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Siūlo Apdrausti
Morgičius

Prezidentas ragina 
kongresą paremti 

namų statybą
Prašo priimti įstatymus, kurie 

leistų valdžiai apdrausti fi
nansavimą namų statymo ii 
taisymo

WASHINGTON, geg. 14. — 
Prezidentas Rooseveltas šiandie 
pasiuntė kongresui pranešimą, 
kuriame jis ragina įvesti val
džios apdraudę ant privatini) 
finansavimo namų statymo ir 
taisymo.

Prezidentas prašo priimti š:. 
programą dar šiame kongreso 
posėdyje, nes tai pagelbėtų ko-

voti nedarbą ir kartu didintų 
šalies turtą.

Einant prezidento pasiulymu, 
namų taisymui skolintų priva
tinės įstaigos, kurių paskolas 
iki tam tikro laipsnio apdraus
tų valdžia niA> nuostolių.

Valdžios apdrauda leistų pri
vatinėms įstaigoms skolinti pi
nigus ir naujų namų statymui. 
Morgičius butų galima išduoti 
iki 80 nuoš. įkainuotos namo 
vertės. Nauji morgičiai ant 
senų namų galės būti išduoda
mi iki 60 nuoš. vertės. Pasko
los neštų ne daugiau kaip 5 
nu’oš. palūkanų.

Taipgi prezidentas pasiūlė ap
drausti įdėlius skolinimo drau
gijose (spulkose) panašiai kaip 
dabar yra apdrausti bankų įdė
liai.

TEISMU KOVOJA NRA

9.

Gelbėdamas šunį už 
mušė 6 žmones ir 

pats užsimušė
FONTAINEBLEAU, Franci- 

Karo aviatoriusjoj, g. 14.
Eric Cochin, ktfHs dalyvavo au 
tomobilių lenktynėse Fountai- 
nebleau miško kalnuose, pats 
užsimušė ir užmušė šešis žmo
nes, jų tarpe- dvi moteris, taip
gi šešis žmones sunkiai sužei
dė, gelbėdamas paklydusį šunį. 
Jam atvažiuojant ant kelio už
bėgo šuo. Lenktynių žiūrėto
jai pradėjo jam mati, kad at
kreipti jo domę j šunį. Jis pa
stebėjo šų‘nį ir smarkiai bė
gantį automobilių greitai pasu
ko į šoną, bet neteko kontro
les ir įvažiavo j žiūrėtojus.

Viršuj kairėj — Ernest T. Weir, galva Weirton Steel Co., 
kuri liko patraukta teisman už laužymą NRA kodekso. Deši
nėj — federalinis teisėjas John P. Nielze, kuris tą bylą nagri
nėja. Apačioj — James L. Fly, specialis prokuroras, kuris ve
da valdžios bylą. ! :

Ispanijos studentai 
streikuoja

Du italai lakūnai iš 
skrido iš New Yor

ko j Rymą

Federalinė v a 1 d ž ia 
kovos piktadarybes

Sabelli ir Pond išskrido vakar 
ryte ir tikisi būti Ryme už 
40 valandų

brooklyn; n~y., g.'i4.~ 
šiandie ryte iš. Floyd- Bennett 
lauko išskrido per Atlantiką 
du italai lakūnai, kapt. George 
R. Pond ir Įeit. Cesare Sabelli. 
Jų skridimo tikslas yra be jo
kio sustojimo pasiekti Rymą, 
4,500 mylių atstume. Jie tikisi 
tą kelią padaryti į 40 valandų. 
Jie skrenda lėktuvu Leonardo 
da Vinci. Gasolino pasiėmė 680 
galionų.

Jie ruošėsi skristi ir pernai, 
bet juos sulaikė netikęs oras. 
O kai, pagalios, sulaukė tin
kamesnio oro, tai juos sulai
kė valdžia delei netikusio pro
pelerio. Jei ir dabar jie rastų 
vandenyne nepalankų orą, tai 
jie ’nusileisią Francijoj ar Is
panijoj.

Jie yra pirmi transatlantiniai 
lakūnai šį pavasarį.

WASHINGTON, g. 14. — 
Biudžeto direktorius Douglas 
paskelbė, kad teisingumo de
partamentas svarsto sudarymą 
$3,000,000 iždo geresniam ap
ginklavimui federalinių agentų., 
kurie kovoja piktadarius. Taip
gi bus stengiamąsi pravesti įsta
tymus, kurie pąlengvintų val
džiai teisti piktadarius. Ypač 
norima sustabdyti plėšimus va
gonų, žmonių grobimą ir rakė- 
tierystę. Del sustabdymo ra- 
keto buvo tariamąsi ir su Ame
rikos Darbo Federacijos Prezi
dentu

Buvęs komunistas 
Anglijos fašistų 

vadas

Valdžią pirksianti 
3,000,000 akrų 

miško

Wm. Green.

