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Anglija Susikirto Lietuvos Naujienos
su Japoniją
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Ruošiasi pareikalauti pripažinti 
unijų ir .streikuoti birželio 
mėn., jei kompanijos atsisa
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Steel Institute, 
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Ir lietuvius ūkininkus norį vež
ti į Braziliją

Lakūnė Laura Ingalls buvo pasitikta gėlėmis, kai ji nusi
leido Floyd Bennett Airporte, New Yorke, baigus 17,000 mylių 
kelionę oru apie visų Pietų Amerika, laike* kurios ji perskrido 
ir augštus Andų kalnus. Visų šių ilgų kelionę oru ji atliko 
viena. • i

-organizuoų darbininkų
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Negali susitaikinti su Japonija dėl preky 
bos ir grūmoja varžyti Japonijos 

prekybą Anglijos kolonijose
LONDONAS, geg. 4. —Lon- 

don Times paskelbė labai at
sargių žinių, kad prekybos ta
rybos pirmininkas Runciman 
pasišaukė Japonijos ambasado
rių ir pranešė jam Anglijos val
džios nusistatymų Japonijos 
kompeticijos klausimu. Esu jis 
pasakęs, kad Anglija nenori 
vęgti su Japonija prekybos ka
ro, bet jei abiejų šalių valdžios 
neįstengs susitarti, tai Angli
jos valdžia bus priversta pasi
tarti su savo kolonijomis ir su
varžyti kolonijų importavimų 
Japonijos prekių. Iki nebus 
sulauktas Japonijos atsakymas 
valdžia nieko neskelbs atstovų 
bute.

Ištikrųjų gi susikirtimai bu
vęs daug aštresnis. Runsiman 
įteikė Japonijos ambasadoriui 
formalį memorandumų, kuria
me pareiškiama, jog nėra rei
kalo nudavinėti, kad kas nors

3 žmonės užmušti, 11 
sužeista, gaso 

eksplozijoj • ■' v ~ < -
LOUISVILBE, Ky., g. .4.^ 

Trys žmonės liko užmušti ir 11 
sužeista kai eksplodavo gasas, 
kuris buvo susirinkęs garažo ir 
kalves rūsyje. Eksplozija su
griovė visa namų ir griuvėsiuo
se palaidojo garaže buvusius 
žmones.

Žuvę yra garažo savininkas, 
kontraktorius ir mechanikas.

Ispanija sugrąžino 
monąrchistams 

dvarus
MADRIDAS, g. 4. — Ispani

jos valdžia sugrąžino 50,000 ak
rų žemės monarchistams dva
rininkams, kurių buvo konfis
kavusi pirmykštė valdžia, kaipo 
bausmę už tų dvarininkų daly
vavimų monarchistų sukilimuo
se.

Havanoj šaudo gim 
nazistus

HAVANA, Kuboj, g. 4. — 
Kariuomenė susirėmė su* gim- 

- nazistais ir vienų gimnazistų 
nušovė, o 7 sunkiai sužeidė. 
Buvo leidžiamos į juos ir dujų 
bombos.

Prieš tų skerdynę preziden- 
• tui užprotestavo universiteto 

rektorius ir gimnazijos direk
torius. Miestas yra sujudęs ir 
dėl kariuomenės žudymo vaikų 
gali kilti naujų sumišimų.

VANDALIA, III., g. 4.—Trys 
žmonės sunkiai apdegė, gaisrui 
sunaikinus dalį Illinois valsti
jos farmos prieglaudos.

Apsiniaukę, galbūt lietus; 
maža permaina temperatūroje.

Saulė teka 5:42, leidžiasi 7:- 
52.

gali išeiti iš Anglijos ir Japo
nijos derybų, nes nė Japonijos 
valdžia, nė Japonijos audiny- 
Čios nėra prisirengę tartis dėl 
prekybos vienintėliu Anglijai 
priimtinu pagrindu— dėl viso 
pasaulio niarketų. Jeigu Japo
nija atsisako tų pagrindų de
ryboms priimti, tai nebėra 
kalo tęsti derybas.

Anglija davė Japonijai
dienas atsakyti į jos memo
randumų.

Jeigu atsakymas bus nepa
tenkinantis (o tikimųsi, kad jis 
bus nepatenkinantis), tai Ang
lijai nieko kito neliks kaip už
dėti augštus muitus Japonijos 
prekėms, o kur negalima tų pa
daryti—tai įvesti kvotas.

Tečiaus abejotina, ar Ang
lijos kolonijos norės pritarti 
tokiam prekybos suvaržymui, 
ypač tos, kurios veda su Japo
nija didesnę prekybų.

Farmeriai reikalauja 
pašalinti agr. sek

retorių Wallace
DĖS MOINES, la., g. 4. — 

2,000 delegatų Farmer’s Holiday 
Assn. suvažiavime, priėmė re
zoliucijų, reikalaujančių, kad 
prezidentas Rooseveltas pašalin
tų agrikultūros sekretorių Wal- 
lace, nes jis buk nieko gero 
farmeriams nepadaręs. Rezoliu
cijų pasiūlė North Dakota gu
bernatorius Langer.

Tuo gi tarpu • fabrikantai 
griežčiausia puola Wallace kaipo 
radikalų, viskų darantį tik dėl 
farmerių.

Išdavė 15 kontraktų 
oro paštui nešioti

. WASHINGTON, g. 4. —Pri- 
vatiškos aviacijos kompanijos 
greitai pradės nešioti oro paš
tų, kurį šiuo laiku nešioja ar
mijos lakūnai. Pašto viršinin
kas Farley jau išdavė 15 lai
kinių kontraktų privatinėms 
kompanijoms 90 dienų laikui. 
Greitai bus paskelbtos varžyti
nės dar keliolikai pašto linijų.

Privatinės kompanijos ir pir
miau nešiojo oro paštų, bet kon
traktai su jomis liko panaikin
ti, susekite, kad kontraktai bu
vo išgauti prigavingais budais, 
susitarimu, be jokių varžyti
nių.

Dabar, daugiausia naujos 
kompanijos sutiko nešioti paš
tų veik už pusę kainos, kuri 
buvo mokama sulig senųjų kon
traktų.

NEW YORK, g. 4. — Pirfk. 
Theodore Roosevelt, buvęs Fi
lipinų gubernatorius, numato
mas republikonų kandidatas j 
prezidentus sekamais rinkimais, 
tapo išrinktas prezidentu Ame
rican Express Co., kuri pri
klauso Chase National bankui.

INDIANAPOLIS, Ind., g. 4.
Dr. Thomas Carr Howe, bu

vęs Butler universiteto prezi
dentas ir finansininkas, liko už
muštas 
namų.

automobilio prie savo

Geležies liejiklu dar 
bininkai ruošiasi di 

deliam streikui Lietuviai darbininkai 
negauna darbo

M
■’X v. •’

ROKIŠKIS.— Ne tik stoties, 
bet ir apylinkės laukai užvers
ti medžiais, kurie kraunami į 
vagonus. Krovimų dirba Kar- 
veliškio km. ūkininkai rusai, 
kurie savo uždarbį beveik visų 
ir palieka vietos bufete. Stoty 
daug yra lietuvių darbininkų 
bedarbių, bet darbo gauti ne
gali, nes darbo teikėjai yra ru
sai, prižiūrėtojai rusai; lietu
viams atsakoma “Jus perskys- 
ti”.

Sentikiai ūkininkai 
emigruoja iš Lie 

tuvos

Konfiskavo Bavari 
jos katalikų jauni

mo org. turtą

Japonija nesitars su 
kitomis valstybėmis 

dėl Azijos
TOKIO, geg. 4. — Japonijos 

užsienio reikalų ministeris Koki 
Hirota kalbėdamas Japonijos 
prefektų gubernatoriams, pa
reiškė, kad Japonija ateityje 
Azijos reikalais nesitars su ok- 
cidentalėmis valstybėmis (reiš
kia — Amerikos ir Europos 
valstybėmis), kaip kad buvo da
roma ruošiant 1932 m. devy
nių valstybių sutartį dėl pre
kybos Chinijoje. 1

Esu nebus pakartota tai, kas 
įvyko Genevoje, kada Japonija 
pasitraukė iš tautų sųjungos. 
Japonija sutiksianti apsimai
nyti nuomonėmis su atskiromis 
valstybėmis dėl sutarties teisių, 
ir interesų. Bet kadangi Ge
nevoje liko atmestos Japonijos 
pažiūros rytų Azijos klausi
mais, tai butų neišmintinga tar
tis su valstybių grupėmis.

Japonija ,esų, yra vyriausias 
sargas pastovumo ir taikos ry- 
ų Azijoje ir jos pareiga yra iš
laikyti taikų rytinėj Azijoj ko
operuojant su kitomis rytų ša
limis.

Tai yra Hiritos pakartojimas 
pirmiau1 paskelbto Japonijos 
nusistatymo, kad ji niekam ki
tam neleisianti kištis į Chinijos 
reikalus. Tečiaus jis pridūrė, 
kad1 Japonija vistiek pildysianti 
pirmiau padarytas sutartis. Bet
gi Japonija negalinti tylėti, jei 
trečia valstybė bandanti ardy
ti santikius tarp Japonijos ir 
Chinijos, arba trukdyti taikai 
rytų Azijoje.

CHICAGO.— Savo namuose 
po kelių mėnesių gerklės ligos 
pasimirė Michael G. Walsh, įkir- 
rėjas International Hobo Col- 
lege ir Washingtono Park vei- 
šojo forumo. Jis taipjau buvo 
garsus lektorius ir laikraštinin
kas, su prelekcijomis važinėjęs 
po visų šalį. Jis buvo 58 m. 
amžiaus.

Buvęs iždo sekreto
rius Willian> H. Woo-
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din pasimirė
NEW YORK, geg. 4. — Va

kar Manhattan akių, aitfsų ir 
gerklės ligų ligoninėj, nuo gerk
lės ligos pasimirė buvęs iždo 
sekretorius William H. Woodin, 
buvęs galva American Car and 
Foundry Co. Jis buvo 66 metų 
amžiaus. >

Sirgo jis ilgų 'laikų. Iždo sek
retorium jį paskyrė preziden
tas Rooseveltas ir tas pareiga®, 
jis ėjo iki gruodžio mėn. perei
tų metų. uTada jis dėl ligos 
pasitraukė ir išvyko gydytis i 
Arizonų. Prezidento prašomas, 
•jis buvo pasitraukęs tik laiki
nai, bet matydamas, kad ne
greit pasveiks, sausio mėri. ga
lutinai iš tos vietos rezignavo. 
Su’gryžęs į New Yorkų jis at
sigulė ligoninėj. Bet ir sirgda
mas jis nesiliovė domėtis šalies 
reikalais ir vakar, jau merdė
damas ir be sųmonės, vis “kon- 
feravo” su prezidentu.

Woodin be to buvo muzikas 
ir yra parašęs kelias simfoni
jas.

PITTSBURGH, Pa., geg. 4. 
•yr-Ir plieno industrijai gręsia 
didelis darbininkų streikas, 
Amalgamated Assn. of Iron, 
Steel and Tin Workers unijai 
paskelbus, kad ji reikalaus pri
pažinti unijų, arba streikuotu

Unijos sekretorius-ižd. Louis 
Lednard jau ruošia' tuo reikalu 
laiškų prezidentui Rooseveltui, 
nacioralės darbo tarybos pirm, 
senatoriui Wagner, NRA. admi- 
nisratoriui Johnson ir Ameri
can Iron and 
kurįs
ir plieno kompanijas.

Laiškui rašyti nutarė unijos 
konvencija, kuri taipjau nusta
tė visų skyrių veikimų, jei iš
tiktų kova su samdytojais už 
linijoj pripažinimų. O kova yra 
neišvengiama, nes plieno kom
panijos. visuomet buvo aršiau* 
stos
priešininkės ir nemano nė da
bar keisti savo nusistatymo.

Einant duotomis unijos sky
riams instrukcijomis, visi sky
riai turi gegužės 21 d., parei
kalauti pripažinti unijų. Jei 
tas reikalavimas nebus išpildy
tas, tai darbininkai turės su
streikuoti apie vidurį birželio

.Nė vienas unijos skyrius ne
galės atskirai rašytis pripažini
mo sutarties, iki nebus užtik
rinimo, kad visos kompanijos 
pripažins uniją.

MUENCHEN, Vokietijoj, g. 
4.—Djstrikto nacių viršininkų 
įsakymu liko konfiskuotas vi
sas Bavarijos Frankonijos ka
talikų jaunimo organizacijų tur
tas.

Pačioms organizacijoms įsa
kyta užsidaryti, nes “konkor
dato suteikta joms apsauga li
ko panaikinta“.

Bavarijos valdžia sako, kad 
tai buvo padaryta be jos žinios.

Sausra daro didelės 
žalos

Siūlo, kad federalinė 
i valdžia gelbėtų 

mokyklas
WA‘SHINGTON, g. 4. — 

Kongresmanas Sabath iš Chica
go, paakstintas tuo, kad bilių 
remia ir RFC. pirmininkas Jes- 
se Jonės, dedajiaujų pastangų 
pravesti kongrese bilių, kad 
federalinė valdžia gelbėtų mo
kyklas ir skolintų joms pini
gus.

. Einant Sabath pasiūlytu bi- 
lium, Rekonstrukcijos Finansų 
Korp. butų įgaliota paskolinti 
mokykloms $75,000,000, ne tik 
Chicagos, bet ir yistfr kitur, 
kut tik mokyklos atsiduria be 
lėšų.,

CHICAGO.— Jau4 kurį laika 
centralinėse valstijose tęsiasi 
sausra, žemė išdžiuvusi ir iš 
troškusi gaivinačio lietaus. Te
čiaus lietaus vis nėra, nors oro 
biuras kasdie vis lietų prana
šauja. Jei kada ir pasirodo 
kokis debesėlis, tai jis nė že
mės paviršiaus nesuvilgo. Nuo 
sausros labai kenčia ūkiai. Tvir
tinama, kad jei sausra dar kiek 
tęsis, tai pasėliai bus sunai
kinti.

i Nuo sausros kenčia ir arti
mesnės vakarinės valstijos. Jos 
nuo sausros kenčia jau treti 
metai ir ne tik viršutinis, bet 
ir apatinis žemės sluogsnis yra 
išdžiuvęs, taip kad augmenys 
vysta ir nyksta. Daug žalos 
daro ir dulkių audros, kurios 
nuneša visų derlingų j į žemės 
paviršių. Kitur išnešė ir pa
sėtas sėklas.

Pranašauja, kad šiemet viso
kis derlius bus labai mažas, tie
siai gręsiantis badu. Tik apie 
Detroitą yra užtektinai lietaus.

Dideli darbininkų 
streikai ..

' -W' j

SEMINOLE, Okla., geg„-4* 
800 otganizuotų Cinclair-Praire 
aliejaus laukų darbininkų su
streikavo ir visas pumpavimas, 
valymas ir pristatymas aliejaus 
apsistojo.

HOUSTON, Tex., g. 4. —Ga
benimas laivais Texas įlankoj 
liko suparaližiuotas 
virs 4,000 dokų ir 
darbininkams. Jie 
pakėlimo algų.

Streikas gali persimesti į At- 
lantiko ir Pacifiko uostus.

NORFOLK, Va., g. 4. —Ke
li šimtai dokų ir prieplaukos 
darbininkų sustreikavo, reika
laudami pakelti algas ir page
rinti darbo sąlygas.

MILWAUKEE, Wis., g. 4.— 
Kampanijoms atsisakius pakel
ti algas ir pripažinti unijų, su
streikavo odinių pirštinių dar
bininkai. Kelios dirbtuvės visai 
užsidarė, kitos bando dirbti su 
pasilikusiais keliais darbinin
kais.

Naciai mokyklų mer
gaites varo i virtuves

BERLYNAS, g. 3. — 600,000 
mergaičių, kurios šį pasavasrį 

Į baigė mokyklas, turės vienus 
metus dirbti virtuvėse dykai. 
Šeimininkės, kurios duos joms 
darbo, turės tik suteikti guolį 
ir 'valgį, bet jokios algos nemo
kės.

Naujos žudynės Ni 
caragua

NEW YORK, g. 4.—1900 m. 
į neišgydomųjų prieglaudų at
ėjo senutė Mary J. Britt. Dak
tarai pripažino jų nepagydomų 
ir kad ji greitu laiku turės mir
ti. Bet praėjo jau 34 metai, 
ligonė sulaukė 100 metų am
žiaus, bet ji vis dar tebėra gy
va, vien ištisas dienas supasi 
kėdėj ir sau dainuoja.

INDIANAPOLIS, Ind 
—Po 4 metų delsimo, Indianos 
aukščiausias tęismas patvirtino 
nuteismą kalėjiman komunistų 
vado Theodore Luėsse už teis
mo paniekinimų. Luesse jau yra 
išsėdėjęs kalėjime daugiau me
tų laiko dėl kitų nusikaltimų.
Už teismo paniekinimų jį nų- 
teisė municipąlis tėismas^BO 
dienų kalėjimąn ir užsimokėti dabar gyvena 

viame ūkyje.

teisė municipąlis tėismas^BO

TEGUCIGALPA, Hondūras, 
g. 4. — Septyni sukilėliai liko 
užmušti suteirėmime su Nicara- 
gua naciąnale gvardija, kuris 
ištiko arti Hondūras sienos.

. Nacionalė gvardija, kuri prieš 
kiek laiko slapta nužudė jau 
pasidavusį valdžiai sukilėlių va
dų gen.. Sandino, matyt, sten
giasi išnaikinti ir paskutinius 
sukilėlių burius, kurie jau šer
nai paliovė kovoję valdžių ur 

savo kooperaty-
$100 pabaudos.

KAUNAS.—Lietuvoje gjyve- 
na apie 10,000 rusų “poselen- 
cų” ir šiaip caro valdžios kolo
nizuotų rusų sentikių. Masė 
sentikių mažiau kultūringa dėl 
to ir ekonominis krizisi juos 
labiau spaudžia negu lietuvių 
Ūkininkus. Ypač mažažemiai 
rusai ūkininkai nesiveda galų 
su galais. Jie ieško kelių, kaip 
iš Lietuvos išvažiuoti. 1926 m. 
rusų ūkininkų iš Lietuvos daug 
emigravo į Sibirą. Dabar jie 
dar labiau yra susidomėję emi
gracija.

Prieš kurį laiką Berlyne yra 
susikurusi transatlantinė kolo
nizacijos b-vė, kuri verčiasi 
specialiai ūkininkų kolonizacija 
Brazilijoj, nes Brazilijos val
džia ūkininkams leidžia laisvai 
įvažiuoti, tuo tarpu kai pramo
nės ir kt. sričių darbininkų į- 
važiavimą varžo.

Vienas vokiečių bankas su 
Brazilijos banku Brazilijoj tu
ri apie 300,000 ha žemės plotų 
neapgyventų ir neeksplotuoja- 
mų. Be to, tie bankai Brazili
joj turi nemaža ir pramonės į- 
monių. Taigi, transatlaintinė 
kolegijos b-vė Berlyne suėjo į

NEW YORK, g. 4.— 12,000 
Nęw Yorko barzdaskučių ruo
šiasi sustreikuoti geg. 15 d., 
jei NRA kodekso* nustatyta mi- 
nimum $17 j savaitę alga nebus 
pakelta iki $25, be to dar mo
kant 60 nuoš. komiso nuo tos 
sumos, kurių barzdaskutys į- 
dirbs virš $37.

GUADALAJARA, Meksikoje, 
g. 4. —- Gautos žinios iš Los 
Morales dvaro sako, kad agra- 
rų vadas liko užmuštas ir keli 
sužeisti ištikusiame kruviname 
susirėmime dėl agrarinių klau-

ža ūkininkus į Braziliją. B-vė 
nugabeno į Braziliją vokiečių 
kolonisttfs anų metų pabėgu
sius iš Sovietų Rusijos.

Ta b-ve susidomėjo ir Lie
tuvos rusais ūkininkai. Jau įsi
registravo važiuoti Brazilijon 
600 rusų šeimų. Tačiau norė
dami įsitikinti ar įmanoma yra 
kolonizacija, išrinko savo atsto
vų utėniškį ūkininkų Feodoro- 
vų, "kuris su minėtos b-vės dir. 
inž. H. Pinageliu nuvyko į Bra
zdi jų ir vietoje susipažino su 
gyvenimo sųlygomis. Feodoravs 
iš Brazilijos jau grįžo ir parsi
vežė teigiamų nuomonę. Neuž- 
ilgo bus rusų ūkininkų susi
rinkimas, kuriame Feodorovas 
padarys pranešimų apie gyveni 
mo. sąlygas Brazilijoje.

Transatlantinė bendrovė ima 
nuo šiemos po 4,500 
tai nuveža į Braziliją 
25 ha žemės.

B-vės dir. inž. H.
lankėsi pas- vid. reik, ministerį 
ir jam buvę pareikšta, kad emi
gruoti rusams ūkininkams iš 
Lietuvos musų vyriausybė ne
darysianti kliūčių.

Pirmoji rusų ūkininkų grupė 
iš Lietuvos išvažiuoja liepos 
mėnesį.

Važiuoja ūkininkai iš Kauno, 
Ukmergės, Utenos, Trakų, Pa
nevėžio ir Zarasį apskr., ypač 
mažažemiai.

Be to, transatlantinė koloni
zacijos b-vė nufmato Kaune ati
daryti savo kontorų, ir, bend
rai, tarpininkauti tiems ir lie
tuviams ūkininkams, kurie no
rėtų iš Lietuvos važiuoti laimės 
ieškoti į Braziliją.