St. Louis gyvulių 
skerdyklų darbi
ninkai streikuoja
ST. LOUIS, Mo., 

šiandie prasidėjo 
streikas veik visose 
gyvulių skerdyklose. Streikie- 
riai reikalauja minimum 75c į 
vai. bučeriams ir 60c papras
tiems darbininkams, garantuo
jant 32 vai. darbo savaitę.

g. 14. — 
darbininkų 
didžiosiose

Musių paliauba Arą 
bijoję

Anglija nemokėsian 
ti savo skolos

Poli- 
tukstančių 
išardė fa- 
Nevvcastle. 
vyriausiu 

John

LONDONAS, g. 14. - 
ei j a išvaikė kelių 
žmonių minią, kuri 
šistų susirinkimą 
Tame suvirinkime
kalbėtoju turėjo būti 
Beckett, buvęs karštas komu
nistas, parlamento narys, bet 
dabar tiek pat karštas juod- 
marškinių rėmėjas. Vos spėjo 
jis pratarti kelis žodžius, kaip 
jo kalba liko Nutraukta ir pra
sidėjo muštynės.

Nušovė angliakasį 
dėl slieku

TAYLORVILLE, III., g. 14.— 
Kaip yra įtempti santikiai tarp 
dviejų angliakasių frakcijų ir 
jų narių, parodo suėmimas Ed- 
die Newman 28 m., nario nau
josios unijos. Jis yra kalti
namas nušovęs senosios unijom 
narį Joe Agotis, 45 m. šaudy- 
masis įvyko po barnio, kuris 
kilo Newmanui kasant sliekus 
elėj netoli Agotis namo.

JIDDA, Arabijoj, g. 14. — 
Oficialiai paskelbta, kad tarp 
Saudi Arabia. ir Yemen įvyko 
mūšių paliauba. Yemen ima
mas Yahya priėmė taikos są
lygas, kurias pasiūlė Saudi 
Arabia karalius Ibn Saud.

LONDONAS, g. 14. — Pa
tirta, 
čiusi 
mus, 
karo

kad Anglija yra nusista- 
arba tik daryti jmokėji- 
arba visai nemokėti savo 
skolos Jungt. Valstijoms.

Rusų mokslininkai 
Chicagoje

UŽMUŠTI MEKSIKOS POLI
TINĖJE KOVOJE
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Reorganizuojamas
Lenkijos kabinetas
VARŠAVA, g. 14. —Janusz 

Jędrzejewski, kuris premjero 
pareigas ėjo Vienus metus, va
kar rezignavo, kad visai pasi
traukti iš politikos.

Prezidentas Mosciski pavedė 
prof. Leonui Kozlovvski, dabar
tiniam finansų vice-ministeriui, 
sudaryti naują kabinetą. Tiki- 
mąsi, kad tą darb jis dar šian
die užbaigs, pasiliekant veik 
visiems senesniems ministe- 
raims. Galbūt bus pakeitimu 
tik prekybos, agrikultūros ir 
darbo ministerijose.

No. 115

Leit. Vaitkus padarė 
gerą įspūdį Į New 

Yorko lietuvius
Nors persimainant Lituanica II 

lakūnams įvyko pasivėlini- 
mas, bet new yorkiečiai nau
jąjį lakūną pasitiko entuzi
astiškai.

NEW YORK, Geg. 14. — 
Leitenantas Feliksas Vaitkus, 
naujasis “Lituanicos II” vai
ruotojas, vakar 5:30 vakar? 
laimingai pasiekė New Yorko 
North Beach airportą, kur New

OAAA k zJ York lietuviai surengė Chica-2,000 žmonių llkO bPĮgOS dįeną transatlantinio skri- 
pastogės

g. 14. 
audra 
augš- j

WASHINGTON, g. 13. — 
Prokuroras Cummings įsakė ne
besirūpinti išgauti iš Kanados 
ir grąžinti kalėjiman Frank 
Grigware, kuris 24 metai at
gal pabėgo iš Leavenworth, 
Kas., kalėjimo, apsigyveno Ka
nadoj ir savo pavyzdingu gyve
nimu užsipelnė visuotiną pa
garbą.

MEXICO CITY, g. 14. —Dvi 
moterys ir 2 vaikai liko užmušti 
ir amerikietis vaikas sužeistas 
opozicijai užpuolus susirinkimą 
rėmėjų gen. Villareal, kandida
to į Meksikos prezidentus.

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

Giedra ir dar vėsiau.
Saulė teka 5:80, leidžiasi 8> 

02.