PANEVĖŽYS.
8 d. žinomo panevėžiečio pre
kybinio Dembo sūnūs, eidamas 
Elektros stoties g-vė, susitiko 
pažįstamų panelę ir paprašė 
bučkio. Panelė atsisakė bu
čiuotis, tai Dembo supyko ir 
iš montekristo Šovė panelei į> 
vidurius; ši pakrito gatvėje ir 
apsipylė kraujais, žmonės nu
gabeno jų į apskr. ligoninę.
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KORESPONDENCIJOS
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Dėtroit, Midi
Vislios žibios

sma

Aukotojų sąrašas

ID STATES’

dėl informacija kreipkitės i

Arba

Staiga mirtis piamta lietuvius

1 gegužes

Jonas

m-t

^59.00

IR STEBĖTINAI

LIETUVIŠKI REKORDAI

kurie suskaldė

• riuveik’tr. Reikia pa- 
acl pas mūšų miesto

Patenkinimas
Garantuotas,

116 
pas

$2.60, 
Ant.

10 tūbų 
RADIOLĄ už
7 tūbų FRESFIMAN
Elcktrikinis $

ATWATER 'KfeNT~6 tabu
Walnut už $A 1

Su balandžio 29 d

Je, je, kas tik nedaroma -po 
meilės priedanga, štai neseniai 
vienas vyras savo žmonai su
kandžiojo žandų. Prieš teigėją 
jis teisinosi, kad tai padaręs 
iš ‘meilės. Esu, ’triĄfutį jis pa
sikarščiavęs, kuomet žmoha.ką 
tai n’egražaUs apie jį pasakius 
si ithlų kalboje..

Teisėjas tam kdištarh ‘'mei
lužiui” liepė u^šistatyti $2,500 
kaucijos.

$1.00, Ant. Gudoms

Prieš kiek laiko čia pradč-, 
jo atsirasti netikrų dolerinių. 
Sakoma, kad juos platiną d U 
vyrai, kurių automobilio lais- 
nią esąs iš Ohio valstijos,

Tad apsižiūrėkite, kad kar
tais ir jums neįbruktų falšy-. 
vų dolerių.^ , k {

Na, nors kartą mūsiškiai po
licijai pasisekė greit pagauti 
banditus, kurie važinėjosi tak- 
ąikabu ir plėšė gazolino stotis. 
’Beplėšiant antrą stotį, bandi
tai pakliuvę‘policijai į nagus.

ąavė smulkių aukų už
Lituanica Antros

ąiaoka—$1.00, JCazys 
$1.00, Povilas Matu- (>, Juozas Bir&etįs- 

$1.00, Ka- 
Ant.

Stasys Plienius

Vietos socialistų lokalai ap
vaikščiojo savo pirmos dienūs 
gegužes šventę balandžio 29 
dieną kartu su proletarų vie
tine kuopa. Kitokio programų 
nebuvo, kąip tik kalbos. Ypa
tingai proletarai turėjo gerą 
kalbėtoją. 7 .

S. L. A. 60 kuopą, tai jie at
sisakė . aukiioti, nežiūrint to, 
kad velionis silkutė lorgainiža- 
čiją, kurioje tie žmones prigu
lėdami tūri pfOgos dabar di
džiuotis. Mat, kaip atjaučia se
nis veikėjus.

Ilsėkis, brangus drauge, šal
tuose kapitose. Tavo kova jau 
užbaigta, o mes tavo darbų 
neužmiršime.

AUTOMOBILIŲ RADIOS 
ilco, ^Tarner, Motorola,

Vis aKelionš Jurtomis
l JŪSŲ TAUTINĘ KLAIPĖDĄ 

(nėr Copenhaga) 
IŠPLAUKIMAI Iš NEW YORKO

'Juo/tolyn, tuo žiauresni da
rosi . banditai, šiomis dienomis 
atsitiko toks dalykas: jaunas 
vVrukas važiavo autortiObilili. 
Kelyje prisiėjo sustoti ir kaž
ką pataisyti. Staiga prie jo 
prišoko banditas ir pareikala
vo, kad atiduotų pinigus. Vy
rukas bandė pasipriešinti ir ta 
po peiliu subadytas. Vėliau pa
aiškėjo, kad sužalotas vyrukas' 
neturėjo nei cento kišenėje.

RADMlA indį. J$A į
18,7 Kibų už. Vai 

DAVlS 8 A. C. Gražiame 
Kabinete tiž .... Ti 1

Didėlė Vasarinė Ekskursija 
ypatiSkai Vadovaujama Juozo .Janush’o, Jr. 

laivu “EREDERI K VIII** 
iš New Yorko Birželio 30 d.

Lakūnas Jame^-Janušauskai 
jau baigia savo ’* darbą, kai 
> j- ui* <T\k- j". - j'* ijtzy'aP ■

susirinkime pridavė 
aukautojus:
Kavaliauskas—$5.00,

Domeika—$2.00, Ona 
$2.00, M. S. Guo-

Kazys Kliauga—
Purvėnas—$2.00, 

—$1.00, Frank AU

ST ARK 
vertas $200.00

Ddarborn miestas patvarkė, 
jog reikia duoti darbą ir vien- 
įunfams, Vietoje juos maitin
ti dykai bei siųsti j pavargė
lių namus. Pradedant su gegu
žės 7 d. visiems nevedusiems 
Vyfamš duos darbą. Kiekvienas 
per Savaitę dirbs 24 Valandas. 
Mokama bus 50 centų per va
landą.

Vyrai dėliai to labai nudžiu
go, kad tlVrės progos uždirbti 
kelis dolerius ir nepriklauso
mai gyventi.

automobi- 
nedarbas, matomai, 
nuskriaudė musų

šiandien 1 gegužės. Visur 
prie dirbtuvių stovi dideli bū
riai. žmonių, o ypač prie For
do. Tie tūkstančiai stovi ir lau
kia, kada juos pašauks dirbti. 
Tačiau sakoma, jog daug yra 
pašauktų, ale mažai išrinktų. 
Taip ir čia. Tik retai kuris gau
na darbą.

Socialistų Partija su visais 
tautiniais lokąlais rengė dide
lį mitingą Technięal High 
School auditorijoje. Buvo ke
li kalbėtojai.

Grand Čirens parke komu 
nistai rengėsi turėti demon
straciją, bet miestas jau prieš 
kiek laiko patvarkė, kad tame 
parke jokių demonstracijų ne
gali , būti. Iš pat ryto jau* bu
vo daug, poliemonų, kurie žiu 
rėjo, kad žmonės nesirinktų 
į burtus. Kur tik susirinkdavo 
kiek didesnis būrys, tuoj po- 
licmonai liepė skirstytis.

Pagražina Išvaizdi

LSS 116 ’kudpa tūTi išrinku
si pramdgų komisiją, kifriai 
pavesta surasti tinkamų vietą 
piknikui. Viėna didelė klintis 
3ūsidaro ta, kad iš mūšų drau
gų dabar tik du beturi savo 
automobilius. Ant jų pečių tad 
^augiausiai ir kraunama visas 
darbas. Prieš porą metų net 
trys draugai turėj 
litis. • Be 
Pusėtinai 
draugus.

Prieš porą mėnesių pasimi
rė žymus vietos biznįeriifc, ku
ris užlaikė bučernę . ir groser- 
nę, — tai Turuta, Jo moteris 
jį radę jo paties lovoje negy
vą. Reiškia, mirtis pakirto vi 
sai nesirgus), čia vėl tik prie* 
porą savaičių taipgi tos'pat bu •, 
černės dalininkas, Steponaitis, 
atėjęs j ‘alinę ‘stiklą alkus išsi
gerti, atsisėdo ant krėslo ir mi
rė. Virš minėti vyrai dar buvo 
palyginus jauni žmonės ir ga
lėjo gyventi. Juodu buvo kata
likiško nusistatymo.

Štai ir vėl nelaiminga įnir
tis visai nesirgu’sį išplėšė iš 
laisvų tarpo Rapolą Gaubą, ku
ris staiga pasimirė balandžio 
27 d. savo namuose, sulaukęs 
58 m. amžiaus. R. Gaubas bu-, 
vo senas šio miesto gyvento
jas. Jis nemažai naudingų dar
bų darbininkų labui atliko. Jaū 
bus apie 30 metų, kaip velio-; 
nis pirmutinis suorganizavo' 
•S. L. A. 60 kuopa ir jos nari’i? 
pasiliko iki savo mirties. Jis 
pirmas prisidėjo prie suorga
nizavimo vietinės Lietuvos Sū
nų Draugijos, kuri dabar gana 
gerai gyvuoja; jos nariu pąsi-’ 
liko iki mirties. Taipgi, kuomet 
dar gyvavo Tėvynės Mylėtpją’ 
Draugija, Rapolas buvo ne tik| 
jos nuolatinių nariu, bet nema
žąjį ir aukomis prisidėjo prie 
leidimo knygų. Pas mane ran
dasi dar viena knyga, kurtoje 
Rapolo Gaubo vardas skamba.^ 
Prasidėjus organizuotis L. S. S. 
kuopai, Rapolas buvo pirmas fe- 
triiįaš. Jis buvo kuopos haiju 
per ilgą Wką, bdt paskutiniu' 
laiku neprigulėjo.

Palaidotas tapo balandžio 30 
d. Ant kapo pasakė prakalbė
ję L. A. 60 kuopds naTysį 
J. Smilgius. Karstą nešė Lie
tuvos ,Su*nų ir DUk. D-jos na
riai. Taipgi suteikta gyvų gė
lių vainijcas varde S. L, A. 60 
kuopos. Vainikui nupirkti pa
sidarbavo draugai J. JankAu* 
Akas ir J. KarsokAs. čia reikią 
pridurti, kad renkaht’Ah't vaL 
niko 'Aukavo ir he'S. L. A. na
rtai. bet' kuomet nueita pas tos 
kuopos narius,

Pagaliaus, ir mūšų miesto; 
lietuviai subruzdo surengti ko
kį nors padengimą naudai II 
Lietuvių Tranzatlantihio Skri
dimo. Ratehgimas įvyks apie/ 
birželio 20 d. šitą darbą pra
dėjo F. Rtkiniėnč. R$t jos liga 
tuo tarpu jai sutrukdė Veikti. 
Vienok atrodo, kad ji greit pa
sveiks ir tas darbas bus varo
mas pirmyn. Ji tą darbą d ir-; 
ba varde S. L. A. 60 kuopos. 
Nors kuopa dar netūri išrin
kus komiteto, bet manoma, kad 
tas bus padaryta ateinančiame 
susirinkime. Dabar eina susi
rašinėjimas Su šekretoriūm A. 
Vaivada, karts mums pranešė,’ 
nors dar netikrai, kad ir pats 
lakūnas J. Janušauskas daly
vaus musų parengime apie /bir
želio 20 d. Kai tik gausime tik
rą pranešimą, tai tuoj griėb- 
simės darbo, kad tinkamai j j 
pasitikti. Manoma greitoje at-. 
eityje atsišaukti j vietos orga- 
nizAčijūs Ir į parapiją, kad vi
si suglaustais pečiais galėtu
mėme daugiau nuveikti. Nors 
i'y blogi laikai, daug darbinin
kų nėdirbA, bet kai visi sųtar-i 
įinai dfrbJ*'L'5'' 
daug kas 
šakyti, k;
lietuvius nuo šęhai yra pasi
reiškę lyg ir apsileidimas bei; 
nenorėjimas prisėdėti pylė vi-, 
šuomeniško darbū. todėl mes. 
ir atsilikę nuo kitų kolonijų./ 
Bet bent šitą kartą parožyki
ltie, kAd ir mes itibkamė veik-j 
ti ne blogiau už kitų miestų: 
lie'tūVius. Prišlrėngkime sutik-, 
ti lAkdną tinkamai; nelauki-, 
, 4 f. , i , .M, .♦ kl rl*' ' ' L *■*'■. *• ’’n

.DIDELĖ EKSKURSIJA
Po priežiūra Lietuvių A genių Draugijos 

laivu ‘<U:
, iš New . Yorko Gegų^a 12 d

97,0 k. NedšUorriis nįio 1 iki -ys80 4>o rtėtų.

i '8:30 yni. Vak.

Scandihavian Anaiican Line
130 N. Lai Šalie Št 

Chicago,

X 39.50 " 49.B0
Budrikė mechanikai įtaisys į jūrų automobilį jums 

belaukiant.
PARSIDUODA ANT LENGVŲ IŠMOKAMŲ.

Ant naujų pagarsėjusių 
kctųrkampįy , MAYTAG 
skalbyklų Budnikas duo
da didelę nuolaidą.

FJektrikinių ' Manglių ir 
Prosijimo Mašinų Išpar
davimas po

SU vienu gelŽkelių inspekto- 
riufn, kuris atidarinėja Vago
mis, atVežtUs iš Kanados, at
sitiko gana nemalonus dalykas. 
Jis Atidkrė Vieną vagoną, klir 
'rado pasišlėpusį vyrą. Tas sla
pukas nieko nelaukdamas su 
kažkokiu kietu* įrankiu drožė 
Iiišpektdriui j smilkinį ir per
mušė jį Ant žemės. Po to pats 
pabėgo į Ameriką. Kuriam lai
kui praėjus, gėlžkelio darbinin- 
kAi sūrado inspektorių, kuris 
■gidėjo be sąmonės. Tūo'j tapo 
pašaukta policija, kuri nuvežė 
sunkiai sužeistą inspektorių į 
ligoninę. Tik į ketvirtu diedą 
jis atgavo sąmonę ir papaša- 
kojo, kaip jį pirmu* smuįiu 
Pakirto važiavusis AlaiptA iš 
Kariadės į Ameriką šla'pukas.

— F. Lavinškas.

dainiais ir su astuoniomis žva
kėmis, tai kai kurie draugai 
pamanė, jog tai gal bus aštuo- 
nių metų Keblaičių vedybinio 
gyvenimo paminėjimas. Neilgai 
trukus visas dalykas paaiškė
jo. Pasirodė, jog Keblaičių vy
riausiam sunui sukako aštuoni 
metai, o dabar minima jo gimi
mo diena.

Tenka pasakyti, jog Edwar- 
dukas Kcblaitis yra labai ga
bus vaikas. Jis ne tik pasižy
mi mokykloje, bet gražiai ir 
lietuviškai paskaito.

Prie stalo tapo pakviesti vi
si draugai ir giminės. Bevaka- 
rieniaudami, visi linkėjo jau
nam Edvardui laimingai už
augėti ir gerAi mokytis. Po to 
svečiai šiaip sau linksminosi 
ligi 12 valandos.

DrAUgai KėblAičiai yra labai 
darbštus žmonės. Jie remia 
kiekvieną kultūringą sumany
mą ir neipažai dirba Socialis
tų tarpe. Dabartiniu laiku jie 
daug energijos deda ALTASS 
reikalams. Nesigaili jie nei dar
bo, nei pinigų, nei laiko.

LWėM, -Mass

btis lyg ir Savotiškas atsisvei
kinimas.

Viena tokių dienį yfa ren
giama ii* Mass. lietuviams. Ji 
įvyks gegužės 27 d. Lowell 
ai^pbrte. Tai bus didelis įvykis. 
Tu'resime pragos pamatyti lėk
tuvą, kurts savo sparnais neš 
Janušauską į Lietuvą.
. Prašome Bostono, Lawrence, 
Lynn, Norwood, Menchester ir 
kitų kolonijų tą dieną nieko 
nerengti, o atvykti į aviacijos 
dieną. Laukas didelis, tad vie
tos visiems pakaks. Airportas 
randasi prie Concord upės la- 
bAi gfažioj vietoj.

Kviečia visus Rengimo Ko
misija.

L. Paulauskas, pirm. 
Š. Kučinskas, ižd.

Pildant aukautojų valią. 
VVSŠ. komitetas šiuo pateikia 
visuomenės žiniai tą aukauto
jų vaidus ir pavardes, kurie 
aukojo vieną dolerį ir daugiau 
Antram Lietuvių Skridimui per 
Atlantiką.

Rinkėjai aukų Juozas Biržie
tis, PoVilAš ‘GttOkas ir Ant. Stu
las kovo 15 d., 1934 m., VVSS- 
komiteto 
šekančius

Juozas 
Vadas 
Kondrotas—- 
kas—$1.00, 
$2.60, Aii’t. 
Jos. Martus 
gustiUaš—$2.00, Juozas Karto
nas—$1.00, Vladas žemaitis— 
$1.00, Ant, Stulas—^$2.00, Ant 
Valentas

$1.00, fovijas Guokas—$1.00, 
Jonas 
Kliaui

248 . \VashirtRtdh St. 27 Wh!tehall ‘At.
Bostęri, Mass. ,, Nejv , York. N. 1 

pas kitus autorizuotus vietos agentus

gamta 
pilnai atgijo. Oras žymiai suši
lo. Pirmadienį iemperatura sie
ke jau net 72 laipsnius šilimos, 
žmonės džiaugiasi, o paukščiai 
čiulba. Visiems pasidarė 
giau.

mentę. Neužilgo; jis pasileis: 
kelionėn ‘per AtlAh'tikA. ,

Bet piritia M pradės savo! 
istorišką žygį, jis dar kartį- 
aplankys kai kūrlfls Amerikos! 
lietuvių kdldnijaš su lėktuvu 
”Litiianica II”. Toše koldhijdSe,' 
kurias jis aplankyk, yra TČii- 
giamos aviacijos <f,dienos. Tai

betojus, kurie apibudins šių 
dienų būklę bei socialistų nusi
statymą. (

B & »
Kai susirinkimas pasibaigė, 

tai Keblaičiai visus draugus pa
kvietė pasilikti. Daugelis iš 
karto nesuprato, kame dalykas. 
Kadangi an»t stalo stovėjo dide- .. .A J, w .. i f... .

iš UubRIKO KRAtji’UVĖS.
Būdrikas pArdUodA daug pi- 
ginus. Ant lengvų išmokėjimų.
Budrikes užlaiko pilną pasi- M M
rinkifną gertj, Standard žino- .
mu išdfrbysčią: WESTlNG- f U
HO’USE, NORGE, LĖČNARD, I
CROŠLĖY, APEX ir kitų. Kai- J 
rios nuo $|Wjh ----------- MfeJ
ir aukščiau. WVliVV« wl‘ - -jjį

Nuolaida už jūsų feną le- (
daunę. Dykai gražus elektriki- 
ids tosteris su grill iu kožnu a
pirkimu Rdfrigeratoriaus.

PLAYER PIANAS,

49.00
WARNER I’LAYER PIANAS, 

"".... ’49.00
STARK UPRIGHT Oak

■T“ ’SŠ.ttOKE^HEIM Malajany

10 t ubų SONORA RADIO 
kombinacija buvo $900'00, 

dabar už ....

Waretai 
Sale 5 dienas 

3343 So. Ualiftėd St.
Kad sumažinti staką ir pada
ryti vietos naujoms prekėms, 
nutarta išparduoti PIANUS, 
VICTROLAS ir RADIOŠ už 
negirdėtą kainą.

Vartotas 
stovyje

S. S. UilUed States ...... Čegužfe 12
S. S. Fredeflk VIII ......  Gegužes 26
S. S. United States ....... Birželio 16
S. S. Frederik Vili ....... Birželio 30
S. S. United States ..........  Liepos 21

puikus vėliausios MApos šlifuoji akiniai sustiprins 
•Akis, {pRm:Liks iv nuovarg 

pagurins ‘regėjimą

Balandžio 29 d. LSS. 
kuopa laikė susirinkimą 
draugus Keblaičius. Smagu 
vo, nes susirinko gana skait- 
4ingas draugų būrelis. Susirin
kimo nusiteikimas buvo labai 
geras. Naujus sumanymus 
svarstant, tapo nutarta rengti 
prakalbas tuoj po SLA. seimo 
užbaigimo. Kalbėti bus kvie
čiami adv. Bagočitis, P. Grigai
tis ir K. Gu’giš. Paskirta ir ko
misija, kurios raštininkas susi
tars šu kalbėtojais.

Daugelis ypač pageidauja, 
kad kalbėtų adv. BagoČius. O 
tai tėdėl, kad jis labai, labai 
seniai bėra buvęs Detroite. 
Priegtam kai kttrie nori patir
ti, kokio nusistatyrno dabar lai
kosi Bagočitis. Mat, bimbiniai 
visokiais budais stengiasi adv. 
Bagočių diskreditūoti ir leidžia 
kalbas, kad jis dabar buržujus 
ir su darbininkų reikalais nebe
siskaito.

Detroit;ečiams bils tikrai 
įdomu girdėti tuos gabius kai-

Krautuvė Rakandų, Muzikos, Radio, 
. Aėcordionų.

“* '***..•• L - — •

BUiJRlkO Lietuvių Prb'grafnai:
MjCFL, 97,0 k. N< _ _____
WAAF, 920 k. Nedėtomis įuo 1:80 iki 2 vąl 
WHFC. 1420 k. Ketvefgafs tiub 7:30 iki - '

$1.66% Ant. Kįiauga 
z^s Kiriliauskas—$L06 
Stulas—$1.00, P' n \ 
—$l.Č0; smulkių aukų $13.75 
Viso($45.į

Rinkėja;
19 d. VVSS. komiteto sifsirin 
kime; pri 
parduotuš
lėktuvukus $5.30.

A. A , > . > ... . >

( Vcdkluą darbuotojas Kaz. Va
lys šurirkp ir pridavė pinigus 
jiĮio sekančių aukautojų: Ant. 
Biliunas-J-$5.00, Oną Sprindie- 
ne—$2.Q<), Ant. Rėklys^—$2.00, 
Petras Markūnas—$2.00, Aug. 
žymelis—$2,66, Stasė Vaivadie-

D. Slyvinas 
Vaivada^—$2.00.

Jjo CENTUS

. 5 DIENŲ 
WAREHOUSĖ

'isALE r*
3343 So. ttalštėd St.

CHICAGO, ItL.

JOS. f. SUDRIK, 
INCORPORATED 

8417-21 So.ilalsted Street 
. Tel, Boulevafd 8167-4705

SE.RNE.R
Wort-s Alėv oydWaS ■

Ofisas ir 'akinių dirbtuve
756 ’W. 35 Wfeet — Tdėtas Yartfe 1329

-A** < - <

tlonas švedas bal

PiNJGAi BEI BIZKSG

HAISTED EXCKAN6E
NATIONAL RAUK

Halsted Št. ir 19th PI
Nnrys FEDERAE 

INSiJRztNCĘ KORPORACIJOS

KOMERCINES PASKUI.AS 
DUODAME ĮSTAIGOMS.

Rb’AllANTIES JŲ REKORDl

Slavėnas—$2.00, Povilas Virba
las—$2,00, Kaz. J. Valys— 
$2.00, Agnės Valienė—$2.60, 
Adelė Jančauskas—$2.00, Jo
nas Alekna—$2.00, Adolfas 
Stankus—$2.00, Marijona Mi- 
lienė— $2.00, Jieva MicikeviČie- 
nė—$T.OO; smulkių $5.05. Višo 
$44.05.

Darbuotojai Kazys Slyvinas 
už parduotus lėktuvukus— 
$3.75. Ant. Valiulis—$4.00.- Po
vilas Biržis—$5.25. Jonas Stre- 
leckas pridavė nuo sekančių au
kautojų: Juozas Kaulinskas— 
$1.00, Krisius žemaitis—$2.00, 
Juozas Skinderis—$2.00; smul
kių 75c. Viso $5.75.

Ant. TVaranavičia surinko ir 
pridavė nuo: Ant. Gružauskas

VlCTROEOS

'■ i1' ? j' ■ - tL-, -i

—$2.00, Vincas Zimontas— 
$5.00; smulkių 75c. Viso $7.75.

Minint Liet. Nepriklausomy
bės 16 metų paminėjimą vasa
rio 18, 1634, Liet. Muzikėlėj 
švetainčj Antram Lietusių 
Skridimui aukavo Kazys Dry
ža—$2.00 ir Ant. Baltronis— 
$2.00. tie pinigai įėjo. į abel- 
nai surinktą sumą tą dieną ir 
paskelbta jau skaudoje.

Visos Virš minėtos aukos 
drauge su kitomis pasiųsta 
ALTASS. centro komitetui, 
Chicago, III.
VILNIUI VADUOTI SĄJUN

GOS SKR. KOMITETO 
J. V. Grinius, pirm., 
Ant. Tvknahavičia. ižd., 
Z. Jankauskas, rašt.
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Wilkes~Barre, Pa

žygį padarykime pasekmingu.
Padarykime taip, kad nesi- 

jaustume kalti esu, kaip kad 
jautėmės po Dariaus ir Girė
no katastrofos.

Tad visi Wyomingo klonio 
lietuviai laikykite savo parei-

VVaukegan, III
Aviacijos diena

viu

VVyomingo klonio lietuviai pa
siryžę sukelti $1,000.00 An
trajam T r a n z atlantinium 
Skridimui.

Sckmadienį, gegules 6d 
Waukegano lietuviai vyks į 

kur 
lakūnas Juozas B. 

su galingu

Bal. 26 d., 8 vai. vakaro, įvy
ko “Garso” redakcijos name 
Transatlantinio skridimo komi
teto susirinkimas. Skaityta laiš
kas nuo Centralinio komiteto 
iš ichieagos. Iš laiško paaiškė
jo, kad Wyomingo klonio lietu
viams nustatoma kvota suke1- 
ti $750.00. Komitetas, apkalbė
jęs pinigų sukėlimo klausima, 
nutarė vienbalsiai dėti pastan
gas, kad Antrajam Transatlan
tiniam Skridimui sukėlus ne
mažiau $1,000.00.

Sekr. E. Deltuva pranešė, 
kad dar gavęs 700 ženklelių 
ir jau baigiųs išdalinti.

Raportas kaslink pikniko 
transatlantiniam skridimui pa
remti. Piknikas įvyks gegužės 
30 d., Valley View Parke. Vis
kas jai? tvarkoje. Nutarta, kad 
komitetas atspausdintų plaka
tus.

Nutarta surengti didelį ba
lių su šokiais transatlantiniu 
skridimo naudai. Balius įvyks 
birželio 4 dienų, Sterling vieš
butyje. Tikietų dėl baliaus nu
tarta atspausdinti 1,000 po 45 
centus. Iždininkas L. Seporai- 
tis pranešė, kad jam pridavė 
pinigų iš kolonijų apie šimtų 
dolerių.

Taigi, gerbiamieji lietuviai 
šio klonio, musų visų pareiga 
pasidarbuoti kiek kas išgali, 
kad birtų sukelta ne mažiau 
$1,(XX).(X), kad Juozas B. James- 
Janušauskas galėtų šių vasarų 
laimingai pasileisti kelionėn iš 
New Yorko j Kaimų. Tad šį jo

si 
Kenosha, Wis., airporta, 

ga būtinai dalyvauti gegužės
30 d. piknike Valley Vievv Par- james.janušauskas „__
ke ir birželio 4 d. baliuje Ster- “Lituanica ^11”. Tuo pa-
ling viešbutyj, kad mi?sų kolo- jg|ttuvu vasara jis skris 

j Lietuva.
T;-d visi waukeganiečiai ne

pamirškite tų dienų važiuoti į 
aviacijos dienų, nes ten maty- 
,ite ne tik lakūnų ir jo lėktu
vą, bet taip pat ir visokių štli- 
kų ore.

Visi susirinkite prie Lietuvių 
Svetainės pusę po dvylikos. Au
tomobilių ir tusų nuvažiavimui 
visiems pakaks.

Visus kviečia Komitetas
Rast. J. N. S.

30--40

au’.oj.u 
prieta-

mažai kuo besiskirianti nuo jo 
paties, .

Netek Jin
brangaus žmogaus, kuris dar j 
tik užpereitų savaitę liepė lauk
ti savo straipsnių tąsos. Da- 
bar už ki ...... .
pos užvertos, rankos, vedan- "i. apsaugokite savo skilvi, vartokite.

jo Gegužis Jau Čia, 
Kaip Yra Jusų 

Skilvis?
Gegužis jau čia, mčnuo grąžiamvo 

, žvdeiimo, bet kaip vra jusu skilvis, 
elių VOS dienų JOJO lu- Jeieu jus norite dž:augt s ši mėn--

dar gana tvirti,

ŠAME PRICE&x4™ 
AS43YEARSAC0

25 
oūhcei 
^ufor 
15^

ling viešbutyj, kad miteų kolo
nija galėtų pasirodyti, jog mo
ka įvertinti svarbius visuome
nės darbus.

—r St. Žukauskas,
Spaudos Kom. Nary?

East Chicago, Ind
Iš musų veikimo

pagalPriežodis sako, kad 
Jurgį turi būti ir kepurė. Tai 
tiesa. Musų lietuvių kolonija 
yra maža, todėl silpnas ir vei
kimas.

Bet visvien mes krutame ir 
bandome šį tų veikti. Lietuvių 
IPiliečių Kliubas gegužės 6 d- 
rengia šokių vakarų su nedide
liu programų. Vakaras prasi
dės 6 vai. po pietų. Tapo nu
tarta pakviesti ir kaimynų cho
rų iš Caluinet City, 111. Tas cho
ras, taip sakant, yra vos gimęs, 
— susikūrė visai neseniai. Jis 
yra žinomas kaipo D. L. K. Vy
tauto choras. Kų jis dainuos, 
mes tikrai nežinome. Vietos 
lietuviai yra labai susidomėję 
savo artimų kaimynų choru. 
Manome, kad susirinks nemažai 
žmonių linksmai laikų pralcisiti.

» o o
Nedarbas musų mieste dar 

toli-gražu nesumažėjo. Tai, tur 
būt, ir yra svarbiausia priežas
tis, kad miesto rinkimuose da
lyvauja net 1,720 kandidatų. 
Labai galimas daiktas, jog 
kandidatai daugumoje yra 
darbiai. Matomai, jie tikisi 
kį nors darbelį gauti.

— Vietinis.

mai, nes jie numučino Kristų 
ir prieš Velykas plauna kala’.i- 

ų vaikus.
“Tai toks maždaug buvo Lie

tuvos kaimietis prieš 
metų.

“Tuos kelis dolerius 
kupiškėnams kovai su
iT-.is ir fanatizmu. Dar galėčiau 
jiems užrašyti kokį laikrašti iš 
Amerikos. Tad klausiu daktaro, 
koks laikražtis butų tinkamiau
sias. O gal butų geriau kokių 
knygučių pasiųsti?

Su pagarba,
Kazys Norkus.”

Et. Kult. Dr-jos Kupiškio 
Skyriaus vardu tariu p. K. 
Norkui širdingų ačiū.
Nuo seniau buvo pask. $21.8) 
K. Norkaus auka ........  5.00.

Viso ..............  $26 83'
Pinigai pasiųsta Kupiškio Et.

Kult. Dr-jos Skyriui.
Dr. A. L. Graičunas.

čios plunksną, daugiau nejuda, Triner’io Kartųjį Vyną 
ilsisi, ilsėsis amžinai

ŠIRDINGAI AČIŪ

tie 
be- 
ko-

šiomis dienomis iš p. Kazio 
Norkaus (Philadelphia, Pa.) 
gavau piniglaiškį su $5. Tie pi
nigai skiriama Laisv. Etinės 
Kultūros Dr-jos Kupiškio sky
riui. Savo laiške p. Norkus sa
ko: . , -j •

“Su viskuo, kas yra parašy
ta 'tuose lapeliuose, aš sutinku 
ir viskam pritariu. Kad seniau 
Lietuvoje nebuvo mokyklų, bet 
daugybė bažnyčių ir kelios ste
buklingos vietos (šidlava, ete,), 
o pakeliais visur matėsi kry
žiai ir kryželiai, — tatai aš ge
bai atsimenu. Tada Lietuvos 
kaimiečiui kazonyčia buvo mo
kykla, o kunigas atstojo moky
tojų. Apie gamtų, žmonijos is
torijų kaimietis mažai kų beži
nojo. Bet jisai gerai žinojo, kad 
yra katalikas, žinojo, kad ka
talikiška viera yra geriausia 
visame pasaulyje. Žinojo, kad 
Romos popiežius susirašinėje 
gromatomis su pačiu Dievu, ži
nojo, kad žydai negeri sutvėri-

“LIETUVON VI
KINGŲ KELIAIS” 
AUTORIŲ PRISI

MINUS
Nau j ienose” ateina

i .‘DAUGIAU NEI 4 •

1,000.000
(VIENAS MILIONAS)

AUTOMOBILIŲ 
TAPO IŠGRISUOTŲ

Per

WAGGONER
GREAS1NG
PA LACES

No. 40 MARQUETTE 
ROAD ir 

WESTERN AVĖ. 
Pranas Navickas manageris

Birželio 16 Ekskursija
New York .French Line 

“Ule De 
France” j 

Expresinis
Laivas

Lietuvą 
mažiau kaip, 

8 dienos
Platesnias informacijas teikiam ir parduodam Laivakortes.

Padarome visokius popierius ir dokumentus.
Siunčiam pinkus i Lietuvą.

Insurance 
Notary 
Public

Perkam 
Lietuviš-

MORTGMEJIANKERSjpir*- kus Bonus
REAL ESTATE

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

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

MILDA THEATRE
' 3140 So. Halsted St. 

i

Gegužės 5

“CROSS COUNTRY 
CRUISE”

I
Su Lew Ayers ir June Knight 

taipgi komedija

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

swimming pool.
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims seredomis iki 7 v. v. ______

PETER PEN
a*

RAMOVA Theatre
3518 So. Halsted St.

Pradedant nuo GeguŽSs 1 dienos 
įžanga bus 25c. po 6:30 v. valu 

iškaitant Antrad. ir šeštad.

Gegužės 5

“MANDALAY”

Su Kay Francis, Ričardo Cortez 
Ir kitais, taipgi

“Kilters of the Chapparel”
i

^HE OLD
PERSIAN 
CARPET 

THAT HUNG 
ONMY

STUDIO 
WALL RAS 
TURNBDOUT 

TO BE A 
MAGIC CARPET 
SAfS PETER 

PEN. I*M A
LITTLE 

SKEPTICAL 
MYSELF.

NOW IT 
FILLED WITH 

MAGIC.
ALLE ŲP//.

štai 
liūdniausia ^inia, kad žiaurio
ji mirtis netikėtai ištraukė iš 
musų gyvųjų tarpo tokių, be 
abejonės, visiems “Naujienų” 
skaitytojams, brangių ypatų, 
būtent, daktarų Kazį Kasputį, 
“Lietuvon Vikingų Keliais” au
torių.

J taip trumpa laikų po jojo 
Sugrįžimo iš Lietuvos jis su
spėjo palikt didelę atmintį ant 
ilgiausio laiko apie, save tokiu 
puikiu aprašymu, skaitytoją 
patraukiančiu, apie įvairiau
sius įspūdžiui iš savo kelionės 
ir apsilankymo Lietuvoje ir vi
sokius kitus prietykius savo 
gyvenime. <

Ne kožnas sugeba savo plunk
sna brėžt taip gyvų mintį, ku
rios mes visi “Jjąųjięnų” skai
tytojai nitolat laukdavom su 
išsiilgimu. “Naujienose” jojo 
straipsniai tai buvo kaip koks 
jųjų pagražinimas.

Aplankė, lyg,,mirti nujaus
damas, dar tiK,( vos keliolika 
mėnesių atgal visus savo se
nus draugus ir pažįstamus sa 
vo gimtinėje ir t net rado dar 
gyvų ir tvirtų savo senų tėve
lį, kaip jis išreiškė savo straip ’ 
sniitose, 70 metų esantį, bet

This delicious cheese food is 

DIGESTIBLE AS MILK 
ITSELF!

J Velveeta turtingai švelnią 
Cheddar Sūrio skonį sudėta 
daug visokio sveikatą 
palaikančio maisto.

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

Garsinkite “N-nose*

Srii Iii—i ■'■■■■■«

POVVDER
• reguliariškai. Jeigu jūsų kūnas yra 
‘apsaugotas nuo ligų, tai kiekvienas 

jums kaip rojus, 
ynas yra stebė- 

Jis prašalina bloga

BKUUUVJO..V, nemiegi, silpnumą ir 
kr.as Lgas, kurios paeina nuo vidų- 
xių n_xcgulianšKiimo. Gaukite pas 
Visus vaistm.nkus. Jos. Iriner Cor
poration, lb3J So. Ashland Avė., 
Chicago, III.

Nors aš ji asmeniškai nepa- gegužes menuo yra j 
žinau, bet pamylėjau j j už jo 'rriner’io Kartusis Vj 
rašius ir 1 
rašyt į 
nimą ir 
snių, beį; nesuspėjau. Lai bū
na jam 
mele!

. . tinas vaistas. Jis prašalinu L--r,-r
rengdavausi vis pa- apetitą, už.aetsjimą viuuriy, galvos 

‘Naujienas” pasitenki- ■ nemieflri- 1
pagyrimų jojo straip

ECONOMICAL 
AND EFFICIENT
DoubleTetted /

Double Aciion.'

lengva šios šalies že-

Sam Kubelski, 
Ęellevife, Altą, Canada.

MILLtONSOF POUNDS USED 
BV OUR GOVERNMENT

GARS1NKITĖS “NAUJIENOSE"

AMERIKOS Lito£
** DIDELĖS EKSKURSIJOS

NEVYORKO

Kiti
<5^ Kpla’jkimail LIETUVĄ 

Rengiamos Liet. Lai v. Agentų 
Sąjungos Amerikoje

► Moderniškuoju, baltu Motorlaiviu 

"GRIPSHOLM" S. S. Drottningholm, gegužės 18
M- L- Kungsholm

b , .???* S. S. Drottningholm birželio 12
r l KLAIPĖDĄ

FtA&nHENBVRGA^j^^Y^^.. ir j^i^ų kreipkitės į vietinius afentus arba į

SVVEDISH AMERICAN LINE
Boston, iostate str.-nev vork, 21 statė str.- Chicago, įsi no.michican avl

te8- ""-r Brošiūrėlė apie ekskursijas Tamstai bus suteikta veltui ant pareikalavimo.-***

L. Kungsholm, gegužės 7
Į SI AA__! -1 1  -4 0

birželio 4

Telsphone. VICTORY 5382-3

BRIDGEPORT LlQUOR Co., Ine.
Distributors of Imporied and Domestic 

Wines and Liguors 
3265-7 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.
Mes žinome, kad praeity dauge’.is džiaberių parduodavo jums vien su ta mintim,GERBIAMIEJI:— Mes žinome, kad praeity dauge’.is džiaberių parduodavo jums vien su ta mintim, 

kad užpildyti jūsų sankrovą. Tuo budu visas jusų kapitalas buvo sulaikytas tik keletai rusių, nes 
jums reikėjo pirkti keisais, kad gauti prieinamesnes kainas ir dėl tos priežasties jus negalėjote duoti 
savo kostumeriams turtingą pasirinkimą kada jie ji norėdavo gauti. „ „A1MAC dvp

Bet sulig musų pardavimo plano, mes duodame jums ŽEMIAUSIAI GAL1MA& KAINAS* ILK- 
KANT KEISAIS ir jums nereikia pirkti pilną keisą kokios nors vienos rųšies.

B " ..................... ................ . ................
Kie

ei pradžios mes prirengėme du pasirinkimus, geriausiai žinomų rūšių, kurie lengvai • parsiduoda.
“ ' ----- -- j, šešių {vairių rūšių.cvienas pasirinkimas susideda iš 12 kvortt^ir

PASIRINKIMAS No. PIRMAS 
' (Straight Whiskey)

’Ut YOU 
CIDOING ME 
PETER PEN?

2
2
2
2
2
4

Kv. 
Kv. 
Kv. 
Kv. 
Kv. 
Pt.

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

Kvortų ..12 
arba 24 Paintes •

. $19.16
. $19.56

2
2
2

2
2
4

PASIRINKIMAS No, ANTRAS. 
(Straight Whiskey)

Kv. CRAB ORCHARD
Kv. CADET
Kv. SHIPPING PORT
(Blended Whiskey)

Kv. OLD OSCAR PEPPER
Kv. TOM HARDY
Paines BRIGADIER (Lygus 2 Kv.)

12 Kvortų ...... .....
arba 24 Paintės

$18.62
$19.12

TĘLEf'ONUOJANT PADUOKITE SAVO ORDERĮ PAŽYMINT PASIRINKIMO Nr. 
Musų patarnavimas ir tovorai pilnai jus patenkins. Pastebėkite musų kainas ant 

KEISŲ SPECIALS.
5ths Kvortos Paintes

BRIGADIER .................................... ... $11.00 $1425
WINDS0R (Str. 100 Pr.).............. ... $12.75 16.20
Daniel Webster " . *
100 proof Str. WHISKEY ............. .... $18.70 18.95
ANCHORAGE (Str. 100 proof) ... .... 19.05 19.65
OLD POLK (Str. 100 tfroof) ...... .... 19.50 20.10
TOM HARDY .... :....... .................... .... 21.30 21.90

CRAB ORCHARD
Straight Whiskey ......

perkant 5 keisus po 
perkant 10 keisų po

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

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

Thli ąlv»rllB«i»6nl 1. not Inlended to 
offer whiskoy for šule or delivery in any 
stato or eommunity wherein the adver- 

tisinę, sale or ubo thereof Is unlawful.

.. ................fc—nIbiMMa—t—M—

NOW DO VDU 
BELIEVE?

$47^75 liž keisą (24 paintes)
2.50 už
3.50 už

paintę 
5th

Su pagarba, 
BRIDGEPORT 
Victory 5382—5383.

LIQUOR CO., Ine.

liteli

WE A 
GOtNQ 
UP/

LOOKS 
LIKĘ 
PETER 

PEN x 
KNOWS 

HIS 
STUFF. 
GOSH/



I

šeštadienis, geguž. 5, 1934

NAUIIENOS
The Lithuanian Daily News 

Published Daily Except Sunday 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

’ Editor P. GRIGAITIS

by

Subscription Kates:
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Užsisakymo kalno:
Chicago je — paStu:

Metams
Pusei metų ........................
Trims mėnesiams ............
Dviem mėnesiams ............
Vienam mėnesiui .............

Chicagoj per išnešiotojus: 
Viena kopija .. —.......
Savaitei ...............................
Mėnesiui ................. ..........

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ................................... $7.00
Pusei metų ............................... 3.50
Trims mėnesiams ................... 1.75
Dviem mėnesiams ................... 1.25
Vienam mėnesiui .........................75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
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Metams ................................... $8.00
Pusei metų ............................... 4.00
Trims mėnesiams ................... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.75

ymu.

ORO PAŠTO KONTRAKTAI

Generalis pašto viršininkas Farley paskelbė, kad 
jau pasirašyta kontraktai dėl pašto gabenimo oru su 
15 kompanijų. Jie yra laikiniai — trims mėnesiams. 
Kai praeis 90 dienų, kontraltai bus atnaujinti arba ne, 
žiūrint kokį patarnavimą bus davusios kompanijos per 
šituos 3 mėnesius.

Beveik visi kontraktai yra pasirašyti su tomis pa- 
čipmis oro linijomis, kurios gabeno paštą pirmiaus, iki 
valdžia panaikino sutartis su jomis, pasiremdama tuo, 
kad sutartys buvo padarytos apgavingai ir su skriauda 
valstybės iždui. Jeigu tas kaltinimas aviacijos kompa
nijoms buvo teisingas, tai keista, kad pašto viršininkas 
vėl davė joms kontraktus, nes yra federalis įstatymas, 
kuris draudžia, bene per penkerius metus, duoti val
džios kontraktą kompanijai arba asmeniui, kuris būna 
surastas nuskriaudęs valdžią.

Pašto viršininkas dar iki šiol nėra iškėlęs aikštėn 
tų oro linijų suktybių, kurias jisai sakėsi užtikęs.

SPAUDOS DARBUOTOJAS

Ateinant; pirmadienį sukaks lygiai 30 metų, kai bu
vo atgauta teise spausdinti lietuviškas knygas ir laik
raščius Lietuvoje. Apie tą laiką, kada senojoje rusų 
imperijoje pradėjo eiti lietuviški laikraščiai, Spausdina
mi lotynų raidėmis, ėmė rašinėti laikraščiams dabarti
nis čikagietis, Dr. Antanas Montvidas.