JAMĖSTOWN, N. D., g. 13. 
—Alma Marie Johnson, 19 m. 
ir Jack Gatham, 20 m. abu, 
vietos kolegijos studentai, ku
rie prapuolė 3 dienos atgal, 
rasti negyvi netoli kolegijos. 
Spėjama, kad jie nusišovė su
sitarę nusižudyti bendrai.

CHICAGO.— Hymie (“Loud 
Mouth”) Levin, buvęs Caponės 
sindikato bosas vidurmiesty, li
ko nuteistas 18 mėn. kalėjiman 
už nesumokė j imą pajamų tak
sų. Jis prie kaltės prisipažino.

WASHINGTON, g. 14. —Ka
ro sekretorius Dern, preziden
tas miškų rezervacijos komi
sijos, paskelbė, kad valdžia ma
no pirkti Apie 3,000,000 akrų 
miško pietiriėj. Appalachian apy
gardoj ir tuojaus pirks 762,- 
186 akrus miško kitose ryti
nėse valstijose.

Ten miškai buvo išnaikinti 
didelio kirtimo ir gaisrų ir ne
sirūpinama juos atauginti. Tą 
padarys valdžia, kuri suteiks 
geresnę priežiūrą apsaugoji
mui nuo gįiisrų.

MADRlbAS, g. 13. — Ispa- 
nijos studentai paskelbė 48 vai. 
generalinį streiką ir tuoj pra
sidėjo muštynės su fašistais, j 
kuriuos įsimaišė policija ir ka
riuomenė, taip kad studentai 
užsidarė universietuose, į ku
riuos policija negali įeiti. Mad
rido universitetai tuose susi
rėmimuose skaudžiai nukentėjo.

Valdžia stvėrėsi kitų repre
sijos priemonių. Visos socia
listų ir fašistų sudentų sales 
Madride liko uždarytos. Taip
jau uždaryta socialistų jauni
mo organizacija, o jaunųjų ko
munistų kongresas liko išvaiky
tas!

Be to valdžia paskelbė, kad 
ji panaikinsianti univeristetų 
neliečiamybę ir pašalinsianti iš 
universitetų tuos studentus, ku
rie nešiosis ginklus.

LISBON, Portugalijoj, 
—Smarki lietaus ir ledų 
perėjo Serra da Estrell, 
čiausiuose Portugalijos kalnuo
se, palikdama be pastoges 2,- 
000 valstiečių. Daug žmonių 
sužeista, bet dėl nutraukto su
sisiekimo, tikslių žinių nėra. 
Ledai užmušė tūkstančius avių, 
iškapojo javus ir vynuogynus. 
Keliai išplauti. «

Kunigai priešinasi 
karams

Nušovė prisipažinusi 
žmogžudį

ST. LOUIS, Mo., g. 13. — 
Du žmonės t iš kulkosvaidžio 
nušovė negrą John C. John
son, 47 m., kuris sėdėjo prie St 
Louis pavieto šerifo pagelb. ga
ražo. Jie paleido kelis šūvius 
į tris kituį žmones, bet nepa
taikė. Nušautasis prisipažino 
dalyvavęs pagrobimu Dr. Isaac 
D. Kelley it išdavė 4 kitus da
lyvius. Niįo to laiko' Johnson 
buvo globoj šerifo pagelb. Spė
jama, kad jį nužudė žmogvagių 
draugai, kad jis negalėtų prieš 
juos liudyti.

Trockis vykstąs Švei 
carijon

ANNECY, Franci joj, g. 14. 
—Praleidęs dvi dienas šiame 
pietrytinės Francijos mieste, 
Leonas Trockis vakar išvyko 
linkui Šveicarijos. Patirta, kad 
Trockis, su valdžios žinia, bu
vo pasislėpęs Chamonix, po to 
kai jį nesenai susekta Barbi- 
zonc, netoli Paryžiaus, organi
zuojant “ketvirtąjį internacio
nalą”.

HA BOR GRACE, N. F., g. 
13. —Dar neišaiškintas sujudi
mas juTos dugne nutraukė 6 
kabelius Ątlantiko viduryje, už 
500 myliiį nuo New Foundland 
salos.

CHICAGO.—The VVorld To- 
morrow redaktorius Kirby Page 
kalbėdamas inetrnacionalinei 
ekonominio krizio konfereubijat 
paskelbė, kad j jo išsiuntinėtą] 
ankietą 20,870 kunigams, 67 
nuoš. kunigų griežtai pasisakė! 
prieš karus ir atsisakė remti 
busiančius karus.