Jisai to darbo nemetė iki šiol. Jisai bendradarbiavo 
rusų ir lietuvių spaudoje; tarpais ir redagavo laikraš
čius ir žurnalus; Per paskutinius 20 metų jo raštai dau
giausia tilpdavo “Naujienose” ir “Tėvynėje”. Dr. Mont
vidas turi gabią publicisto plunksną ir, kaip sako, pa
šaukimą rašyti. Nors jisai yra gydytojas iš profesijos, 
bet jisai visuomet suranda laiko parašyti straipsnį. Jo 
temas sudaro paprastai kasdieninio žmonių gyvenimo 
reikalai ir klausimai.

Šiomis keliomis pastabomis mes anaiptol nesikėsi
name įvertinti Dr. Montvido atliktą didelį darbą publi
cistikos dirvoje. Mes tik atkreipiame į ji skaitytojų dė
mes; dėl to, kad mums teko patirti, jogei būrelis arti
mų Dr. A. Montvido draugų rengia kuklų vakarėlį jo 
30 metų literatinio darbo sukakčiai pažymėti. Taigi šia 
j>roga “Naujienos” Dr. Montvidą nuoširdžiai sveikina 
ir linki jam ilgiausių metų!

nis). f šitą klausimą Wolfe’as 
atsakė:

“Pakol Sovietų Sąjunga 
palaiko diplomatinius ryšius 
su kapitalistinėmis šalimis, 
ji turi prisilaikyti abelnų 
diplomatijos formų iki tokio 
laipsnio, kiek tatai nenustel
bia darbininkų klesos pozi
ciją. Lįtvinovas nemažai lai
mėjo darbininkų klesos (?— 
“N.” Red.) diplomatijai, už
sidėjęs cilinderį ir apsivilkęs 
iškirptais skvernais žiponą. 
Darbinės kelinės juk butų 
nepagelbėję, a? Ar tamsta 
manai, kad jeigu Trojanovs- 
kis apsiautų darbinėmis keli
nėmis^ tai iš jo pavalgytų 
Amerikos darbininkai arba 
butų kokia nors pagėlba jo 
pareigose ?”
Tai, žinoma, labai diploma

tiškas atsakymas, čia, kaip ir 
visų diplonįiatų kalbose, žodžiai 
vartojami ne tam, kad butų 
išreikštos tam tikros mintys,; 
bet kad jos butų paslėptos. 
“Sklokininko” Wolfe’o pareiš
kime aišku yra tiktai tas, kad 
jisai nereikalauja, kad bolševi
kiški ambasadoriai nešiotų dar
bines kelines. Bet Wolfe’as ne
pasako, ar ambasadorius Tro- 
janovskis turi taip pat girdyti 
šampanu kapitalistiškų valdžių 
atstovus ?

Jisai, be to, nepaaiškina, ko
kia nauda “darbininkų klasės 
diplomatijai” buvo iš to, kad 
ambasadorius Trojanovskis at
silankė, kaipo “garbės svečias”, 
j Amerikos Revoliucijos Dukrų 
(atžagareiviškiausios moterų 
organizacijos — D. A. R.) kon
venciją.

Jisai nutylėjo ir apie komi-; 
saro Litvinovo keliones į Ber
lyną pas Hitlerį ir į Romą pas 
Mussolini.

Jeigu komunistiškos valdžios 
diplomatai turi, užsimovę cilinj 
derius ant galvų ir apsivilkę 
frakais, gerintis kapitalistams, 
fašistams ir kitokiems atžaga
reiviams, tai kada įvyks ta “pa
saulio revoliucija”, kurią per 
metų metus praAašavo ir tebe- 
pranašauja kominternąs ir jo 
agentūros (“sekcijos”) ?

gaus apendicito yra pavojin
ga. Mat, urnai paleidus vidu
pius nuo liuosuotojų, išputusi 
akloji žarna (apendicitas) su
trūksta ir paleidžia nuodin
gas bakterijas ant visų vidu
rių. Tokiame įvyky ligonis 
gauna bendrą uždegimą vidu
rių plėvės (peritonitis) ir turi 
mirti. Priešingai bendrai žmo-

nių nuomonei, kylantis apen
dicitas pradeda skaudėti ne 
dešiniajame šone, bet vidury 
apatinės pilvo dalies apie bam 
butę, o vėliau persimeta į de- 
šiniąjį šoną.

Suskaudėjus viduriams, ne
reikia tuojau duoti liuosuoto
jų iki nėra galutinai patikrin
ta skausmo priežastis.

GRYŽTA AMERIKON KALINIU

Sveikatos Dalykai
Rašo Dr. T. Dundulis 

VIDURIŲ SKAUDĖJIMAS

Apžvalga
X. » . ................

P. SIDZIKAUSKAS IŠĖJO 1$ 
TARNYBOS

Buvęs Lietuvos pasiuntinys 
Londone, p. Sidzikauskas, bu
vo atšauktas iš tos vietos ir 
pagryžo j Kauną. Bet naujo 
paskyrimo jisai negavo, todėl 
automatiškai išėjo iš užsienio 
reikalų ministerijos tarnybos. 
Jo vieta Londone teko p. Ba
lučiui.

Sidzikauskas pirmiau ilgus 
metus buvo Lietuvos pasiunti
nys Berlyne. Tenai jam bebū
nant, pradėjo eiti gandai apie 
kokius tai nepagirtinus “biz
nius”. Galų gale, uždrožė Sidzi
kauskui, jo vardo neminėda
mas, ir vienas vokiečių laikraš
tis. Tuomet pasiuntinys buvo 
perkeltas j Londoną, o pasta
ruoju laiku buvo kalbama, kad 
jisai busiąs atsiųstas į 
shingtoną.

Tai, žinoma, tiesa.
Seniau ponai reikšdavo tam 

tikrą išnaudotojų luomą. Po
nai turėjo įvairių teisių, kurių 
neturėjo paprasti žmonės — 
valstiečiai (“mužikai”) ir dar
bininkai. Bet šių dienų tenden
cijai yra teisių skirtumus pa
naikinti, ir žodis “ponas” todėl 
įgyja kitokią prasmę. Jisai 
reiškia tą pat, ką angių kalbo
je “Mister”, vokiečių “Herr”, 
rusų “Gospodin”, franeuzų 
“Monsieur”, ir t. t.

Bolševikai Rusijoje įvedė, 
vietoje ponų, “draugus” (to- 
varišč), bet tai nėkiek nepri
sidėjo prie žmonių sulyginimo. 
Didelė dauguma “tovarisčiais” 
vadinamų sovietijos gyventojų 
turi mažiau teisių, negu 
turėjo mužikai prie caro 
džjos.

kad 
vaį-

UŽGIRIA TROJANOVSKIO 
KELINES

APIE “PONUS

Wa-

Viena rašytoją, Agnis Pilve- 
lienė, “Tėvynėje*’ pataria lie
tuviams nesibijoti vartoti žo
džius “ponąs”, “ponia”, “pane
lė”, nes tai esą pagarbos žo
džiai, kokius vartoja ir kitos 
tautos.

Kas gali sakyti, kad komu
nistinė opozicija Amerikoje yra 
neištikima sovietų valdžiai ? 
štai, vieno žurnalo atstovas už
klausė opozicionierių vado B. 
D. Wolfe’o, ką jisai manąs apie 
tai, kad bolševikų ambasada 
Maskvoje leidžia pinigus viso
kioms prašmatnybėms ir vaiši
na kapitalistiškų valstybių dip
lomatus, kuomet milionąi Ame
rikos darbininkų badauja (o 
Rusijoje badavimas dar dides-

Vidurių skausmas yra pa
prasčiausias pas žmones atsi
tikimas; taip pas vaikus, kaijS 
ir pa^ąuąugusius. Kai kuriuo
se atsitikimuose suskaudėji
mas vidurių neturi jokios rei
kšmės, ypatingai pas jaunuo
lius, kada jie suvalgo perdaug 
neprinokusių arba pernokusių 
vaisių arba daržovių. Antri 
vertus, staigus suskaudėjimas 
vidurių gali būti labai rimto 
pobūdžio ir gali būti pirmu 
ženklu pavojingos ligos, kuri 
reikalauja ūmios ir atatinka
mos pagalbos arba gydymo.

Žinant ką daryti arba, tiks
liau sakant, ką nedaryti, butų 
galinia išgelbėti daug gyvas
čių, kurių žūsta kožną dieną 
po kelias tik (lėliai to, kad vi
durių skausibas nesupraąta 
teisingai ir suvėluotą atatin
kama pagalba.

Dažnuose atsitikimuose štai 
gus vidurių suskaudėjimas 
yra nuo sugedusių valgių, 
šiuose atsitikimuose skaus
mas prasideda už dviejų arba 
trijų, valandų po valgio — ir 
pasėka vėmimas, niaugimas 
ir draskymas vidurių, o pas
kui liuosavimas vidurių.

Bendrai žmonės yra įpratę 
panašiuose atsitikimuose imti 
liuosuotojų. Tas yra pavojin
ga daryti iki nėra tikrai pa
tikrinta, kad skaudėjimas pa
eina nuo sugedusių vidurių. 
Dažna; žmonės ima liuosuoto
jų, manydami, kad skaudėj;-, 
mąs neva pareina nuo už
kietėjimo vidurių. Kaip kada 
pasirodo, kad butą kaip tilį 
priešingai—umus apendicitas 
(aklosios žarnos įdegimas), (j 
ne užkietėjimas vidurių. Imti 
lįuosuptojų ' atsitikime stąi-

M. ARCZZMSEVAS. Vertė MIKAS ŠILEIKIS

SANINAS
ROMANAS

Aš radau tiktai tą, kad 
Dievas sutvėrė žmogų 
teisingu, _o_žmonės nuėjo 
savo keliais. 7.29 

Ekleziastas.

laikas gy-
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jie ant terasos į sodą 
suolelių atsisėdo, 
prisislinko arčiau ir 
tylėdamą klausėsi, ką

Pats svarbiausias 
venime yra tas, kai įtakoje 
pirmųjų su žmonomis susiti
kimų susikuria žmogaus cha
rakteris. Vladimiras Saninas 
veik visą laiką išgyveno be 
šeimynos. Niekam jis neapėjo, 
niekieno ranka nelenkė jo, ir 
siela šito žmogaus buvo laisvą 
ir savistovi, kaip miške medis.

Daugelį metų jis nebuvo 
namie. Kada atvažiavo, moti
na ir sesuo Lydija, beveik ne
pažino jo: veido ruožai, bal
sas, manieros buvo atsimainę 
mažai, bet jame atrodė daug 
kas naujo, nežinomo, viduji
niai subrendusio, o veide švie
tė naują išraiška.

Atvažiavo jis pavakaryje ir 
rainiai įėjo į kambarį, kaip 
butų iš jo išėjęs prieš penketą 
minučių. Augštoj, pečiuotoj 
jo figūroj, šviesiuose plaukuo
se, ramiose akyse ir vos-vos 
pastebiamoj lupų kampuose 
šypsenoj, nebuvo matyt nė 
susivaržymo, nė Ii uostinio. Ir 
tas nepaprastas entuziazmas, 
su kokiu pasitiko jį motina ir 
Lydija, lyg Savaime išnyko.

Kol jis vąįgė ir arbatą gėrė, 
sesuo sėdėjo priešais jį ir akių 
nuo jo nenuleisdama, žiurėjo. 
Ji buvo įsimylėjusi į brojį, 
kaip kad gali- įsimylėti tiktai 
tolimus broįius jaunos pane
lės. Lydija visuomet persista
tė sau brolį kokiu tai ypatin
gu žmogum, todėl ypatingu, 
kad tas ypatybes ji pati sir 
rado knygas skaitydama. Ji 
norėjo matytii jo gyvenimą 
tragingą,—vargą ir kovą, ku
rioje pasireikštų jame nesu*-, 
prantama didele dvasios, jėgą.

—Ko lų į mane taip žiuri? 
—šypsodamasis užklausė Sa
ninas.

šita jo pastebėtina šypsena, 
veriantis žvilgsnis ir ramios 
akys, sudarė pastovią veido 
išraišką.

Vienok šita šypsena pati sa
vaime graži ir simpatinga, bet 
iš karto Lydijąi ji nepatiko* 
Ji pasirodė jai savotiška ir 
nieko čia apie jo pergyventus 
vargus nepasakanti* Lydija, 
patylėjusi valandėlę, užsimąs
tė ir metus akių žvilgsnį, ma* 
šinališkai pradėjo vartyti ko
kią tai knygą.

Kai vakarienė užsibaigė, 
motina nuoširdžiai ir malo
niai paglostė Saninui galvą ir 
pasakė:

—Na, papasakok dabar, 
kaip tu ten gyvenai ir ką vei
kei?

—Ką veikiau? — šypsoda-. 
masis perklausė Seninas; — 
ką-gi... gėriau, valgiau, miego
jau, kai kada dirbau, kai ka
da nieko neveikiau...

Iš karto, atrodė, kad jis ne
norėjo apie save kalbėti, bęt 
kai motina pradėjo jį klausi
nėti, tai noriai sutiko jai pa
pasakoti* Kąžin kodėl jis jau
tė, jog visiškai nesvarbu, kaip 
žmęnea atsineša į jo pasakojį- 
mus. Jis buvo lengvai įside- 
mėjailtis žmogus. Jo pasielgi
muose nesimatė intimaus iš
siskyrimo nuo viso svieto ar
timumu giminingam žmogui 
ir atrodė, jog tas lengvumas 
ir. įsidemėjingumas paeina iš 
jo paties, kaip šviesa iš žva
kes—vienodai iš viso ko,

Išėjo 
ir ant 
Lydi j a 
atsikrai 
pasakoja brolis. Nesugaudoina
šalčio banga perbėgo per jos 
širdį. Jautriu jaunos moteriš
kės instinktu ji pajuto, jog 
brolis visai ne tas, kaip kad ji 
buvo apie jį maniusi. Ji pra
dėjo nerimauti ir jaustis nuo
bodžiai, kaip svetima.

Buvo jau vakaras. Lengvus 
sutemos^ šešėliai, susimaišę su 
rūkais, sklaidėsi aplinkui so
dą. Saninas užsirūkę papiro
są. Lengvas tabako kvapas 
susimaišė su kvapsningu va
saros sodo kvėpavimu.

Saninas pasakojo, kaip gy
venimas blaškė jį iš vienos 
vietos į kitą* Kaip daug kartų 
teko jam badą kęsti, valkiotis 
kaip jis kartą 
rizikingą žygį 
ir kada jam 
metė jį į šalį.

Lydija nelabai tesiklausė 
sėdėjo 
truputį 
gražios 
temose.

Kuo toliau, tuo daugiau ir 
daugiau išsiaiškino, jog gyve
nimas piešiamas jai ugningais 
bruožais. Likimas buvo jam 
nedėkingas. Kas tai ypatingo 
pasigirstom jai, ko Lydija ne
pajėgė suprasti. Čia išėjo la
bai prastai ir skurdžiai ir, 
kaip pasirodė, dargi nevyku
siai. Gyveno jis kur patekęs, 
darė tai, kas teko daryti; tai 
dirbo, tai valkiojos; be jokio 
tikslo, mėgo gerti, daug mote
rų žinojo. Dėl šitokio gyveni
mo visai nesistebėjo tamsi ir 
pikta pagunda, kuriai norėjo
si išsvajotos Lydijos sielos, 
Kitokios idėjos jo gyvenime 
nebuvo,—nieko jis nepermąte 
ir dėl nieko kito nesistenge.

Veržėsi tokie žodžiai, kurie 
Lydi j ai dėl ko tai rodėsi tie
siog negražus. Taip smulkiai 
Saninas pasakojo ir prišimL 
nė, kaip kartą jis buvo tiek 
nubiednėjęs, jog jam pačiam 
reikėjo taisyti suplyšusius 
skarmalus, kurie vos tik den
gė jo kūną.

—Tai tu, gal būt, moki siū
ti? —

9 
buvo pasiėmęs 

politinėj kovoj, 
tas nusibodo,—

nesijudindama, graži, 
svetima, kaip ir visos 
panelės pavasario su-

bet 
iš-

su pasigailėjimu, lyg 
nesuprasdama, nedrąsiai atsi
liepė Lydi ja. Tas atrodė jai 
negražiai ir vyriškai.

—Anksčiau nemokėjau, 
kai reikalas atsirado, tai
mokau,—su šypsena atsiliepė 
Saninas, dasiprotėjęs, jog Ly
dija įdomaujasi.

Mergaitė palengva paspaur 
dė pečiais ir nesijudindama 
žiurėjo į sodą ir tylėjo. Ji 
jautėsi lyg butų iš; miego nu
budusi iš po sapno apie saulę, 
bet pamate dangų pilką ir 
šaltą.

Motina taipjau jautė kokį 
taį sustirusį nuobodulį. Jai 
širdis suskaudo dėl to, kad 
sunuš valstybėje negavo tos 
garbingos vietos, kurią turėjo 
jis užimti. Ji pradėjo pasa
koti, kad toliau taip gyventi 
negalima, kad nors dabar rei
kia stengtis geresnės ateities 
ieškoti. Iš pradžių ji kalbėjo 
atsargiai, bijodama šunį įžei
sti. Bet kai pastebėjo, jog jis 
nelabai tesiklauso, tuoj susi
jaudino ir atbukusiu senulės 
piktumu, pradėjo štačiai rėžti. 
Jai matėsi, jog sūnūs tyčiomis 
ją erzina. Saninas visai nesi
stebėjo ir nesupyko. Jis dargi
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Buvęs Chicagos visuomenės aptarnavimo įmonių magnatas 
Samuel Insull ant laivo Exilona, kuriuo jis yra grąžinamas į 
Ameriką kaliniu, kad atiduoti jį Chicagos teismui už subankru- 
tijimą savo milžiniškos fipansinės imperijos, šalę jo sėdi jo 
kalintojas Burton Y. Berry, jaunas Amerikos ambasados Tur
kijoje klerkas.
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ir girdėjo ją prastai. Jis žiu-1ilga tyla, kurioje juodu pas
pėjo į ją nuoširdžiomis akimis!
ir tylėjo. Aš tave paklausiu:

—Kaip gi tu gyvensi?
Šypsodamasis jis atsakė:
—Kaip nors!
Iš jo rimto stipraus balso 

šviesių, nemirkčiojančių akių, 
motina jautė, kad tie du jai 
nieko nereiškią žodžiai, jam 
yra jie gilus ir reikšmingi.

Marija Ivanovna valandėlę 
patyTėjb, atsiduso ’ ir skubiai 
pasakė:

—Tai jūsų dalykas... Tu jau 
ne mažas... Jus geriau eikite 
po sodą pasivaikščioti, tenai 
dabar taip gražu ir malonu.

Parodyk 
seseriai

- aš jau ir užmiršau,

ir

—E;va, Lydija,... 
man sodą,—Saninas 
pasakė: 
kaip sodas atrodo.

Lydija pašoko iš svajonės, 
atsiduso ir atsistojo.

Juodu ėjo kartu alėja į 
liuojaučią jau ir gerokai 
lėmusią sodo gilumą.

Saninų namas stovėjo 
pačios

žą
sų

ant 
svarbiausias miesto 

gatvės, bet miestelis buvo ma
žas, o sodas tiesėsi net prie 
upės, kurios: antroj pusėj ma
tėsi laukai. Namas buvo se
nas, bajoriškas, su aptrupė
jusiais kampais ir su erdvin
ga terasa. Sodas buvo didelis, 
Užaugęs ir tankus, kaip lam
dai žalsvas debesis, kuris 
glaudėsi prie žemės. Vakare 
Sode buvo ttošku ir net ’ ro
dėsi, • kad raiste^ ir dulkėtoj 
viršutinėj seno namo pastogėj 
klajoja kokia tai sena melan
choliška dvasia.

Viršutiniame namo aukšte 
stovėjo tušti, sutemę kamba
riai ir karčiamynė. Visame 
ąode buvo praskinta tiktai 
viena neplati alėja, kurios pa
kraščiai buvo nudažyti sau
somis plonomis šakelėmis Ir 
sumindžiotomis varlytėmis. 
Visas dabartinis gyvenimas 
rodėsi ramus ir susiglaudęs 
viename kampelyje.. Prie pa
ties namo geltonavo tarp ža
liuojančių medžių smėlys ant 
takelių ir įvairiaspalviais ak
menėliais iškaišyti žolynų 
krumąi, tarp kurių stovėjo 
žaliuspalvis stalas, ant kurio 
vasaros metu namiškiai ger
davo arbatą ir pietaudavo. Ir 
visas šilas mažas kampelis 
kvietė paprastu gyvenimu, ku
ris nesiderino su didele sena 
tėvų vietai

Kuomet namas pasislėpė už 
žaliuojančio sodo, tarp Lydi
jos ir Sanino užviešpatavo

kendo mintyse kaip gyvieji 
seni medžiai. Saninas greit 
apkabino Lydiją ir keistu, ne 
tai piktu, ne tai rimtu balsu 
tarė:

—O, tu gražuole išaugai!... 
Laimingas bus tas žmogus, 
kurį pirmą tu pamylėsi...

Perbėgo šilta banga nuo jo 
raumeningų, tiesiog geležinių 
rankų per Lydijos lankstų ir 
grakštų’ ‘kUriąT Ji šusipurtč, ir 
vos vos ištruko, pajutusi tie
siog žvėrišką jo grobštumą.

Juodu jau išėjo į patį upės 
pakrantį, kur kvepėjo žalu
mas ir vanduo, ir kur siūbavo 
sinailiaviršunė žolių siena. 
Vėjas putė žoles, pro kurių 
tarpą matėsi antroj upės pu
sėj tolimas tamsus lygus lau
kas, o giliame, šiltame dangu
je žarijomis mirgėjo žvaigž
dės.

Saninas nuėjo kelis 
nius į šalį, įsikabino 
rankom e toros medžio 
kurią nulaužęs įmetė į 
nį. Sumirgėjo vanduo, ir pa
siskleidė į visas puses plau
kiojanti rituliai, o žolė lyg 
nusižemindama Saninui rū
pestingai lenkė savo viršūnes.

II.
Jau buvo apie šeštą valan

dą ryto. Saule skaisčiai švie
tė; sodą vėl laikė apsupęs 
lengvutis žalsvas rūkas. Švie
sa, ramumas ir šilima sklai
dėsi po. orą,. Marija Ivanov- 
na virė uogas. Po žaliuojan
čia liepa skaniai ir stipriai 
kvepėjo spragintu cukrum ir 
avietėmis.

Iš pat ryto Saninas pradėjo 
triustis apie kvietkų vazas, 
norėdamas kvietkas apsaugoti 
nuo karščio ir dulkių.

—Tau reikėjo žoles 
miau išrauti, 
Ivanovna, pasižiūrėjusi į jį 
per melsvą nuo ugnies su ža
rijomis kilantį durną. — Tu 
paliepk Grunkai, o ji tau pa
darys...

Saninas pakėlė prakaituotą 
ir linksmą veidą.

—Del ko, — ranka stumda
mas prilipusius prie kaktos 
plaukus paklausė Saninas, — 
tegul sau jos auga; kiekvieną 
želmenį aš myliu.

—Koks tu juokingas!—nuo
širdžiai paspaudė pečiais 
paaiškino motina, kas 
pačiai buvo malonu, 
tą patį pasakė.

(Buto daugiau)

žings- 
abiem 
šakos, 

vande-

pir- 
patarė Marija 

pasižiūrėjusi

ir 
tai

ir 
jai 
jis

lįfeM
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RYTOJ DALYVAUS BELIAJAUS PARENGIME

N;au-

ėmė bukštauti,

k

*4

.i

vasara

r

Kaulas.

TIK

City

; 4: A

lietuvių visuomenei, kad ir 
dar gyvuojame ir džiaugia- 
sulaukę linksmo pavasa

Prie to, mus jau pradeda dau
giau aplankyti, štai gegužės 1

OAK FOREST.— Mes lieti< 
viai, gyvenų Oak Forest prie-

)W (Vaga), Avhicli will eon
am! poclry wrilten by the

Naujos Mados
MIDGET RADIOS

VVorks Educational 
mokyklos, kuriose tei-l

........ ........... m n 
sk ai ty te
prašomi 

eiti j tas 
skelbiasi

paminklui stalyti

žadėdami svečius 
išnuomavimui, kiti 
Parodos ženklelius 

kurie neva au'tori- 
pardavinėja “ofi-

Tai šokėjų trio — Alfred Dikčis, Rūta Bružas ir Kazys 
ulinskas. Jie rytoj Lietuvių Auditorijoje Beliajaus baleto va
iro išpildys kelis šokius. Programas prasidės 6:15 vai. vakaro.

glaudoje meldžiame gerbiamo mug apiankė graborius Sku- 
dienraščio “Naujienų”, kad pa- das B 18.tos apielinkės.

i re
ginys po rūsčios žiemos.

po
12

$70.00 vertės RADIOS po

25.00
$85.00 ZENITH. RADIOS

, *47.50

j G EB B. Naujienų 
jos ir skaitytojai 
pirkinių reikalais 
krautuves, kurios 
Naujienose-

čių Setai, 
dabar po

Lengvus išmokėjimai pritaikomi 
daiktus į mainus aut naujų, Duodame didelę nuolaidų.

69.50 
gražus Šekly- 

verti iki $75.00

'39.50

pastatytas Dr. Vin 
cui Kudirkai pa

minklas
Prieš keliolikų metų 

miestyje įsisteigė Dr. Viijcui 
Kudirkai 
Draugija, kuri pasiryžo tinka 
mai pagerbti musų Tautos di
dį Žadintoja ir Pranašų, pasta
tydama Jam paminklų.

Paminklo statymas suristas 
su lėšomis. Per tuos keliolika 
metų draugija kruopščiai rin
ko iš narių, iš duosnių auko
tojų ir kitais budais (rengda
ma spektaklius, koncertus etc.) 
pinigus. Prie šio darbo daug 
prisidėjo ir Amerikos Lietu
viai, paaukodami per $200.

Prieš keletą metų, išrinkus 
draugijos pirmininku darbštų 
visuomenininkų miesto burmi
strų Z. Skirgailą, visas drau
gijos veikimas pagyvėja ir jau 
susidaro galimumas paminklo 
statymų realizuoti. Priimtiniau
sias sąlygas ir projektų suda
ro skulptorius V. Grybas, jam 
tas darbas ir pavesta.

Pradžioje buvo numatyta pa
dirbdinti biustą, atliedinant jį 
iš bronzos, tačiau dailininkui 
beformuojant jau baigtų biu
stą, įvyksta nelaimė: jis su
griūva, visiškai suduždamas. 
Energingasis menininkas imasi 
vėl kurti, tik jau ne biustų, o 
figūrą. Metus laiko dirbęs, su
kuria nuostabios ekspresijos 
klasišką kiteinį — Kudirkų, šau
kiantį Tautų keltis.

Kudirka — džiovininkas: iš
džiuvusiais skruostais, apsivil
kęs lietuviška liemene, kairėje 
rankoje laiko “VARPĄ“ ir ant 
jos apsiaustų, o dešinę ranką 
iškėlęs, palydi savo šauksmų 
Visa figūra ir ypatingai akys 
rodo milžinišką energija.

Figūra pastatyta ant aukšto 
piedestalo, kuris iš priekio pa 
puoštas reljefu: Kudirkos vėlė 
skambina Laisvės Varpu4, skam
bančiu “Kelkitės, kelkitės, kel
kitės!” Užpakalinėje piedestalo 
daly reljefas vaizduoja Kudir
kų kalęjime. Vakarų šone pie- 
destale įrašytas Lietuvos him
nas, o rytų šone — dvi skiltys 
iš Kudirkos eilėraščio “Manie
siems“.

Paminklas pastatytas didžiu
lėje miesto prekyvietės aikštė
je. Apie paminklų įrengtas 
gražus ’/a ha. skveras. Dėl šio 
skvero miesto taryboje buvo 
kilę daug ginčų: miestelio pre
kybininkų, kurių dauguma žy
dai, atstovai
kad skvero aplink paminklų 
prekyvietėje padarymas galįs 
būti pradžia visiškam preky
vietės iš vidurio miesto iškė
limui. Neapgalvotais motyvais 
ginčo pakėlimas tik sužadino 
šiųdviejų tautų tarpusavį an
tagonizmų.

Skvero platforma prieš pa
minklų pakraščiais bus papuo
šta didžiulėmis žydinčių gėlių 
vazomis. Pats paminklas ir jo 
piedestalas yra padirbtas iš 
baltojo dirbtinio marmuro tu
ri 8«/2 metrų aukščio ir gra
žaus skvero anturažei daro nuo
stabiai didingų ir gražų vaiz-

Per Didįjį Karų kaimyninis 
Vokietijos miestelis, Širvinta, 
buvo išdegintas, o po karo gra
žiai stilingai atstatytas. Nau
miestis šalia Širvintos atrodė 
nykite ir vargingas miestelis. 
1932 m. pastatytoji didelė g ra 
ži V. Kudirkos vardo pradžios 
mokykla ir dabar statomasis 
Kudirkos paminklas miestelį 
žymiai pagražins ir atvykstan 
tiems iš užsienio svečiams ne
leis apie musų kraštų susida
ryti tokių nuomonę, kokių jie 
anksčiau susidarydavo.

Apie vidurį birželio mėn. nu
matyta paminklo atidengimas, 
kuris jungiamas su Šakių ap-

----------------------------------------------------------------------------------------------------- --- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ar esate pasirengę
Sutikti Vasaros Karščius?
Ar jau matėte naująjį NORGE Elektrikinį 

ŠALDYTUVĄ

Ateikite ir pamatykite, koks patogumas turėti šį ŠAL
DYTUVĄ JŪSŲ NAMUOSE.

ŠEIMININKĖS!
Nereikia jums daugiau varginti sa
vęs sunkiu rankų skalbimu. Štai 
musų krautuvėje rasite skalbiamų
jų mašinų ABC markės tik už

*49.00
Turime ir visų kitų žinomų išdirbys- 
čių mašinų: APEX, MAYTAG ir tt.

Roosevelt Furniture Co.
INCORPORATED 

IPfiDINIĄI CITY FURNITURE CO.
M. P. Jovarauskas ir J. P. Bertulis, Savininkai

2310, WEST ROOSEVELT ROAD
Phone SEELEY 8760

ATDARA SEKMADIENIAIS
uua 10 v. ryto iki 5 po pietų

Alidara kasdien išskyros 
Penktadienius iki 10 vai. vąk, 

Penktadieniais iki 6 v. v

skrities šaulių rinktines šven
te. I iškilmes, kuriose dalyvauta 
apie 1,500 šaulių, viso apskri
ties L. T. “Jaunosios Lietu
vos’’ sportininkai ir visi cho
rai, numatyta kviesti J. E. Re
spublikos Prezidentų, Vyriau
sybės atstovus, Amerikos Lie
tuvius, ir kitus, prie pamink
lo statymo aukomis prisidėju
sius.

Paminklas kaštu'os apie 10,- 
000 litų.

Mokyt. P. Barkauskas.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Keli žodžiai apie Be 
liajaus mokyklą

Rytoj sukanka lygiai metai, 
kaip įsisteigė. Beliajaus šokių 
mokykla. To įvykio atžymoj i- 
mui Lietuvių Auditorijoje yra 
rengiamas šokių vakaras.

Nors mokykla palyginamai 
tebėra jaunutė, bet jos moki
niai jau daug kartų dalyvavo 
įvairiuose lietuvių parengimuo
se ir visur gražiai pasirodė. Ry
toj Lietuvių Auditorijoje bus 
išpildyta net 35 numeriai. Tai 
vis charakteringi įvairių tautų 
šokiai. Šokių programas bite 
taip pat pamargintas dainomis.

Tenka pasakyti, kad tarp Be
liajaus mokinių randasi labai 
talentingų šokėjų, čia paminė
siu bent kelis: p-lė Rūta Bru
žas, Lillian Keserauskas, Collen 
Andrews, mažyte Ilelen Marcin
kus ir jaunuolis Kazys Dulins- 
kas.

Po programų bus šokiai, gro
jant George Steponavičiaus or
kestrui. Pradžia lygiai 6:15 
vai. vakaro. Atvykite laiku, kad 
galėtumėte pamatyti visų pro
gramų.

Iš Oak Forest lietu-,žalinoja- Gražus »amtos
vių gyvenimo

Lankėsi Skudas

CWES mokyklas pa 
laikys per visą

Civil
Service 
kiami įvairiausi kursai suaugu-1 
siems ir negalintiems lankyti' 
reguliarių mokyklų, bus palai
komos per visą vasarą.

Suimtas už bedarbių 
apgavimą, nuskriau

sti lietuviai atsi
šaukite

Blumenthal, “darbo biuTo“ ope
ratorių, kuris imdavo pinigus 
iš bedarbių žadėdamas jiems 
darbus, kurie niekuomet neatsi
rasdavo. Blumenthal tėvas 
Max jau buvo suimtas 1931 
metais už panašų prasižengi 
mų, bet matyt sūnūs uoliai se
ka tėvo pėdomis.

Blumenthal jaunojo, ofisas 
buvo adresu 107 West Vau'Bū- 
ren Street. Jam duota iki 
gegužės 10 d., sugrąžinti visus 
pinigus bedarbiams, kuriuos 
prigavo. Jeigu kartais jo au
ka puolė ir vienas kitas lietu
vis bedarbis, tai jie raginami at
sišaukti pas policijų ir savo pi
nigus atgauti.

Ryšy su P. Paroda 
priviso daug ap

gavikų
Parodos atsidarymui artėjant 

Chicagoje priviso eibės priga
vikų, kurie šienauja iš lengva
tikių žmonių. Vieni renka rank
pinigius 
kambarių 
parduoda 
laiškams,
zuoti, treti 
dalius” parodos suvenirus, etc.

žmonės perspėjami su viso
kiais “promoteriais” ir “agen
tais“ neturėti reikalo ir rapor^ 
tuo Ii juos Chicago Better Bu
siness Bureau, 111 West Wash- 
ington street, telefonas Frank- 
lin 1808.

j Jaunosios Birutes 
vakaras

talpintų kai kada ir musų varg 
šų rašinėlius ir tuom duotų ži
noti 
mes 
mes 
rio.

Dabar jaučiamės kaip paleisti 
iš kalėjimo. Pas mus labai 
gražu. Medeliai sprogsta, sklei
džia lapite, paukšteliai čiulba, 
gieda ir krauna lizdus, žolelė

Ku- 
riuos lietuvius sutiko vaikš
čiodamas po prieglaudų, tuos 
apdovanojo pinigiškai. Tai la
bai kilnios širdies žmogus, ku
ris pažįsta vargšų ■ gyvenimų. 
Kiek galėdamas stengiasi varg
šams pagelbėti ir nubrauki 
nors valandėlei jų ašaras. Ačiū.

Jonas Rusteika, 
Inst. Ward 52 
Oak Forest, III.

Pilsen Kwik Gote Varnish
Vidutinio įkainavimo varnišus bet turįs augščiausjos kai
nos varnišo ypatybes.
GREIT IŠDŽIŪSTA —GAŽUS —ILGAI TARNAUJĄS — 

TVIRTAS*—DEL GRINDŲ, MEDŽIO IŠBAIGIMŲ 
IR RAKANDŲ.

Reikalaukite jį Vardu savo Maliavos ir 
Hardware Krautuvėje.ramiai užsilaikyti laike progra- 

hw. Kalbasi, ūžia, lyg bitės 
avilyje.

Šį kartų Jaunoji Birutė pa
sirodė pilname savo gražume. 
iParodė mums, ko nebuvome 
matę lietuviškoje scenoje, tai 

| yra žiedų ir pavasario šokius, 
Į kuriuos išpildė gerai išlavintos 
birutietės.

Vėliau sekė mergaičių ir vai- 
jkinų akrobatika. Laike pro- 
gramo kalbėjo Dr. Graičiunas. 
Pagyre tėvus, kurie auklėja, 
vaikus lietuviškoje dvasioje. Tie 
kurie nemoka auklėti butų ge
riau padarę pasilikdami sen- 

| mergėm ir senberniais. You are 
right “Doc“.

Progress Furniture Co.
KRAUTUVĖJE

DIDŽIAUSIŲ VERTYBIŲ SAVAITE
NEPALYGINAMI BARGENAI

ANT /
RADIOS, PLOVYKLIŲ, REFRIGERATO

RIŲ ir Visokiu RAKANDŲ.
Kainos negirdėtai sumažintos! Lengvus Išmokėjimai.

| T0WN OF LAKE. ^Perei
tą šventadienį, vakare, tai yra, 
29-ta balandžio, School Hali•- I
svetainėje prie, 48 ir So. Ho- 
npre gatvių parengtas sezono 
užbaigimo vakaras, žmonių pri
sirinko pilna svetaine, tik kol 
kas town of lakiečiai nemoka1

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

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

Plcase find encloicd 50c fo|r subscription to the fortli- 
coming issue of THE FURR' 
tain the best Ii tora ry storius
Lithuanian youth.

Name

Addrcss

f ! ' Į Į » }

i < J : t :
. i

r > ■

PAMINKLŲ IšDIRBYSTe
3958 Wcst lllth Street

Tol. Bevcrly 0005 1
Vienatinis lietuvis, kuris užjhiiko di
džiausių paminklų išdirbystę Chica- 
goje. Didžiausia pasirinkimas impor
tuotų ir Amerikoniškų akinenų. Pas 
mus paminklų kainos nuo $25 ir aug- 
ščiau. Reikalui esant, malonėkite atvažiuoti pas mus.

•

MONUMENT C0.
INCORPORĄTED 

IŠDIRBĖJAI GERIAUSIOS RŪŠIES 
Paminklų ir Mauzolėją 

Didžiausia Dirbtuvė 
Chicagoje 

virš 50 melų Patyrimo
Pirkite tiesiog iš musų dirbtuvės ir tau
pykite pinigus. jMes padarėme pamink

ius dėl daugelio įžymių Chicagos 
/ lietuvių.
Western Avenue 

aiti drand Avenue 
Phobe SEELEY 6103

CRICĄGO, ILL.

Naujos THOR Plovyklos

, 33.00
$65.00 Naujos BEE VAC 

PLOVYKLAS

, *32.50
1934 metų Naujos Mados 
MAYTAG drabužių plo
vyklos po

*69.50

šie gražus $95.00 Sekly
čiom Setai, tik

, 54.50
$120.00 Modernistię 3-jų 
lalių Mięgaipam Kaniba
lui Seląi

tik po

Rcfrigeratoriai mažiau
siomis kainomis. Pasirin
kimas visokių geriausių 
refrigeratorių: NORGE, 

G1BSON, MAJESTIC, 
SPARTON, CROSLEY, 
GENERAL MOTORS, 
FRIGIDAIRE ir kilų. 

Kainos nuo

visiems. Imame senus

irURE w ®V

3223^-26 SO< HALSTED STREET
J. KALGDINSKAS, Vedėjas.

Pą^ikląiįsykite mųsų Lietuviško radio programo rytoj, 11 valandą 
ryt® iš stotiea Q. E. 1W kik^vetos.
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Lietuviai Biznieriai ir jy Bizniai mu

tokiam

ienų

Willow Springs, III

uz nesvaruma

Pavasarinis Išpardavimasren

s rei

PEŪPLES KRAUTUVĖSE
Siūloma Specialiai Mažos Kainos

gerųjų

MAJEST1C
sumažintos

BIRŽĖLIO
___ __  I __ r ■ JC — I

augščiau

Central District

didesni

Vytauto

39.50 
29.95 
19.75 
39.50 
14.95 
11.95 
*3.98

Nekuriu jų 
kainos dabar

švento Kazimiero
Tel. Cedercrast

dabar parsiduoda 
sumažintam kai-

REFRIGERATORIŲ ir 
DRABUŽIAM PLOVYKLIŲ

Westinghouse, 
Bee Vac, ABC, 

Thor, Apex, May 
tag ir kitų.

to darbininkai galėtų 
ti. Bet kaip augščiau 

atmatos verčiama

Vienintelis Lietuvis Gė 
lių (kvietkų) Au

gintojas

gijų 
sidarbavę 
tiečių. 1. 
moksliškų 
čiu stra

taigos su
sirinkimas. Valdyba turi pa
daryti labai svarbų pranešimų 
apie golfo laukų, kur bus ren
giamas turnamentas. Golfo ai
kštę galima gauti labai gero
mis išlygomis. Tačiau tų klav.-

prižiurint, kad 
hygienos

Yanas Hardware and 
Paint Company

2747 WEST 63rd STREET 
Tel. Prospect 1297

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

Managerig _

Smerkia kai kuriuo? 
Marųuetteparkiečiuš

VYTAUTO BUILD1NG AND 
LOAN ASSOCIATION

MARQUETTE PARK.— Pa
reitų sekmadienį, balandžio 29 
dienų, įvyko Marąuętte Parko 
Lietuvių Piliečių Kliubo mėne
sinis susirinkimas vietinėje pa
rapijos svetainėje; Kliubo su
sirinkimai yra laikomi kas pa
skutinį sekmadienį * kiekvieno 
mėnesio 2 vai. po pietų. Buvo 
įnešta ir svarstoma keletu dą- 
lykų, bet nieko svarbesnio dtįl 
apielinkės pagerinimo nenutar
ta. Gaila, kad Kliube randasi 
keli tamsuoliai, kurie kelia su
sirinkime visai pašalinius da
lykus, tuo gaišindami kitų na
rių brangų laikų, čia kalbų 
apie rengimų “surprise party” 
vietos klebonui. Jeigu kas»turi 
atliekamų penkinių ar penk- 
dešimkių tas gali priduoti sų- 
vo pinigus parapijos komitė-

namų 
jusiu

Nekurtas iš minėtų plo 
vyklių 
labai 
nom.

simų turės išspręsti susirinki
mas.

Sąjungos nariai ir visi golfi- 
ninkai yra kviečiami atsilanky
ti. Susirinkimas prasidės 9 
vai. vakaro.

Dr. I. G. Bložis, rašt.

; ir smarve nuo puve- 
rugstančio vandens iš 

esti tiesiog

Draugystė Lietuviška 
Budavojimo po 

Kunigaikščio Vytauto, 
šis vardas tapo pakeistas į da
bartinį gruodžio 8 d. 1928 m.

Vytauto spulkų suorganiza
vo ir čarterį pasirašė šie as
menys: Joseph Kušleiko, Joseph

Golfininkų Sąjungos 
susirinkimas

Vytauto Statybos ir Pasko
lų Bendrovės buveinė randasi 
adresu 4559 So. Paulina St., 
tel. Yards 0145.

Atdara kasdien nuo 9 vai. 
ryto iki 6 vai. vakaro, o tre
čiadieniais iki 9 vai. ir šešta
dieniais iki 8 vai. vakaro. Iki 
šiol spulkos direktoriai laiky
davo susirinkimus trečiadienių 
vakarais. Dabar gi, kai padė
tis ima darytis normališkesnė, 
ateity direktorių mitingai bus 
laikomi kas antra savaitė. Bet 
su reikalais kiekvienas asmuo 
galės atsilankyti kiekvienų tre
čiadienio vakarų ir ras spul- 
koj sekretorių ir dar porų ar 
daugiau direktorių įvairiems 
reikalams išklausyti.

Vytauto spulka tapo suorga
nizuota 1899 metais kovo 7 d. 
Taigi ji gyvuoja jau 35 me
tus. Jos vardas pradžioj buvo 
truputį kitoks, negu dabar, bū
tent 
Paskolinimo 

;!i 

Vardi

prilyjusių kenų 
nuodijanti žmonių sveikatų.

Kodėl mums neimti pavyz
džio iš augščiau? kultūroje pa
žengusių tautų? Juk mes lie
tuviai negyvename indi jonų 
palapinėse. Dėkime Visas pa
stangas, kad kaip nors apšvie
tus “Maxwell Streeto” atėjū
nus, kad jie daugiau oro apie- 
linkėje neterštų. Apvalę savo 
apielinkę, neturėsime sarmatos 
atsilankius Šių vasara pas mus 
giminėms ir kitiems svečiams 
iš tolimesnių kolonijų.