Visi kalbėtojai smerkė ka
rus. Rabinas Manu ragino vi
sas bažnyčias ir sinagogas, at
sitikus karui, atšaukti iš ar
mijos visus kapeliųnus, nes jie 
armijoj yra ne tam, kad teikti 
paguodą sužeistiems ir mirštan
tiems, bet tik tam, kad lai
minti žudynes.

Vakar konferencijai kalbėjo 
ir socialistų vadas Norman Tho- 
mas.

dimo naudai.
Apleidęs Chicago 11:35 ryto 

New Yorko laiku, leitenantas 
Vaitkus tuojau susidūrė su lie
tumi, debesiais ir bendrai ne
palankiu oru... Pakelyje į New 
Yorką sustojo Clęvelande, kur 
praleido pusvalandį- daugiau lai • 
ko. New Yorką pasiekė po ne
pilnai penkių valandų skridimo.

Jaunas ir naujos “Lituani
cos II” lakūnas padarė gerą 
įspūdį į susirinkusią minią air- 
porte, kurios skaičius siekė ke
lių tūkstančių. Nekantriai new 
yorkiečiai laukė lėktuvo, kuris 
dėl kai kurių kliūčių užtruko 
kelias valandas su startu Chi- 
eageje, ir nespėjo pasiekti New 
Yorko laiku.

Pa sveikinimų, pažinčių ir 
rankų spaudimų, lakūnas pa
kilo į or3 kelis kartus su ke
leiviais, kurių atsirado nema
žai, nors ir buvo jau vėlokas 
laikas, be te, šalta.

šią žinią rašant spėjama, 
kad leitenantas F. Vaitkus grį
žo Chicagon pirmadieny, kur 
užtrukęs trumpą laiką išvyks 
antradieny su lėktuvu skridimo 
reikalais aplankyti keliolika 
aviacijos centrų.

Platesnės informacijos apie 
skridimą New Yorkan ir apie 
leitenantą F. Vaitkų tilps ry 
tojaus “Naujienose”.

CHICAGO.—Į Chicago atvyko 
prof. Otto J. Schmidt, kuris va
dovavo 102 žmonių ekspedicijai, 
kuri plaukė laivu čeliuskin, kad 
pristatyti maisto mokslinin
kams Dovidovo saloj š. Ledi
niame vandenyne. Laivas liko 
sutrintas ledų ir visa ekspedjci- 
ja turėjo persikelti ant ledo 
lyties, nuo kurios ją išgelbėjo 
rusų aviatoriai.

Kartu su prof. Schmidt atvy
ko ir prof. Jurgis Jušakov, ku
ris prižiūrėjo lakūnų gelbėjimą 
ekspedicijos. Jie atvyko Ame- 
rikos-Rusijos instituto reika
lais. Po išgelbėjimo prof. 
Schmidt buvo susirgęs plaučių 
uždegimu ir buvo lėktuvu 
gabentas į Nome, Alaskoj, 
goninę.

Radikalai pašalino 7 
atstovus

FERRAND,
— Radikalų

partija,

CLERMONT - ’
Francijoj, g. 14. —
Socialistų (liberalų) 
kuriai vadovauja Herriot, paša- 
lino septynius parlamento at
stovus, už jų ryšius su* Stavis- 
kio afera. Tarp pašalintųjų 
trys yra buvę ministeriai.

RYMAS, Italijoj, g. 13. — 
Smarki ledų kruša pridarė di
delių nuostolių centralinėj Ita
lijoj, iškapodama javtfs ir vyn
uoges. Kruša sekė smarkų lie
tų. Ledai buvę kiaušinio didu
mo.

Rabinai nutarė kuni
gams eiti talkon prieš 

'civil. metrikaciją
KAUNAS. — šiomis dieno

mis Kaune buvo rabinų sąjun
gos vykdomojo komiteto su
važiavimas. Rabinai be ko ki
ta nutarė:

Parašyti ir įteikti vyriausy
bei memorandumą ir prašyti, 
kad civil. metrikacija nebūtų 
įvesta, o jei ir butų įvesta, tai 
Kad metrikacija taip butų su
tvarkyta, kad dėl to nenuken
tėtų ekonominiai rabinų reika
lai.

Du komisarai nete 
ko vietų

MASKVA, g. 13. —Du augšti 
užsienio reikalų komisarai, abu 
pasižymėję diplomatai, neteko 
savo vietų. Jais yra Leonas 
M. Karachan, buvęs ambasado
rius Chinijoje ir artimųjų ry
tų reikalų komisaras ir Gregori 
Sokolnikov, buvęs ambasado
rius Anglijoje ir svarbiųjų ar
timųjų rytų reikalų komisaras.

Didele

iš
Ii

13VALENCE, Francijoj, g.
—Didelės bairriės trijų miestų 
gyventojams pridarė požeminės 
eksplozijos ir žemės supurti- 
mai, nuo kurių bažnyčių bokš
tai ėmė svyruoti ir niekurių 
namų sienos sutruko.