— Narys.

Drabužių Plovyklos. Pa 
sirinkimas visų 
išdirbysčių. Mažiausiomis 
kainomis mieste. Leng- 
viausis išmokėjimas, se
kamų išdirbysčių:

ima atsipeikėti 
Bankas pataria 
praleisti progos 
mus ir prižada 
kęsu j kreditų 

Pačiam p. 
meniškai tik 
porų savaičių 
keletu smulkesnių paskolų 
mams pataisyti 
kad žmonės jau nebenori pal- 
lei.sti namite iš savo rankų, bet 
stengiasi juos tinkamai palai
kyti, numatydami geresniuš 
laikus. V. P.

Ragina gyventojus susitvarky 
ti, daktarų draugijų daryt 
žygius

Dabar geriausis laikas, o 
Peoples krautuvės geriau
sia vieta įsigyti Refrige- 
ratorj. Didžiausis pasirin 
kimas mieste, prieina- 
miausios kainos ir leng
vus išmokėjimai. Užlai
kome sekančių išdirbys
čių refrigeratorius:
FRIGIDAIRE, SPARTON, 

CROSLEY, GRUN0W, 
NORGE, WESTING- 
HOUSE, LEONARD, 
GIBSON ir

$159 Seklyčios Setas 
dabar ........................
*98 Miegamo kamb. 
Setas, dabar .......
$69 9x12 Kaurai, 
dabar .....................
$125 Valgomo Kam
bario Setas, dabar 
Lova, Springsas 
ir Matracas ............
Didelės įtalpos 
Refrižeratoriai ........
9x12 Felt Kaurai 
dabar po ...................
Elektrikiniai Refigeratoriai ir Ra- 
dios už '/z kainos. Pasinaudokite 
proga iš šią bargentj dabar did
žiausioj ir puikiausioj lietuvių 
rakandų krautuvėje Bridgeporte.
Atdara Utarninkais, Ketvergais ir 
Subatomis iki 10 vai. vakaro.

Sekamh pirmadienį, gegužės 
d., “Sandaros” svetainėje j-

Slankiewicz, Joseph Tamosevv- 
ski, Joseph Gergy ir Julijonas 
Duchavicz. Rodosi, kad jau ne 
vieno pirmųjų organizatorių ne
bėra. Ir ne stebėtina 
tai yra ilgokas laikas žmogaus 
amžiui.

Dabartinę spulkos valdybų 
sudaro šie: prezidentas R. F. 
Gapsewicz, sekretorius V. P. 
Pierzynski, iždininkas Joseph 
J. Ezerski, vice-prez. Jacob Po 
czulp ir direktoriai Charles Mo- 
rozas, Joseph N. Gaižauskas. 
Frank Raila, J. P. Ewald ii 
Vladas Daukša.

Pažįstant Kiek arčiau šiuos 
žmones, tenka pasakyti, kad 
tai yra vienas stipriausių lie
tuvių spulkų direktoriatų biz
nio patyrimais. Ir dar tenka 
pastebėti, kad Vytauto spul
kos knygos šiandie yra veda
mos kuo moderniškiausia. Vie
nas valdybos narių yra baigęs 
American Building & Loan In
stitutų; kiti trys turi kredi
tus, dėka kurių neužilgo galės 
gairti instituto baigimo diplo
mas.

Vytauto spulka kontroliuoja 
$375,000 kapitalų. Mažiausią 
paskolą, kuria ji yra kada da
vusi, siekia suma $600; didžiau
sia paskola — $16,000. šių di
džiausią paskolų buvo gavęs 
Antanas Ambrozas, 4553-59 So. 
Marshfield Avė. Mokėdamas 
paskolų lengvais mokėjimais jis 
galutinai likvidavo (atmokėjo) 
ją šiomis dienomis.

Per 35 metus visa Vytauto 
spulkos duotų paskolų suma, 
galima drąsiai sakyti, siekia 
apie $10,000,000. Ir iš visų tų, 
kurie turėjo reikalus su Vy
tauto spulka, lietuvių buvo 
bent 75 nuošimčiai.

Vytauto spulka, laikydamosi 
įstatymų, laikosi griežtai tam 
tikrų patvarkymų. Ir jeigu kiu
ris skolininkas užvelka savo 
skolų nemokėjęs ilgiau kaip 6 
mėnesius, tai nežiūrint kaip 
draugiškas jis butų valdybai 
ar direktoriams, jo sąvasti 
spulka paima į savo rankas, 
kaip to įstatymas reikalauja.

Dėliai susidėjusios aplinku
mos, ypač dėl depresijos, Vy
tauto spulkos pajėga išmokėti 
cash šiandie yra nedidelė. Ir 
kurios finansinės įstaigos cash 
pajėga dabartiniu1 laiku yra di
delė? Bet spulkos turto apsau
ga yra tvirta. Pasak sekreto
riaus, p. V. P. Pieržynskio, Vy
tauto spulka negali laukti ke
liai namas nusidėvės ir neteks 
vertės. Spulka paima namų, 
aptaiso jį, prižiūri ir palaiko 
jo vertę. Ir kai pagerės laikai, 
pakils real estato kainos, tai 
ot spulkos paimtas turtas bus 
gatavas tąpti cash, ir su kau
pu4, su nuošimčiais už lauktą 
laikų ir priežiūrų, štai kodėl 
jis sako, kad Vytauto spulkos 
apsauga yra didelė.

Be to, ant $375,000 turte* 
spulka turi $40,000 atsargos 
arba rezervų kapitalo. Tai yra 
daugiau, ne kad 10 nuošimčių. 
Dar tenka pažymėti, kad kal
bama spulka yra Federal Home 
Loan Banko nariu.

Kaip kitoms, taip ir Vytau
to spulkai teko pergyventi per 
paskutinius keletą metų sun
kesnių laikų. Daugelio žmonių 
dėmesys tapo atkreiptas į ją, 
kai buvusį jos pirmininkų iš
tiko jo asmeniškos bėdos, žmo
nės ėmė abejoti ir spėti, kaip 
stovi jos reikalai. Ve tikri fak
tai: Vytauto spulka turėjo va
dinamų bond’sų tvirtoj ąp- 
draudos kompanijoj sumai 
$15,000. Ir iš tų nuostolių su
ma $1,177.00, kuriuos spulka 
aplaikė, kompanija padengė 
$1,000. Reiškia, tikrai nuosto
lio Vytauto spulka pakelė tik 
$177.00. Atsižvelgiant j spul
kos kontroliuojamų turtų, ga
lima džiaugtis, jogei 
nuostolių nebuvo.

Depresijos metais

CLIMAX, Sieninės O ORa 
popieros valytojas O už"** 
SEA Craft Spar Var- $*| EQ 
nišas ...  ....... Galionas ■
Int. Gloss Enamel Maliava, taip 
lengvai užsideda kaip ir maliava, 
džiūsta išlengvo, kaip 
gloss arba enamel—kvorta
Baltas Enamelis, išdžiūsta i 4 
valandas ........... kvorta

lyg karšindami lietuviams 
ką tai, visai (kitaip elgiasi, 
siranda viens kitas ir iš 
sų tarpo, taip sakant, iš mėš 
lyno išlindęs 
brudo sunku gyventi. Iri pa
sekmėje to štai kokių stebuk
lų galima užeiti. Matai gražų 
naujų namų, čia po pat lan
gais didelės duobės, atrodp lyg 
kiaulių knisykla. Apie 
primesta daugybė surud 
kenų, kuriuose vanduo p 
taus laikosi per keletu < 
Truputį toliau, matosi krūvų 
krūvos pelenų, žabarų ir 
kių šiukšlių 
kad nekurie gyventojai

2536-40 W. 63rd St
Tel. Hemlock 8400

OAK LEAF TAVERN 
SPRING OPENING PARTY 

įvyksta

šeštadienyje, Gegužės 5 dieną
Kviečiame visus pažinties draugus ir pažįstamus atsilankyti ir links
mai laika praleisti prie geros muzikos. Bus veltui vištienos užkan
džiu ir linksminsimes iki ankstyvo ryto. Kviečia savininkai
Agnės Šidlauskas ir Steve Svilainis

3428 South Halsted Street
Telefonas Yards 2074

Lengvus išmokėjimai pritaikomi visiems; imam senas 
ledaunes, plovyklas ar rakandus į mainus, duodame di

delę nuolaidų.

MAN UFACT UR1NG COMPANY® 

4179-83 Archer Avė 
Tel. Lafayette 3171 

CHICAGO, ILL.

NAUJIENŲ
PAVASARINIS
PIKNIKAS

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

WM. DAMBRAUSKAS

Jos nariai yra daug pa- vyks Golfininkų Sąj 
j. apšvietime savo taii-

, Nemažai yra parašę 
knygų, pamokinau- 

psnių laikraščiuose, 
davę ne vienų prelekcijų arba 
pasakę prakalbų per radio ar 
susirinkime. Keletas Draugijos

Marą uet te 
Mes vieti-

Nešvara Miarąuette Parke
Marąuette Parko apielinkū 

yra viena iš gražiausių Chica- 
goje ir daugiausiai apgyven
ta lietuviais. Lietuviai yra 
darbo žmonės, ūkininkų vai
kai. Jie mėgsta švarumų ir už
tat gerai prižiūri savo namus 
bei darželius. Svetimtaučiai. gi,

Auginu žydinčias ir kvepiančias 
gėles dėl namų, darželių ir kapų. 
Apsodinu kapus sulyg jūsų noro, už 
prieinama kainų.

Kviečiu atsilankyti.

A. B. Selemonavičia
3840 W. lllth St. į

1 blokas i rytus nuo 
Kapinių

ŠOKIAI
šeštadienį, Gegužės-May 5 d.

8 vai. vakare įvyksta nas
Juozapas Spaitis

širdingai kviečiu visus draugus ir pažįstamus atsilankyti. Dykai 
duosime gardžius užkandžius. Grieš šauni muzika lietuviškus 

amerikoniškus šokius, šokiai tęsis iki ryto.
At SHADY TREE INN

Archer Road, Willow Springs, III.
Skersai nuo Oh Henry Park

narių gyvena n 
Parko apielinkėje 
niai gyventojai būt ūme labai 
dėkingi Daktarų Draugijai, jei
gu ji pagelbėtų mums apvaly
ti apielinkę, 
miesto įstatai kaslink 
butų pildomi.

Susitvarkykime!
Miesto patvarkymas reika

lauja, kad kiekvienas namų sa
vininkas arjba prižiūrėtojas tu
rėtų “garbage can” savo išma
toms sudėti; kenai ir stiklai 
turi būti laikomi krepšyje ant 
savo loto, pelenai ir kitos šiuk
šlės turi būti supiltos paran
kioje vietoje prie savo namo, 
kad mies 
jas nuvež 
minėjau, 
kur papuęlė, ypatingai ant tuš 
čių lotų

WarehoBse
Aptuštinimo 

k DIDŽIAUSI

BARGENAI
Jei Pirksite Dabar

Tik biskį reikia įmokėti, 
kitus lengvais išmokėjimais 
per 18 mėnesių.
VISI TAVORAJ GARANTUOTI 

į ?>

Nealidėliokit1, veikit greit!

spulka mokėjo, dalinosi paja
momis su visais. Kai pasitaii 
kydavo nepaprastai opių veika? 
lų, kaip pa v. daktarų ar ligo
ninių byloms išmokėti, tai duo
ta pirmenybė. O kitais atve1 
jais dalintasi pajamomis pro? 
porcionaliai įguldytiems joje 14 
ar kito asmens pinigams.

Dabar rodosi, kad laikai pa- 
kripo geroj on pusėn. Ir abeln^ 
spulkų ateitis permatoma ge,- 
resnė. Viena, taksos ant namiĮi 
sumažintos, o antra, rendoš 
ima kilti. Todėl nuosavybė, kup
rių spulkos kontroliuoja, įgija 
didesnę vertę ir spulkų apsau
gų daro didesne.

Toliau, pranešimai ir para
ginimai, kurie gaunama iš Fe’- 
deral Home Loan Banko, rodo, 
jogei statyba ir pataisos namų 

bent Chicagoj. 
spulkoms ne
finansuoti nau
joms liberališ- 

ne kad iki šiol. 
Pieržynskiui as- 
per pastarąsias 

teko parūpinti 
na- 

Ir tai rodd,

kito- 
Patėmyta thipgi, 

ištuš
tinus butelius arba nudėvėtas 

rykutskelnes, kepures ir čeve 
meta laukan per langų 
pat suverčiama ir visos valgių 
išmatos, kurias susirinkę šu
nys, katės ir paukščiai įštųso 
po visų blokų.

Vaikai irgi kaltininkai
Jeigu viršminėti dalykai 

Kliubui neapeina, kų jis pilnai 
įrodė atmesdamas įnešimų dėl 
apielinkės apšvarinimo, tai aš 
nežinau kokiam tikslui jis 
įsteigtas. Nejaugi negalinga su
rasti būdų, kad kaip nors ap
valias musų apielinkę nuo pur
vo? Kam leisti savo vaikams 
daužyti kaimyno garadžiaus ar
ba beismonto langus, arba ra
šinėti su kreida ant durų, sie
nų ir šalygatvių? Turime di
delį ir gražų parkų po pat no
sies. čia galima žaisti ir dide
liems ir mažiems; vietos vi
siems užteks ir nieks susirin
kusiųjų nekliudys jeigu šie ne
draskys paukščių lizdelių bei 
nelaužys medelių.

Taigi ar stebėtina, kad 
giamasi tverti kitas kliubas iš 
pažangesnių žmonių, kurio su
sirinkimuose butų svarstoma 
ne davatkų, bet apielink 
kalai!

Daktarų Draugijos Atidai
Chicagoje mes turime Ame 

rikos Lietuvių paktarų Drau-

B
1



šeštadienis, geguž. 5, 1934

A. A.

PETRAS JANUŠKA

RADIO
PROGRESS PROGRAMAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 30 d., 1934, 2 valandą 
ryte, sulaukės 40 metų amžiaus, 
girnos Užubalių kaime, Ragu
vėlės parapijoj, Lietuvoj. Paliko 
dideliame nuliudime savo my
limuosius ir mylinčius du bro
lius ir vieną seserį Lietuvoj; 
Amerikoj giminių neturi. Buvo 
laisvu pažiūrų ir priklauso 
prie darbininkiškų , organizaci
jų Northsidėj.

Kūnas pašarvotas randasi ■ 
graboriaus St. Mažeikos koply- Į 
čioj, 3319 Lituanica (Auburn) 
Avė. Laidotuvės įvyks gegu
žės 5 d. 1:80 vai. po piet iš 
koplyčios i Tautiškas kapines.

< Visi a. a. Petro Januškos 
draugai, organizacijų nariai ir 
pažystami esate nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuljude liekame,
Draugai ir Northsidės 
organizacijos nariai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius St. Mažeika, Telefonas 
Yords 1138.

Rytoj — nedeldienj, 11-tą va
landą prieš pietus iš stoties 
W. G. E. S., Progress Furni- 
tifre Company krautuves pa
stangomis bus transliuojamas, 
reguliaris nedcldienio progra
mas. Jo išpildyme dalyvaus 
grupė žymių radio dainininkų, 
prisirengę padainuoti gražių 
dainelių, o prie to bus gražios 
muzikos, įdomių kalbų ir svar
bių 
dėl

po pietų iŠ stoties WAAF.
Programo išpildyme daly

vaus šv. Jurgio parap. chdro 
rinktiniai dainininkai po vado
vyste kompoz. A, Pociaus, o 
prie to bus tikrai šauni niu- 
zika.

Prie progos reikia priminti, 
kad per visą ateinančią savai
tę Budriko krautuve, 3417 S. 
Halsted St. turės didėlį išpėr- 
davimę radio ir elektrikihių re1 
frigeratorių. Visiems pirkėjams 
bus duodamos puikios dovanos 
šio išpardavimo atminčiai.

$40,000,000 ir kitokiu (turtu, 
kuris yra vertas $30,000,000.

Prohibiciją panai 
kinta-prohibicija 

tebegyvuoja

kad konfiskuotos žiurkes yra 
los pačios, kurios neseniai tapo 
pavogtos iš Dr. Fitch ofiso ir 
kurios bi vo eksperimentų tiks
lais užkrėstos 
(džiova).

tubėrkulioziu

pranešimų bei žinių. To- 
nepamirškite pasiklausyti.

M.

BUDRIKO RADIO

Ieško paskolos mo 
Rytojams algas 

atmokėti
Visados yra malonu pasi

klausyti gero radio programo, 
todėl ir ryt dieną Jos. F. Bud- 
riko korporacija suteiks klau
sytojams du* puikius progra- 
mus: nuo 1 iki 1:30 iš stoties 
WCFL ir nuo 1:30 iki 2 vai.

MARIJONA DAUNORIENfi 
po tėvais Domeikaitė 

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
ketverge gegužės 3 dieną, 5 
valandą ryto 1934 m., sulaukus 
30 metų amžiaus, gimus Chi- . 
cagoje, o užaugo Lietuvoje.

Paliko dideliame nubudimo 
vyrą Mykolą, sūnų Edwardą 4 . 
metų, tetą Grigienę, dėdę Frank 
Jasaitį Cleveland, Ohio, ir gi
minės, o Lietuvoje motiną ir 
bobutę.

Kūnas pašarvotas, randasi 
Butkaus koplyčioj, 710 West 
18 St.

Laidotuvės įvyks pirmadieny 
gegužės 7 dieną, 9 vai. ryto iš £ 
koplyčios į Dievo Apveizdos ; 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta į šv. Kazimiero ka- I 
pines.

Visi a. a. Marijonos Dauno- 
rienės giminės, draugai ir pa- J 
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna- J 
vi m a ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, t j
Vyras, Sūnūs ir Giminės. ,| 

laidotuvėse pątarnauja gra- I 
borius Butkus, Tel. Canal 3161

JOHN GOODVVIN- 
GUŽAUŠKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužes 3 d. 12 vai. vak. 1934 
m., sulaukės pusės amžiaus; 
gimęs Varnių apskr., Lietuvoj.

Paliko dideliame, nuliudime 
moterį Rozaliją, dukterį Vi* 
vian, gimines ir draugus.

Kūnas pašarvotas randasi 
Szykowny graboriatis koply
čioj, 4907 Archer avė.

Laidotutvės įvyks gegužės 
7 d. 8:30 vai. ryte iš koply
čios į Nativity of the Blessed 
Virgin parapijos bažnyčią, 
6820 So. Washtenaw avė., ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iŠ 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. John Goodwin-Gu- 
žausko giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Moteris, Duktė, Gimines 

ir "Draugai.
. . . č

Laidotuvėse patarnauja gra
borius ŠzykoNvny*

kadMeras Kelly pranešė, 
kongresmanas Sabath deda pa
stangas gauti paskolą iš Re- 
construction Finance Corpora
tion Chicagos mokytojams ap
mokėti $27,000,000 užvilktų al
gų.

Šiai paskolai pritariąs RFC 
pirmininkas Jonės. Šiuo tikslu 
kongresmanas Sabath tikisi tu- 

! reti pasikalbėjimą su prez. 
Rooseveltu.

Gi Chicagos Apšvietos Tary
ba esanti pasiryžusi padėti už
statą paskolai bonais vertes

dak Park miestelis neseniai nu
balsavo pasilikti “sausu”. Ir ot 
ketvirtadienį tapo areštuotas 
Albert Alenius, klerkas Edward 
Rtigicka’s ’aptiekoj, 549 West 
Madison st. Aptiekoj užtikta 
alaus. Antras šiame pačiame 
miestely areštuotas asmuo bu
vo Wm. Dohcrty, Good Fellovv- 
ship Club prižiūrėtojas. Iš to 
kliubo, adresu 911 Elmwood 
avė., paimta alaus ir gemble- 
riavimui įrengimai. Taigi ne 
visur prohibicija tapo panaikin
ta.

Daboja orlaivių aikštę, 
kad Dillinger neiš
skristų iš Chicagos

Dillinger neiš

šeši pplicininkų skvadai at
siskubino 
orlaiviams aikštę. Policija ga
vusi “tipą” (įspėjimą), 
Dillinger 
apleisti 
Kaip ten 
daboja aeroplanams aikštę, kad 
Dillinger 
gos oru.

j Chicagos Municipalę

jogei 
ir jo sėbrai planuoją 
Chicagą aeroplanu, 

nebūtų, policija dabar

nepaspruktų iš Chica-

Bondholderių dėmesiui
Lietaus reikia, sako oro 

spėjikas Dannel

Siunčiame Gėlės Telegramų i vi^» 
pasaulio dalis. ,

LO V EI KIS
Kvietkininkas

Giles Dil Vestuvių, Bankifetama
Pagrabams

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

Phone Boiilevaird 7314

ir

• Chicagos oro biuro vedėjas 
C. A. Dannel praneša, kad be
siartina lietaus laikotarpis. O 
lietaus taip Chicagai, taip jos 
apielinkei ir visai Illinois val
stijai reikia labai.

Jau dabar šių metų derlius 
deliai lietaus stokos nukente-i 
jęs. Viena, šį pavasarį jausta 
stoka lietaus, o antra, ir praė
jusią žiemą sniego buvo Chica
gos apielinkcj 10 colių mažiau, 
negu normaliai jo bunh. Taigi 
žeme buvo nusaususi iš 
Deliai sausos kai kur 
sodyba pasidarė tiesiog 
noma.

Su v. Valstijų Apskrities Ape
liacijų Teismas pripažino kon
stituciniu esant naują įstatymą, 
kuris lieplia bondholderių komi
tetui patiekti bondholderių var
dus ir adresus tiems skolinin
kams, kurie nori vesti derybas 
su bondholderiais,^kad peror
ganizuoti rieal estato savastį.