MASKVĄ, g. 13.
mis iškilmėinis, kanuolėms bau
biant, liko! palaidoti pelenai 
nuožmiosios GPU vado Viačes-; 
lav Menžinski. Laidotuvėse 
dalyvavo pats Stalinas su visu 
politinio biuru ir keliais bata
lionais GPU politinės policijos.

TOLEDO, O., g. 13. — Du 
vyrai ir dvi moterys liko už
mušti traukiniui sudaužius jų 
automobilių.

WASHINGTON, g. 13.—Fe- 
deralinė valdžia per keturius 
mėnesius, prohibiciją panaiki
nus, taksais ant degtines sub
rinko $98,078,213.

MINEOLA, L. L, g. 14. — 
Transatlantinis lakūnas Bert 
Acosta liko nuteistas 90 die
nų už pasirodymą girtu viešoj 
vietoj. Vairuotojas automobi
lio, kuris apsivertė, George 
Schwartz, liko nuteistas 30 
dienų kalėjiman už važiavimą 
girtu esant.

LONDONAS, g. 14. — Angli
jos užsienio reikalų ministeris 
Šimon atsisakė vykti j tautų 
sąjungos tarybos susirinkimą, 
nes jam šią savaitę veikiausia 
teks aiškinti atstovų butui val
džios nusistatymą karo skolų 
ir nusiginklavimo klausimais.

LOS ANGELES, Cal., g. 15. 
—Iš Hercules Powder Co. san
dėlio, 80 mylių atstume, liko 
pavogti 5 tonai dinamito,'—už
tektinai, kad išsprogdinti visą 
Los Angeles.

PROVIDENCE, R. L, g. 14. 
—Pats centras Pawtucket mies
to išdegė. Nuostoliai siekia 
$500,000.

LONDONAS, g. 14. — Gar- 
su*s radio komikas John Henry 
(Norman Clapham), nusižudė 
savo namuose Londone įkišda
mas galvą į gaso krosnį.

NEW YORK, g. 13. —Lea 
Beta Tau draugijos medalių už 
didžiausį pasitarnavimą žydams 
pereitais metais gavo presbite
rionų pastorius, katalikų kuni
gas ir žydų rabinas.

Ar važiuosite pava
sary Lietuvon?

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St,

Chicago, Ii..

EE, III., g. 14 Du 
žmonės liko užmušti ir ‘ penki 
sunkiai sužeisti susidūrus dviem 
automobiliams “velnio užsisu
kime”



LIETUVICHICAGO. RAUGIJA

PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA

als*ted St.

gijai

Juozas Bagdonas

IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO

Gegužės 28 d., 1934Chicago vis Chicago

Lau

Kontesto Reikalai

Petras Galskis

Ona Raškauskas

Josephine Baktys

ją irgi Drau

Jonas Shavlisnegu

jis sa
Gusta Twerion

jiare

Pavasarinis Naujienų Piknikas jvyks BIRUTES DARŽE, Birželiovisus Chi

Mrs.
2431

John
3547

Mrs.
6436

Paul
1515

Mrs.
3312

Mrs.
4030

Chicagos Lietuvių 
Draugijon laike pra
eitos savaitės Įsirašė 
sekami nauji nariai:

Ten 
$97.50 

$121.50 
$143.00

Ten ir atgal 
$167.00 
$212.00 
$265.00

J. DEGUTIS
V. MANKUS
P. MILASEVIčIA
P. MILLER

Štai pavasaris malonus, 
Jau męs virstam i čigonus, 
Į piknikus traukiam, 
Malonumų laukiam.

DRAUGUOS VALDYBA:
' J. MICKEVIČIUS

P. GALSKIS
K. KAIRIS

kad galėtų vėl būti ak 
kultūros I kareiviu.

Antradienis, geg. 15, 1934

KONTESTO GARBĖS KOM

J. ASCILLA
J. GALSKIĘNfi
V. PAČKAUSKAS.

prirašo vyrą, o jau

Štai Onytė, štai Vandutė, 
Štai Broniutė ir Aldutė, 
Štai ir Petronėlė 
Ir šauni Adelė.

nusitarė
P-nas Baktys

2808 W.
P->nia Baktys yra

Čia jau Bridgeporto pilietis. 
Jaunas ir stiprus vyras, taip 
sakant, vyras iš stuomens n 
liemens, tinkamas į Draugijos 
maršalkas. Bridgeportas muaų 
Draugijai ditoda įvairaus keli- 
bro narių: profesionalų, biznie
rių, jaunuolių, gražuolių ir tt. 
Bridgeportas yra Chicagos lie
tuvių centras, pertat čia ir Chi-

nesirgimo laike 
etų gavo garbęs 

deimantinę agrafą.