Lietuves Akušerės

žiemos, 
sėja ir 
nejma-

Konfiskavo žiurkes
Policija konfiskavo penkias 

baltąsias žiurkes tavernoj adre
su -822 Eašt 63 st. Nužiūrima

PETRAS LAURINAVIČIA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužėj 3 dieną, 1 valandą po 
piet 1934 m., sulaukęs 40 me
tu amžiaus, gimęs Tauragės 
apskr., Kaltinėnų parap., Jud- 
giriu kaimo.

Amerikoj išgyveno 23 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

dėde Antaną Ęžerskį,. 2 pus
brolius Aleksandras, ir Kazi
mieras Ukockiai ir giminės, o 
Lietuvoje 1 seserį.

Kūnas pašarvotas, randasi 
Ežerskio koplyčioj, 4603 South 
Marshfield Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadieny, 
gegužės 7 dieną. 8 vaT^ ryto 
iš namų į šv. Kryžiaus para
pijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos } pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu* 
lydėtas. į šv.Kazimiero kapines

Visi a. a. Petro Laurinavičio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Dėdė, Pusbroliai 
ir Gimines.

Laidotuvėse patarriauja 
borius Ežerskis, Tol. Boulevard - 
9277. z

PADfiKAVONĖ

Sugavo “Dillingerį”|.....^^ugCT.ri1S!tow
IPolicijai duota žinia, kad prie DR. STRIKOL’IS 

Canal galv?s ir Rooseveit road [Gydytojas ir Chirurgas 
pastebėta Dilhnger. Trys skva- ofisas 4645 So. ASHLAND A VE. 
dai atsiskubino į nurodytą vie- Ofiso vai.;. Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
tą ir suėmė menamą Dillingerį.

Policijoš sitoty suimtasis pa
siėmė paišiuką ir parašė: “Ma
no pavardė Weinėr. Aš esu 
kurčias ir nebilys. Jau pustu
zinį kartų mane paskaitė už 
Dillingerį”.

Policijai neliko niekas kitas 
padaryti, kaip tik paleisti nu
žiūrėtą “Dillingerį”.

Mrs. Anclia K. Jarusz
Phyšteąl Therapy 

and Midwife 
‘6109 Š. Albany 

AvenUe 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu masšage 
elęctiric |r e a t- 
ment ir magrie- 
tic blarikets ir tt.
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Graboriai

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

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

Tel. Ofice Wentworth 6330
Res. Hyde Park 8395

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

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

Ofiso Tel. Boulevard 5918

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

Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6-30-8:30 
Nedėldieniais pagal sutarti

DR. RUSSELL
Lietuvis.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th St.

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

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 
ir, npo 6 iki 8 vakaro.

Šventadieniais fiuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

5914

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

Gyvenimo vieta 3189 S. L0we Avė.
. Te). Victory 5904

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

A. K. Rutkauskas, M.D 
4442 South West0rh Avėntie 

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOSJnuo 9 iki 11 Valandai ryto 

nuo 6 iki 9 valandai vakaro.
1 TelefonaAYards/1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir

Balzamuotoj as
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika-
- v Iftiusn ' Kairia, prieinama. <

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO, ILL.

BRONISLAVA PETRAITI ,
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 nuliudime mygimą moti
ną Veroijiką, po tėvais Zaikau
skaitė, tetą Agniešką Gilzainis 
ir. jos šeimyną, , dėdę Povilą a 
Petkų, Chicago, 111. ir dėdę ' 
Kazimierą Petkų, Cąlifornia ir . 
dąUg Jkitų gipiinių.. Kūnas pa
šarvotas Randasi 8340 South 
Halsted st. Tdl. Radcliff 7950. "

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
geg. 7 d.; 8 Vai.'ryto iŠ namų 
į šv. Juozapo parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos panialdos 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 laidotųyėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę įtekame
Motina, Teta, Dėdes ir 

f ; . / Giminės
Laiidotuvėse patarnauja gra- 

borius J. F. Eudeikis, telefonas 
Yards 1741.

KVIEČIAM! Ofiso Tel. Lafayette 3650 
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. V. E. Siėdlmškis
deNtistas

4143 ArcherMvųlamp. Frshcisco av.

DR. C. MICHEL 0. D.
Visi svęiki'Chicagos ir apielin- 

kių lietuviai, vyrai ir moterys, 
nuo 15 iki amžiaus, esa-
te 'huoširdžiai’kviečiami rašytis įi 
CHICAGOS LIETUVIŲ ŲRAU- 
GIJĄ. Iki Gegužės-May 31 d. yra 
lengvesnis būdas įsirašymo.

Paaugi ja. moka pašalpą, ser
gantiems nąriąms $6, $10, ir $16 
savaitėje, sulig pario priklauso
mo skyriaus, pomirtinė yra $?50. 
įsirašymui malonėkite atvykti į 
Draugijos ęfisą, 1739 So. Halsted 
St. sekamais vakarais: panedely- 
je, ketverge, pėtnyčioj ir subatoj i 
—nuo 4 iki 7:30 vai., vakaro. Ar-I 
ba telefonu praneškite Draugijai,; 
kad norite įsirašyti,, tuomet ąt-1 
vyks musų atstovas Tamstos įr'a- į 
šymo reikalu. >

KVIEČIASI IR LAUKIAM!
Telefonas

Canal 0117

J. F, KADŽIUS
Iricorporated

LIETUVIŲ J GRAĘORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

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

CHICAGO, ILL.

MKTuvifl
Kreivų akių specia
listas. Vaikų kreivas 
akis ištaiso be ope
racijos. Pig i o m i s 
kainomis,,, lengvais 
išmokėjihihis. P r 1- 
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

, -r r- • • t • ■ •

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų Brau-1

i ĮVačriųs Gydytojai ~~

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 35 

metus kaipo pagyręs "gydytojas chi
rurgas ir akušeris. .

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

. Ofisas |r Laboratorija;.
11034 W. 18th St.. neirti Morgan ^t.

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

, Tel. Carial 8110 
Rezidencijos telefonai:. , .

Hyde Park 6755 ar CeritHfl 7Į64

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18th St.
Tel. Monroe 3377

Stanislovas Mažeika .
Kuris mirė balandžio 22 die

ną,. 1934 ir palaidotas tapo ba- r 
landžio 26, q dabar jlsis. l’au- į 

‘ tiškose kapinėse, amžinai . nu- > 
tilęs ir negalėdamas atsidėka- . 
vot tiems, kurie puteikė jam 
paskutinį patamaviiųą ir paly
dėjo ii į ta neišvengiamą am- ! 
žinybės vietą.

Mes atmindami ir "apgailė
dami jo prasišalinimą iš mUsų 
tarpo, reiškiame • giliausią pa- * 
dėką . dalyvavusiems laidotuvė
se .žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams. . ,

Dėkavojame graboriųi. S. R. , 
Mažeikai, kuris, savu geru ir 
mandagiu patarnavimu garbin
gai nulydėjo ji i anižinąstį, o 
mums palengvino perkęšti nti- r 
liūdimą ir rūpesčius, dėkavo- - 
jame grabnešiams, gėlių au
kautojams fr pag'alios dėkavo- > 
jame visiems dalyvavusieins » 
laidotuvėse žmonėms; o tUu * 
musų mylimas vyras ir tėvelį 'i 
sakome: ilsėkis šaltoj žemėje.

Nuliūdę ...... ,
.Moteris,. Duktė 
ir Broliai.

A. L. Davidonis, M.D.
4910 S. Michigan Avė. ,

Tel. Kenwood 5107 .
valandos: , , Dr. Charles ’ Sėžšumio 9 iki 11 valandai ryte 

nuo 6 iki 8 Valandai vakare. z ., , OFISAS ,
Apart šventadienio ir ketvirtadienio 4729 So. AishWd Avė.

•A. MONTVID, M. D. ; . CHIC%^aILL..
Węst Town State Bank Bldg. OElSO VALANDOS:,. _

2400 West Madison Street * ‘| Nuo 10 iki 12 Vhl. ryto, nuo 2 Iki 4
■ 

vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną. *

Phohe MIDWAY 2880

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

M.

Visi Telefonai

Yards 1741 -1742
ir

LAIDOJAU PIGIAU NEGU JOTI
gra-

A
Advokatai

J. J. BAGDONAS :
Liūdnoje valandoje paveskite savo

Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai.Tel. Seeley 7330 . , " *** .. ... —
Natnų telefonas Bruhswick 0597

Phone Ganai j

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS .
4157. ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

Paliko dideliame .nuliudime motina Petronėlę (

niną ir Zigmontą Grigonius, Kazimiera Ir Antaha Aštriu
dinandą Briedį ir Šeimyną, Moniką ir Kazimierą ir šeimyną Sar- 
gaučių, Uršulę ir Mykolą Marcinkus, Oną ir Justiną StasiUnūs, 
Gedriką Mateušą ir Mykolą Masilioni, 5 pusseseres, pusbroli ir t

. j
Kūnas pašarvotas, randasi 3322 S. Urtion'Ave.' Boulevard 8505.

Dentistas
4645 So. Ashland Avė., 

arti 47th Street
Valandos nuo 9. iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

Tel. Lafayette 8572 
J. Liulevicius 
GRABORIUS 1R 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje Ir apielinkėje 

Didelė Ir graži 
koplyčia dykai, 

*092 SBCHIR »V|

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. , . ... .......... . . ... - m.. ,

Paliko dideliame .nuliudime motina Petronėlę (no tėvais Brie- 
daitę), 3 seseris Mąbėl, Sacįye ir Aldoną, tetą? įr dėdes — Anfa- , 
niną ir Zigmontą Grigonius, Kazimiera Ir Antaha Ašttąuskhis, ; 
Juozapą Grigonį ir , šeimyną, Juozapą ir Veroniką Briedžius, Fer- ‘ 
dinandą Briedį ir Šeimyną, Moniką ir Kazimierą ir šeimyną Sar- 
gaučių, Uršulę ir Mykolą Marcinkus, Oną ir Justiną StasiUnūs, 
Gedriką Mateušą ir Mykolą Masilionį, 5 pusseseres, pusbrolį ir t 
giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 3322 S. Urtion'Ave.' Boulevard 8505.
Laidotuvės ivyks Pirmadienį Gegužės 7-tą dieną, 8-tą vai. iš 

Sytb iš namų i Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje ątsibUs gedu- 
ngos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bUs nulydėtas i švento 

Kazimiero kapines. - > r
Visi ą. a. Raymond Grigorifo giftilhės, dfaUgai ir riUŽistanli 

eriat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuVėse ir suteikti jdrii ' 
riaškiitinį patariiavimą ir atsisveikinimu.

NUliiidę liekame, * , .
Motina, Seserys, Tetos, Dėdės, Pusseserės, Pusbroliai 'ir Giminės..

Laidotuvėse patarnauja graboridi A. Masalskis ir A. 'Phillips, 
telefonas Boulevard 4139

« . • rr • « V 4 *

Ambid&rice Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykail

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktėrius įiėlr $0 Metų 
<605-07 So. Hermitage Avenue 

.• U . L. i

Jilllii EUDEIKI^
— ife i— 'Srm, TĘVAS w

Jeigu Norite Dailttaio ir Nebrangttmo 
Laidotuvėse.__ .. Pratikite.... .

REPublic 8340
, 5340 SO. Kddžie AViiftfe

L., t“® nHEia

I. L ZOLP
. GRABORIUS

1646 West 46th St.
Tel. Boulevard '5208 k 8418

?L327 Sd. 4§th ’Ct.
Tel. Cicėro 8724. Koplyčia dykai

Lachavicli ir Siinus
LIET _____________

Pątarnauja laidotuvėse, kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu- 
231 j r 23bS’

Tėl. Canal 2515 arba 2516 
1®, s. 49SS!“W., < 

Tel. Cicero 6927

S CRATBORIUS

Td, REPUBLIC 8100

M Tel.
Antanas Petkus

l Graborius 
^OPLYčtA DYKAI 
1410 S0. 49 Ct.
i CICERO, iii.

dr.'g zVežElts.fflt MAURiČE kahn
4631 South Ashtąnd Avttitfe 

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

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

Ofiso Tel. Victory.. 6893
Rez. Td. Dfelel 9191. „

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir’ Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų .ligų

Ofisas 3102 So. THaįsted St.
Slšt Street

Yąlandos: 2—4. 7;—9 ya(. vak. Ne
dėtomis Ir šventadieniais 10—12 

menų.

Rėš. 6600 South Artešiah AVėnue.
.•Phone Prospect. 6659
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P.£.ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS I

1821 So. .Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

m V A SITOK (JOSEPU J. GRISH
• Te A'e 'MliVlIkUd I TTAtJrtMfe

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Valandos Tąuo ,2 -iki 4, ir nuo 7 iki 9.

vai., Nedaliomis nuo 10 iki 12
3343 SoUth Halsted Št.

Tel. ‘Boulevard 1401

LlėthVis Advokatas
4631 Soiith Ashland Avė.

Tel. 'Boulevard 2800
Rez. 6515 So. Ročkwdl St 

Tel. Republic 9723 
-.2—,7.r —2-... 2

IJOfiN B. BORDEN
ųEjTŲyiŠ ADVOKATAS .
W. Cermak Ttoad (W. 22 TSt.) 

Ofiso 'vąlanttos: .'Kasdien tuo 9 iki 5, 
Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 

Pėtnyčios 6 iki 9 
... .... Telefonas Canai 1175
Namai: 6459 S. Rockwell L Street 

Telefonas Republic 9600

ASL IR^ČItlRURGAS 
ėst 2Žhd Street 

Valkndoti: — 1—8 ir 7-^8 
Seredomis z. ir riedėk pagal . sutartu 

Rez. 6631 So. venue
Telefonas'



Šitų

s

ANT RENDOS kambarys dėl vai
kino su visais parankamais prie ma
žos šeimynos. 6406 S. Francisco 
Avė. Tel. Prospect 4266.

Miscellaįieous for Sale 
įvairus Pardavimai

PARDAVIMUI printing ptess 6x9 
Columbia No. 2 labai pigiai. 8422 S. 
Morgan St. tarp 5 ir 9 vakare.

M

NAUJIENOS, Chicago, Šeštadienis, geguž. 5, 1934

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Šiandie Cicero Lietu 
vių ALTASS kon

certas

viršininkas pareiškė, kad toks 
padidėjimas narių skaičiuje ir 
turto, be to, atsiminus, kad pe
reitą šeštadienį Rooseveltas pa
sirašė aktą, palengvinantį pa
skolų teikimą mažų namų sa
vininkams — reiškia šviesesnį 
rytojų savininkams.

Iš Lietuvių spulkų keletas 
yra nariais Banko, tarp jų, 
Gedimino spulka, kurios iždi
ninku yra Justinas Mackevi
čius, ALTASS centro iždinin
kas.

jai! buvo minėta, kad Cicero 
lietuviai smarkiai rengiasi priej 
“Lituanicos II” koncerto, kuris 
įvyks šį vakarų Ciceros Lie- 0 reporterio “džia

bas” visgi jau nėra 
taip blogasceriečiai ne tik, kad deda vi

sas pastangas, kad prisidėjus 
prie bendro visos Amerikos lie
tuvių darbo, bet taip pat, kad'Rau’ns gauna du patarimus ir 
ir užganėdinus visus į šį kon
certą atsilankiusius.

Dėlto dar prie pirmiau mi
nėtų atrakcijų prisideda žy
mios artistų-mėgėjų spėkos iš 
Chicagos. štai jos: — solistai 
p-lė Helen Vespenderaitė ir Fr. 
JakaviČii.’s; trio: — p-lės Štur- 
maitė, Trilikaitė ir Rimkaitė ir 
duetas: — p-lės sesutės Bim- 
kaitės. Kiti visi jau buvo mi
nėti anksčiau ir dėlto jas čia 
neminėsiu.

Koncertas 
vak. jžanga

Ciceriečiai 
certe susilaukti daug svečių ir 
iš kitur ir yra pilnai pasiren
gę visus patenkinti. Po kon
certo šokiams griež Jurgio 
Steponavičiaus orkestras.

prasidės 7:30 vai. 
tik 25c ypatai.
tikisi šiame kon-

Rytoj Roselande vie
šes Pirmyn choras ir 
“Abejotinas Asmuo”
Graži operetė bus pastatyta Bal

čiūno svetainėje. Bus taipjau 
koncertas ir šokiai

ROSELAND.— Rytoj (t. y. 
sekmadieny, gegužės 6 d.) į 
Roselandą atvyksta didelis Chi
cagos Lietuvių Choras 
myn”, vedamas K. Seponavi- 
čiairs, kuris Balčiūno svetainėj, 
prie 107 ir Indiana Avė., pa
statys naują gražią operetę 
“Abejotinas Asmuo”, parašytą 
klaipėdiečio J. Bertulio. Tai yra 
graži operetė, pilna melodin
gų dainų ir vaizdingų šokių.

Po operetės, “Pirmyn” cho
ras duos dar koncertą.

Po koncerto bus šokiai prie 
smagios Jurgio Steponavičiaus 
muzikos.

Visi Roselando ir apielinkės 
lietuviai kviečiami į šį nepa
prastą vakarą, pamatyti gražią 
operetę ir pasiklausyti gražaus 
koncerto, o paskui ir patiems 
iki sočiai pasilinksminti.

—Roselandietis.

Pir-

Federal Home Loan 
banko narių turtas 

¥4 biliono
Atstovauja 35% turto visą sko

linimo ir budavojimo įstai
gų turtą Wi£consine ir Illi
nois

Federal Home Loan Bank 
sistemos narių — spulkų tur
tas siekia ketvirtadalį biliono, 
kaip praneša banko informaci
jų biuras. Bankas yra įsteig
tas paliuosavimui kredito ma
žų namų savininkams ir jo ka
pitalą sudaro spulkų sko
linimo ir budavojimo bendro
vių rezursai, kartu ir Tedera- 
liai pinigai.

Home Loan Bankas Chica- 
goje aptarnauja' dvi valstijas 
— Wisconsiną ir Illinois ir tų 
dviejų valstijų spirfkos įstoja 
nariais įneŠdamos dalį kapita
lo.

Komentuodamas apie banką, 
R. Gardner, Chicagos skyriaus

abu gėrį

Dabar pilnai persitikrinau, 
ten gerai, kur musų nėra, 
reporterio darbas tiek įg- 
kad aš maniau prie pir- 
progos “kvitinti”, nežiu- 
kekis darbas pasitaikintų.

mano

kad 
Man 
rišo, 
mos 
rint
Ir štai proga. *

Pereitą antradienį išlandžio
jau po lietuviškus biznius ir 
dienai pasibaigus nesugriebiau 
jokios žinios ryt dienai. Paga
lios, užeinu pas daktarą' tautie
tį, kuris yra narys ALTASS, 
manydamas, kad nors iš jo iš
gausiu kokią nors žinutę. Bet 
kas tau!

—Daug žinosi, greitai pasen
si — daktaras atsako.

—Matote, toksai jau 
darbas — atsakiau.

—Gaila man tamistos, tai yra 
nahalo darbas.

—O ką gi daryti, kad geres
nio negaunu?

—Tamsta eik už apdraudos 
agentą. Tai puikus ir inteligen
tiškas darbas (ir išėmęs iš ki- 
šeniaus paduoda man jkortelę, 
kurioj skaitau: “Victor Krause 
assistant manager”).

—Tai yra mano gerai pažįs
tamas tautietis. Esu tikras, kad 
jis tamstai darbą suteiks, jeigu 
busi apsukrus ir nežioplys. Su 
laiku gausi paaukštinimą.

Paačiavęs daktarui už pata
rimą, sėdau į gatvekarį ir be
svajodamas apie naują “džia- 
bą” ir paaukštinimą nei nepa
jutau, kaip atsidūriau p. 
Krause raštinėje.

įPersistačiau su kokiu įtiksiu 
atėjau. P-as Krause pervedė 
mane akimis nuo galvos iki že
mės.

—Ar dirbote kada apdrau
dos kompanijoj?

—Ne.
,—Tai kokį darbą dirbote?
—Reporteris, — sakau 
—Hm. numykė ponas 

Krause. čia matote ne redak
cija, o apdraudos kompanija. 
Musų agentai turi būti landus 
ir nahalai. AŠ tamstai patar
čiau kreiptis į redakciją ir aš 
esu “šiur”, gausite tinkamesnį 
darbą negu musų įstaigoje.

Nu, argi negeras patarimas?
Kaulas.

Pašventino 500,000 
vatų radio stotį

WLW jau

nauja

Cros- 
kurią

Gegužės 2 d., Cincinnatti. 
Ohio buvo atidaryta nauja ra
dio stotis, WLW, kurios jėga 
yra 500,000 vatų, 
pirmiau qperavo, bet nebuvo
toli gražu tokio stiprumo ir 
dabar operuoja kaipo 
stotis.

Stoties savininkai yra 
ley Radio Corporation,
atidarymo proga sveikino visas 
pasaulis. Stoties operavimą pra
dėjo prezidentas Rooseveltas, 
Washingtone sujungdamas el
ektros laidus, kurie ir paleido 
galingą transmiterį į darbą.

Stotį sveikino Marconi, Ein
šteinas ir kiti.

Stotį galima lengvai girdėti 
Siicagoje ir Verta jos pasi- 

ausyti. Prie palankių atmos
ferinių sąlygų ją galima gir
dėti ir Lietuvoje. (Sp.)

IŠSKIRTINA PROGA
Ir vėl mes siūlome nepaprastus bargenus iš naujo įgytus beveik 

naujus karus. Tik pasižiūrėkite į kainas. Panašių nerasite niekur Chicagoj.
Su kiekvienu karu eina pilna musų devyniasdešimties dienų garan

tija, taipgi septynių dienų išmėginimo pasivažinėjimas.
Mes atsakome už kiekvieną pas mus pirktą karą. Musų vardas 

yra jūsų apsauga.
rrnrnsiine jūsų seną karą į mainus. Labai liberališkos sąlygos.

NASH De Luxe Sedan 1931, 
Š.s karas buvo storage virš de
šimts menesių, išrodo kaip nevar
totas, tairai kaip nauji, 90 die
nu raštišką garantiją, 
tiktai .................. .............
DODGE 1931 De Luxo Sedan, taip 
geras kaip diena kuomet buvo nu
pirktas, puikus tairai ir COPK 
motoras, tiktai ..............
r icANKLlN 1981 Sedan, kaip nau
jas visais atžvilgiais, šeši dratiniai 
atai, ir šeši puikus tairai, išbai

gimas puikiausias, $325 
AUBURN 1931 De Luxe Sedan vi
sai beveik nevartotas, puikus išbai
gimas ir motoras, yra geriausias 
Karas kurį pinigas gali nupirkti, rei
kia pamatyti, kad jver- 
tinti, tiktai ............  ųlfcvv
STUDEBAKER 1931 Sodan labai 
mažai važinėtas, išbaigimas, tairai 
ir motoras kaip 'naujas, dar daugė
to metų tarnaus, 
tiktai  ....... ..... ..... 4* ■
BUICK 1931 Coupe 
kaip naujas, tiktai ..........4* I

REO De Luxe Sedan pas- 
.uausis 1932, visai kaip naujas 
karas, važiuotas tiktai keie- 
vą Smitų mylių Su šešiais naujais 
ratais, ir šešiais originaliais vairais, 
vaipgi kuosas vvhcęling. Kainavo 
naujas savininkui $1900, 
musų kaina .....................
CHRYSLER paskiausis 1930 Sedan, 
Kięnvienu atžvilgiu yia Kaip nau
jus, puikus išbaigimas ir 
.a.rui, tiktai ... .............
GRAHAM 1931 De Luxe Sedan, 
taip geras kai|) diena kada išėjo iš 
dirbtuves. Puikus išbaigimas, bo 
ženklo. Originalus tairai, kaip nau- 
iį; yra gražiausis karas ant gat
vės ir galės tarnauti dar daugelį 
metų, musų kaina 
tiktai ............................  MJfcvU
WILLYS-KNIGHT 1932 De Luxe 
Sedan labai mažai važiuotas, su še
šiais dratiniais ratais, naujais tai
rai s, garantuotajamas kaip ir nau
jas karnas. Musų kaina 
tiktai ....... ...................

PAKVIETIMAS
Liberty Tavern

700 W. 3V;t St.
Savininkai

ANDRIUS RADISEVlčIUS IR
EPOLONIJA JAKAVICH

Užkviečia visus draugus ir 
žįstamus į puses metų vedybų 
minėjimo baVų 1

ŠEŠTADIENY J.
GEGUŽĖS 5 D., 1934

Pro šalto alučio bus skanių vai-- 
gių ir kitokių pamarginimų.

CLASSIFIED ADS

pa
pa

CL ASSIFIED ADS
Automobiles

Ir daugelis kitų. Mes d uosi tn e jums x liberališką nuolaidą už jūsų seną 
karą, ir gana laiko užsimokėti balansą. 

Mes atdari nedėlioj ir kasdien iki 8 vai. vakare.
SQUARE DEAL AUTO FINANCE CO.

2529-35 NORTH CRAWFORD AVĖ.

Antanas Juška 
Šiandien laidojamas

NORTH SIDE.-—North West 
Side daugeliui žinomas Antanas

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

St. Narkis, sekretorius.
Draugijos šv. Petronėlės susirin-

Juška, kuris per daug metų pri kil™s ivv,k« nedėlioj, gegužės 6 1 
.. _ . . . .t. ival. po pietų; Šv. Jurgio parapijos
klausė įvairioms orgamzaci- ( svet., 32 Place ir Lituanica Avė. Na: 
joms, kaip aktyvas narys, at-' 1 11 ^4 i* y* 1 * a., . . , . ... Lsavo duokles. A. Kliučinskas, rašt.kirstas nemalonios mirties nito 
visų gerų draugų, kurie su juo 
daugel metų draugavo, šian- eejJužgVTd^1!?8 
dien tie draugai turės jam su- Star Kliubo buveinėj, 
teikti paskutini patarnavimą įtSkyU^us’išduotaT'ra^ortas « 
palydint jį į tolimą kelionę iš praėjusio vakaro ir taipgi keletas 
kurios nė vienas jau nebesu- sTrl*» Urim^ čepulevi{ius, rašt.

Kruopiškių Progres. Kliubo mėne-
eegužės 6 d., 10 vai. ryto Morning 

‘ 1654 N.
Damen Avė. Visi nariai kviečiami

grįžta, šiandien antrą valan- 
dą po pietų jo kūnas bus iš- 1 į 
lydėtas iš narnų, 3308 Ever- 
green avė., į Tautiškas kapi
nes, dalyvaujant Vaidylų Bro
lijai, giminėms ir draugams. 
Visi draugai ir pažįstami kvie
čiami dalyvauti.—pįų}įnės.

Duobkasių streikas

Personai
Asmenų Ieško

! PAIEŠKAU savo vyro Gaudento 
Žukausko, kuris išvažiavo j Ameriką 
prieš didįjį karą.
je. “ "•
per

REIKALINGAS pilnas įrengimas 
saliuno fikčerių mąjnais j 1929 
Chevrolet IMs tono itroką, stiek body, 
pridėsiu cash, jeigu reikia.

Telefonas Hemlock 5842

Business Service
Biznio Patarnavimus

l’el. Yar< a 3408
VICTOR BAGDONAS

Pęrkraustoine ant vietos 
Nuvežamo ir į tolesnias vieta* 
Supakavimas, Storage, Cratins 

Persiuntimas
KAKANDU J IR PIANU 

fPEKRAUSTYTOJAS
<358 Soi Halsted Si Chicatro. Ib 

Ofisas 3406 S, Halsted St.

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

Tel. Lafayette 1829

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninkų ir renda įninku reikalais. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. Įžymus 
namai originalio ir vienintelio namų 
savininkų biuro Chicagoįe.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

Gyveno Chicago- 
Netiirėjau nuo jo jokios žinios 

20 metų.
ONA ŽUKAUSKIENĖ 

Švedų gatvė No. 8 
Šiauliai, Lietuva.

Business Chances
_______ Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI krautuvė ir 9 kam
bariai, rendos $40.00. Parduosiu tik 
už $425.00, 1143 W. 5G St.

PARSIDUODA ALUDĖ iš prieža
sties ligos, gera, seniai išdirbta vie- 
va. 649 W. 18th St.

PAIEŠKAU apsivedimui merg'nos 
arba moteries. Geistina, kad butų 
linksmo budo ir gražaus sudėjimo, 
nesenesnė 45 metų. Aš esu pasi‘u- 
ris našlys, nėra vaikų. Esu vidu
tinio amžiaus, neblogai atrodau. Ma
lonėkite atsiliepti laišku, Naujienos 
Box 113, 1739 S. Halsted St.

PAIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės nuo 35—45 m. amžiaus. 
Aš esu pasiturintis vyras, man rei- 
k a šeimininkės, rimtos moteries. 
Daugiau sužinosite susirašę per 
laiškų. Rašykite greit.

z Box 114
Naujienos, 1739 So. Halsted St.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKALINGAS patyręs vyras ar 
moteris ant ūkės, žiemą ir vasarą. 
Užlaikymas ir drabužiai. Rašykite, 
Tony Vaylionis, R. 7, Box 126, 
Dowagiac, Mich.

REIKALINGI patyrė vyrai dėl ge
ležų scrap yardo. Pohn Iron & Metai 
2241 So. Loomis St.

REIKALINGAS patyręs kepėjas 
dėl duonos ir keksų.

4106 Archer Avė.
—o—

REIKALINGAS darbininkas ant 
farmos, turi mokėti karves melžti. 
J. Paulauskis, 3211 So. Lime St.

REIKALINGAS kriaučius, darbas 
ant'visados. Morgan Tailors, 6516 S. 
Morgan St.

—o—

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

2437 W. 69 St.

PARDAVIMUI grosernė pigiai, ge
roj vietoj, 8 kambariai pagyvenimui, 
arba parduosiu tiktai staka ir fik- 
čerius. 4429 S. Fairfield Avė.

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

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

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė, geroj vietoj, visokių tautų apgy
venta. Bizniu išdirbtas per daug 
metų. Tel. Canal 2687.

CICERO parsiduoda bučernė ir 
grosernė su. nflmu ar be namo, ar
ba kas turite kokią nuosavybe Lie
tuvoje, priimsiu į mainus. • Kain rei
kalinga toki vieta, meldžiu atvažiuo
kite, nesigailėsite.

1308 So. 49th Avė. 
Cicero, III.

BRIGHTON PARKE. Pardavimui 
delicatessen ir grocery su namu, 2 
kambariai užpakaly krautuvės, 4 
kambariai viršui, karšto vandenio ši
luma, 2 karų garadžius ir lotas. Par
duosiu labai pigiai, arba mainysiu 
ant privatiško namo Brighton Parke. 
Biznis išdirbtas per 15 metų. Savi
ninkas garantuoja kad gera gyveni
mą padarysite. Priežastį pardavimo 
patirsite ant vietos, Box 110, Nau
jienos, 1739 S. Halsted St.

P.CONRAD
PfKMPjOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų, na
muose arba studijoj 

Studija 
420|<W. 63rd St 
Englejvood 5883-5840

GERA PROGA
Pataisyti savo namus pigiai, pirk

dami reikmenis (milhvork) duris, 
langus, stogams popierą, rinas ir 
visą lumberį, pas lietuvį, apskaitlia- 
vimas veltui.

BUILDERS SUPPLY, 
3553 So. Halsted St. 

Sav. S. Zolp 
■i Atidarą visada, i -■■■■■’———————*——--- - ■  

IEŠKAU darbininko dėl šiaučiaus 
šapos. Užlaikimas ir alga pagal už
darbio. 4456 So. Washtenaw avė. 
Tel. Lafayette 6993.

PARDAVIMUI Tavem pigiai, 
biznis išdirbtas per ilgus metus. 
Taipgi yra turkish bath, arba priim
siu pusininką.

3318 So. Morgan St.

Help Wanted—Female
______ Darbininkių Reikia______
REIKIA patyrusių lietuvaičių par

davinėtojų į departmentinę krautuvę. 
Meyer Bros, 1741 W. 47 St.

DUONKEPYKLA pardavimui pi
giai arba renduosiu. A. L., 2306 W. 
24 St. Tel. ęanal 2354.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Holy Sepulchre ir Mount 
Olivet kapinių duobkasiai išė
jo streikan ketvirtadienį. Duob
kasiai reikalauja, trumpesnių 
darbo valandų ir aukštesnių al- 
gy.

Ateikite ,su (. manim 
įsigerti

Širdingai kviečių "virfUs Chicagos h 
apielinkinių miestelių lietuvius, drau
gus ir senus pažįstamus atlankyt 
mane mano biznio vietoje.' 
khu dideli pasirinkimą.

Jūsų žydukas patarnaus 
mandagiai.

Užlai

LIETUVIŲ GAZOLINO STOTIS
63 & TALMAN SERVICE STATION 

Užlaikom Phillips 66. Parduoda
me visokius aliejus, Batarėjas, Tai- 
rus ir Tūbas. I Grizuojame ir tai
some automobilius.

Laukiame lietuvių atsilankant. 
JOSEPH VILIMAS, 

mekapikas
2634-61 W. 63rd St.

epublic 1701

MOTERIS patyrusios prie sortavi- 
mo skudurų, gera mokestis, trumpos 
valandos. Continental Paper Grading 
Co., 1529 So. Jefferson St.

PAIEŠKAU farmos nuo 40 iki 
80 akerių; žemė turi būt gero juo
džemio. Atsišaukite C. Rukšėnas, 
4317 S. Hermitage Avė. Chicago, 111.

Tel.

PRANEŠIMAI
Marųuette Park SLA. 260 kuopos 

mėnesinis susirinkimas įvyks gegu
žės 6 d. 2 vai. po piet, A. N. Masiu
lio Real Estate ofise, 6641 South 
Western Avė., tad gerbiamieji na
riai ir narės esate kviečiami skait
lingai atsilankyti, nes yra daug svar
biu reikalų, kurie turi būti aptarti. 
Taippat malonėsite užsimokėti už
vilktus mokesčius, nes laike ligos ai1 
nelaimės gali būti pervėlu. M. P.

Lietuviu Tautiškos bažnyčios val
dyba: pirmininkas Joe. Nakrošius. 
738 W. 31 St., vice prezidentas J. 
Zinkus, kasierius J. Prišmantas, se
kretorius S. Navickas, finansų sekre
torius W. Jablonskis, trustisai A. 
Sinkus, J. Rakus, M. Blažis, K. Eiš- 
mantas ir J. Slusinskis. Kas nori 
daugiau informacijų apie Tautišką 
parapiją kreipkitės prie pirmininko.

GRAND OPENING 
BUČINSKŲ ALUDĖS 

ŠEŠTADIENĮ, 
GEGUŽĖS-MAY 5, 1934 

7:80 vai. vakare 
šeštadienį įvyks didelis atida

rymas Aludės.
Prašome visus draugus ir pažįsta

mus atsilankyti į atidarymą. Bus 
skanių užkandžių ir gėrimų ir mu
zika prie kurios galėsite smagiai 
laiką prleisti.

11853 So. Michigan Avė.
Lietuvių Keistučio Pašelp. Kliubo 

paveikslais iliustruota prelekcija bus 
nedėlioj gegužės 6 d. Liberty Grove 
Hali, 4615 S. Mozart St.

Prelekcija prasidės apie 3:30 vai. 
po pietų, kada pasibaigs kliubo susi
rinkimas. Gerb. DR. F. A. ZUBAS 
yra prisirengęs duoti gerą paveiks
lais iliustruotą prelekciją — temoje 
“DANTŲ SVEIKATA”

Dalyvauti galės tik kliubo nariai 
ąrb4 jų pažįstami. Kliubo nariai 
yra kviečiami dalyvauti.

— Komisija.
•..................... ....

Simano Daukanto Draugija laikys 
mėnesinį susirinkimą sekmadieny ge
gužės 6 dieną, 12 vai. Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3183 So. Halsted 
St. Susirinkimas bus svarbus, nes 
turijme svarbių klausimų apsvarsty
ti. Todėl kiekvieno draugo—nario 
priedermė, būtinai atsilankyti, ap
svarstyti draugijos reikalus. Kurio 
nariai esate pasilikę su mokestimls, 
būtinai privalote apsimokėti arba pa
siaiškinti, jeigu negalite mokėti.

P. K„ rašt.

jum?
Financial

Finansai-Paskolos

PINIGA PASKOLOMS 
$100| iki $300 

 

1647 WEST 47th STREET

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

REIKALINGA veiterka į restau- 
rantą. Lengvas darbas.

2408 W. 16 St.

REIKALINGA nevedus, augusi 
moteris virėja i restaurantą, 5702 
W. 65 St. Kambarys, valgis ir mo
kestis.

FARMA
40 akerių farma, už $2,200, tik 

$500 įmokėti ,randasi 50 mylių nuo 
Chicagos, ant didelio kelio, su sodu, 
upė bėga per farmą, beveik nauji 
budinkai, 1 karvė, 1 arklys, 60 vištų 
ir visi įrankiai.

Mes turime dar keletą įvairiausio 
didumo bargenų pirkimui ir mainy
mui, nuo 5 akerių ir daugiau, nuo 
$10.00 už akerį ir aukščiaus.

J. SINKUS & CO.
1089 W. 69 St.

Normai 4400

NATHAN RANTEI!
I 4707 So. Halsted St.

Tel. YARDS 0808

REAL ESTATE

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

$25,000 PRAVALIMO IŠPARDA
VIMAS. Studio couches $17.50, 8 
šmotų miegkambario ir Parlor Se
tai — $29.50.Į 9x12 kaurai $10.50. 
Skalbimui Mašinoą, radios, $10.50. 
Springsąi $2.00. Nauji matrasai $5, 
ir daug kitų įvairių daiktų. JO YČE 
BROS. STORAGE f CO. 5711 South 
Halsted St. Wentworth 5181. Atda
ra vakarais.

patyrusi moteris 
’ * 1408

REIKALINGA . . 
sortavimui vilnonių skudurų. 
Center St. Lincoln 7821.

80 AKERIŲ pirmos rūšies budin- 
kai, elektra, fumace, maudynė, sod
nas, miškas, morgičius $4000 4 m. 
Randasi 75 m. nuo Chicagos, prie 
gero kelio. Mainys ant namo. Tel. 
Spaulding 7228.

M0RTGA6E BANKERS

RAKANDAI PARSIDUODA U2 KASTUS 
$160 parlor setai $26. 0x12 orientaltftkų 
kaurų Pat. $20.60. Rle&uto medžio valr. 
kamb. setai $20; $124. miegrk. setai $39. 
3 kambarių pilnas įrengimas $09, už cash 
arba ISmokOJimo. AMERICAN STORAGE, 
423 W. 03rd St. Atdara vakarais ir nedSl- 
dieniais. 1

MERGINA patyrus prie abelno 
namų darbo, 2 kūdikiai, geri namai, 
$5.00. Atsišaukite tiktai iki 12 vai. 
piet. Nedėlioj. E. Miller, 86 So. 
Homan Avė.

For Rent

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui _

PARDAVIMUI 7 kambarių pu
siau plytų namas ir garažas, skiepas 
ir kos; $2,100.

2036 West 23rd St

Biznis pamatuotas teisingumą 
INSURANCE, NOTARY PUBLIC. 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS, 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVA, 
* LAIVAKORČIŲ Į AGENTŪRAI 

Prisirašykite į musu spulką.
! TEL. LAFAYEĖTE 1083

2608 West 47th St,

A. SALDUKAS
REAL ESTATE

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

4038 Archer Avenue
Phone Lafayette 6719

DIDELIS STORAGE 
IŠPARDAVIMAS 

Tikri importuoti Orientališkų 
navvzdžiu kaurai.

$100 importuoti kaurai .... $20 ir $25 
$200 importuoti kaurai .... $80 ir $35 
$275 importuoti kaurai .... $40ir$45 
Parlor,'miegkambario ir valg. kamb. 

setai $85. Įsteigta virš 30 m.
Atdara vak. ir Nedėlioj 

RAPP STORAGE
I 5746 So. Ashland Avė. 

... ' ......... .IKI. ... .........  
schaUler storage 
4644 N. W0stern Avė.

7 4 kambarių
Nauji — Vaitoti Parlor Setai — 
$29.00. Importuoti Kiniški, Orien- 
talio Styliaus Kaurai — $10—$15 
—$25. Geros išlygos arba cash.

Atdara kasdien iki 9, 
Nedėlioj iki 5.

rakandai —- $95.00.

Wanted
Ieško

IEŠKAU darbo už pirma rankį 
kepėją, ar už antrarankį prie viso
kios duonos ir biskvitų. Blaivas, pra
šau duoti žinią laišku 
šauski, 4719 S. *
Illinois;

Wood
Joseph Mali- 
St., Chicago,

3234 SO. HALSTED St. Storas ir 
6 kambarių apartmentas. Moderniški 
namai. Storas turi gražius langus 
tinkamus dėl vyrų ir moterų rūbų 
krautuves. Apartmentas gražus, tile, 
wainscotting ir maudynė, stikliniai 
porčiai. Naujas pečius ir refrigera- 
torius. Naujai išdekoruosime. Taip; 
gi 2 karų mūrinis garadžius. Puiki 
proga tinkamam asmeniui.

Randolph 4449.

ARDAVIMUI LIBERTY PARK 
bankinis alus, užkandžiai ir šokiams 
salė. Biznis visiems chicagiečiams 
žinomas per 10 metų, arba farma: 
20 akrų, namaą karštu vandeniu Šil
domas ir kiti įtaisymai. Liberty 
Park, V. Jonikas, sav.; Archer Avė., 
ir 135 St. prie kelio 4-A. Phone 
Leniont 87-J-2.

RENDON 5 kamb. flatas, 2 augš- 
tai, iŠ priešakio, naujai išdekoruota, 
su maudyne, geriems žmonėms ren
duosiu už $12 į mėnesį. Matyti ga
lima bile kada. Raktas krautuvėj, 
3247 S. Morgan St. sav. Geo Stungis 
Tel. Yards 7000.

6 ŠVIESUS f rentiniai kambariai 
su maudyne, naujai išdekoruoti, pe
čiu apšildomi, — $16.00.

1534 S. Central Park Avė.

PARDUOSIU 4 ruimų namą. Elek
triką, gasas, 2 karų garadžius, viš- 
tininkas, didele vieta (100x200) 
lotas. Labai puiki vieta, netoli tau
tiškų kapinių, Willow Springs, 111. 
Del platesnių Žinių kreipkitės laiš
ku. Parduosiu už teisingą kainą ant 
lengvų išmokėjimų arba cash.

JOHN ZDANYS, 
Moor Park, Mich.

Furnished Kooms
PASIRENDUOJA didelis kamba

rys dėl vaikino ar merginos. Maudy
nė, 836 W. 34 PI.

PARSIDUODA receiverio rankose 
buvęs 4 pagyvenimų moderniškas, 
naujas mūrinis namas Marųuette 
Park apielinkėj už $9,800. Geras ren- 
das neša, arba mainysiu. Kazys 
Urnikis, 7026 S. Fairfield Avė. pir
mos lubos front.

ANT RENDOS fohnišiuotas kam
barys dėl vieno ar dviejų vaikinų 
arba vedusios poros. 8144 W. Mar- 
ųuette Road, Tel. Prospect 8088.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

4550 So. Marshfield Ąve.

KAINAVO $15,500 Už $6,500 
PRIE VIENUOLYNO

2 flatų naujas mūrinis namas Sti
rnų šildomas po 5 kamb., garadžius, 
kaina $6,500, nėra morgičių.

100 akerių farma su budinkais 85 
mylios nuo Chicagos, kaina $2,900.

Kas norite pirkti, parduoti arba 
mainyti namus, farmas, visokius biz
nius kreipkitės pas

C. P. SUROMSKIS CO.
4038 Archer Avė. Tel. Lafayette 6719 

arba 8852 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 0127

NORINTIEJI parduoti lotų, pi
giai, privatiŠka, ar bizniavą. Atsi
šaukite, mokėsiu cash. Kreipkitės 
4428 S. Western Avė., 1 lubos.