Trečiąja Klare 
Turistine Klase 
Cabin Klase ....

Tai rožių žemes pilietis, taip 
vadinamo Roselando 
kosi vien todėl į Chicagos Lie
tuvių Draugiją įsirašęs, kad 
jam vardas tinkąs daug geriau, 
negu kitų organizacijų. Ypa
tingi tie rožių žemės piliečiai, 
ar ne?

Kazimieras Tranauskas

DRAUGIJOS DAKTARAS 
Dr. A. Montvidas.

DRAUGIJOS ADVOKATAS
K. P. Gugis.

DRAUGIJOS AUDITORIUS
J. P. Varkala

Musų naujas narys p. K. Tra
nauskas yra westsidiėtis. Su
manus ir nuoširdus sunkaus 
darbo darbininkas. Chicagos 
Lietuvių Draugijon įsirašė vien 
tuo sumetimu, kad jam geriau
sia patinkanti organizacijos 
tvarką, negu daugelio kitų lie
tuvių organizacijų. Taipgi esąs 
įsitikinęs, kad daugelis lietu-

Draa 
nuo -________  ___ ____ . _
čia nužymėtu laiku. Narių mėnesiniai mokesčiai L

1739 SO. HALSTED

cagos Lietuvių Draugija sėk 
mingai auga nariais. Už įrašy 
mą šito stipraus nario priklau 
so kreditas kont. J. Pateckui.

Barbora Yucius

O. Raškauskas, 
gražus apsiėji- 
ypatybė p-nios

Musų kont.

Antahas Jokantas 
virš dvidešimties metų

Niekur taip nebus malonu, 
Kaip su daina ir uzbonu 
Piknike NAUJIENŲ 
Už Chicagos sienų.

Moderniškuoju baltu motorlaiviu
“GRIPSHOLM”

(Tuo pačiu laivu iki Klaipėdos)

GB-3
Frank Bulaw,
1739 So. Halsted St.

GB-3
J. Cheponis,
4111 So. Richmond St

GB-3
J. H. Puida,
3946 So. Artesian Avė.

PRANEŠIMAS CHICAGOS IR APIELIN 
KIŲ LIETUVIAMS

Džiaugsis visi Naujieniečiai, 
Kad juos linksmins Birutiečiai, 
Padainuos meilingai 
Ir labai galingai.

Mes dar turime keletą gerų kambarių ant šio laivo, to 
dėl pasiskubinkite jeigu norite turėti smagią kelionę.

Kreipkitės į NAUJIENAS pakojl nevėlu.

GB-8
J. P. Girčius,
1835 Wabansia Avė.

GB-6
P. Martinkaitis, 

(Senas Petras)
1739 So. Halsted SI.

GB-6
J. Sholteman,
7029 So. Artesian Avė

GB-3
Robert Shaikus,
6404 So. Rockwell St.

GB-4
P. Lapenis,
724 West 18th St.

Daug linksmybių mes turėsim, 
Linksmų dainų, daug girdėsim 
Piknike NAUJIENŲ 
Už Chicagos sienti.

Iki Draugijos ^vajaus užbai 
gos liko tiktai 17 dienų, Ląi 
kas gana trumpės, todėl kon

Musų Draugijos nauja 
p-nia Twerion yra smagi 
telegentiška moteris. Kont, P. 
Galskiui kreditas už p-nios 
Twerion įrašymą.

Walter Vaitekus

Kita jauna p-nia iš Bridge 
porto, tai Mrs. 
Malonus būdas, 
mas, tai geroji 
Raškauskienės.
Bendžius pasirūpino, kad šitą 
jauną madangią moterį įrašius 
Chicagos Lietuvių Draugijon.

Taip sakant, musų Juozas 
dabar gyvena North Chicago 
— nors jis ir Waukegano prie
miestyje, bet Chicago jam ar
čiau širdies. Sykį Chicagoje gy
venęs, jos ilgai, ilgai negali už
miršti 
Pats Bagdonas jau Draugijoje*, 
bet kas bus su širduže, p-nia 
Bagdoniene? Ambrazai, nelauk
damas nieko tuoj įrašyk Drau
gijon ir ponią Bagdonienę — 
jau’nų narių mums reikia. Die
ve ir apsaugok, koks tai ne- 
sumanumas to musų kont. Am- 
brozo 
ną žmoną nei nepakalbino. Tai 
smertelnas griekas tą daryti. 
Tuoj pasinrovyk ir ponią 
donienę čia tuoj įrašyk 
kiam.

Pranas Jurėnas
Senas ir nuoširdus organiza^ 

cijos narys yra Pranas Jurė
nas. Kol buvo sveikas, buvo 
aktyvus narys Chicagos Lietu
vių Draugijos, dabar nors ir 
norėtų darbuotis, bet senokai 
kaip, nesveikuoja, — nėra jam 
progos darbuotis ir gėrėtis sa
vo darbo vaisiais. Draugija ve
lija drg. Jurėnui greito pasvei
kimo, 
tyviu4

Drg. P. Galskis yra vienas 
iš pirmųjų narių-tverėjų Chi
cagos Lietuvių Draugijos. Nuo 
pat Draugijos Įsikūrimo drg. 
Galskis ėjo ir dabar eina įvai
rias Draugijos valdyboje pa
reigas. Visuomet buvo ir yra 
aktyVus šitos organizacijos na
rys, daug dirbąs jos labui pra
eityje, daug dirbąs ir nūnai.

Šiame Draugijos konteste 
drg. Galskis gana sėkmingai 
darbuojasi naujų narių įrašy
me.

GB-51
J. Kemėšis, 
812 West 33rd St

Juozas Baktys yra senas 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
narys, bet jo žmona Josephine 
tiktai dabar nusitarė likti 
Draugijos nare 
i/žlaiko rubsiuvyklą 
55th Street 
nuoširdi ir sumani namų ir biz
nio prižiūrėtoja, pertat ir gy
venimas ponams Bakšiams eina 
sėkmingai. Kreditas kont. Am- 
brazui už Įrašymą p-nios Bak-

Povilas švelnis
Taip sakant, mugu sėnas ir 

plius geras narys yra Povilas 
švelnis. Northsidiečiams Povi
las gerai pažįstamas — čia bu
vęs biznierius, o dabar Povi
las turi dar garbihgesnj “d ž la
bą”: aprūpina visus kultūriš
kus lietuvius su “Naujiėiioipis”. 
Dar tamsoj, ką tik gaidžiams 
pradėjus giedoti, mysų Povilas 
Veža “Naujienas 
cagos kampus, siunčia į viso 
pasaulio dalis.

j GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves; kurios skelbiasi 
Naujienose.

Jauna bridgeportietė p-nia 
B. Yufcius pasirūpina likti Chi
cagos Lietuvių Draugijos na
re, kol dar jauna, kol senatvė 

'nežiūri tiesiai į veidą, kol gy
venimas skaistus ir malonus. 
Kont. J. Pateckas mokėjo tin
kamai paaiškinti jaunai p-niai 

j Yucius svarbą savišalpos orga
nizacijos, pertat ji maloniai 
įstojo Draugijon.

jgijos ofisas atidargs tiktai keturios dienos per savaitę—panedėliais, ketvergais, pėtnyčiomis ir subatomis 
4 iki 7:30 va*k. Kontesto dalyviai arba norintys Įstoti Dfaugijon sū reikalais malonėkite atsilankyti tiktai 

‘ ‘ priimami vien tik ketvergo vakarais nuo 6 iki 7:30 vai, vak. 
) ŠTREET. TEL. CANAL 0117

Chicagos Lietuvių Draugijos kontestas baigiasi gegužės 31 
d., 9:30 valandą vakaro. Iki čia pažymėtam laikui naujiems na
riams įstojant Draugijom yra teikiami palengvinimai. Pertat 
mes kviečiam Chicagos ir apielinkių sveikus lietuvius, vyrus ir 
moteris nuo 15 iki 48 metų skubiai dėtis prie šitos organizaci
jos; vėliau Įstojimas bus daugiau apsunkintas.

Chicagos Lietuvių Draugija yra viena stambiausių lietu
vių pašalpos organizacijų Chicagoje ir yra ne vien pašalpų li
goje ir pomirtinių organizacija, bet ir kultūros Draugija. Pen
kiolika šimtų Chicagos lietuvių vyrų ir moterų priklauso šiai 
organizacijai ir kviečiam visus tuos, kurie dar čia nepriklauso. 
Iki gegužės 31 d. yra visiems Chicagos ir apielinkių lietuviams 
palengvinta proga likti šitos organizacijos nariais.

Norintys įstoti Chicagos Lietuvių Draugijon, esate nuo
širdžiai kviečiami atvykti asmeniškai į Draugijos ofisą, 1739 
So. Halsted St. (“Naujienų” name) sekamomis dienomis: pa- 
nedėlyje, ketverge, pėtnyčioje ir subatoje nuo 4 iki 7:30 vaka
ro. Galėsite įsirašyti. Taipgi šias paskutinius du nedėldienius 
gegužės 20 ir gegužės 27 Draugijos ofisas bus atidaras nuo 9 
iki 1 valandai po pietų, Lauksime Jūsų atvykstant.

Su pagarba, 
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA.

P. S.: Kurie esate pasižadėję kontesfantams per juos Įsto
ti Draugijon, malonėkite tai tirt) j padaryti. Jie jums mielai pa
tarnaus.

Jau 
kaip p. Antanas Jokantas yra 
nariu Chicagos Lietuvių Drau
gijos. Ne tik kad musų Anta
nas yra senas Draugijos na
rys, bet ir akmens sveikatos. 
Už nesirgimo laike dešimties 
metų yra gavęs auksinį žiedą, 
ir šiemet dė' 
dvidešimties i 
dovaną
Musų Antanės užlaiko aludę, 
3934 So. Rockwell 'St. (Bright- 
on Parke).

vių pašalpos organizacijų, ku
rios nemokės tinkamai prisi-. 
taikyti prie esamų dabartinių 
gyvenimo sąlygų turės užsida
ryti. Chicagos Lietuvių Drau* 

jis matąs skaisčią atei-

GB-51
Ratkevičienė, 

ėst 47th Place 
GB-33

Jungtinių Valstijų “Revenue’’ ir Pagalvės 
mokesčiai atskirai.

Eisim, eisim, paklausysim, 
Tas gražuoles pamatysim, 
Ach,kokios Jos 
Ir kokios jos dailios

Vaikams nuo 1 iki 10 m. amž. pusė laivakortės,

GB-72
Miller,
N. Jrving Avė.

GB-69
P. Galskis, 
2930 N. Harlem Avė

dirbsime visi išsijosę, 
kad visus prospektus tiksliai 
išrinkus.

Musų Kontėstantų Stovis:
GB-131

Gerb. Popas X, 
3653

So. Union Avė.
GB-24

O. Simonniticnė, 
Brighton Place.

GB-23
Sophie Bendžius,
So. Caliijornia Avė

GB-2I
V. Orenčienė, 
So. Halsted St.

GB-18
J. A. Jankus,
1834 Wabansia Avė.

GB-15
J. L. Ąscilla,
^800 Aįmitage Avė.

GB-15
A. Ambrose,
3141 So. Emerald Avė.

GB-9 ’ 
Petronėlė Šiužąs," * • 
4323 So. ’Faif'ffeld Avė.

Į KLAIPĖDĄ
Rengiama Lietuvių Laivakorčių 

Agentų Sąjungos Amerikoje

Motiejus Strankauskas
čia jau Northsidės pilietis iš 

amato geras staliorius. Kont. 
P. Miller pasirūpino, kad mu
sų Draugijoje butų daugiau 
stalių.

Stasys Steponaitis
Čia irgi Northsidės pilietis, 

kuris užlaiko gerą alinę, 3400 
W. North Avė. Kas sakė, kad 
Northsidėje visi lietuviai pri
klauso Į Chicagos Lietuvių 
Draugiją. Dirbant galima dar 
gana daug čia naujų narių ra
sti. Kont. P. Miller irgi ima sau 
kreditą už įrašymą p. Stepo
naičio.

Zofija Petrill
P-le Zofija Petrill irgi north- 

sidietė. Reiškia, Chicagos Lie
tuvių Draugiją kont. P. Miller 
gana sėkmingai augina nariais 
Northsidėje.

Zofija Guriu
P-nia Zofija Guriu yra bri- 

ghtonparkietė 
gijon įrašė musų žymus kon- 
testantas P. Miller. Atrodo, kad 
tie kontestantai, kurie pradžio
je vajaus daugiausia snaudė 
dabar pradėjo tikrai sparčiai 
dirbti. Kont. Miller kaip tik ir 
buvo vienas iš snauduolių pra
džioje kontesto, bet dabar jam 
darbas eina sėkmingiau 
daigeliui kitų.

NAUJIENOS, Chicago, UI.
' -..''Į : - \ r-    j...............L——....iįl  įh, .    --  —

tėstantai privalo subrusti, kad 
.^rinkus v*sus ProsPektus’ Se- 
kami kontestantai pilnai dar- 

. bui Įsisiūbavo: Galskis, Ratke-
į vičienč, Millei*, Ponas X, Simo-

naitiene, Zofija Bendžius, Shoi- 
teman. Kai kurie biskį pritin-

& aB? g0» £&1 Pailso, bet greičiau, kad 
tai tyla prieš audrą.

Paskutinių septyniolikos die
nų vajaus buą tikrai darbo die
nos
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NAUJIENOS, Chieago, II]1934

KORESPONDENCIJOS
Aviacijos dienos pelnasKcnosha, Wis

Aviacijos diena

A. Janušionio

Worcester, Mass
Visi laukia aviacijos dienos

Vienas

Svarbus Pranešimas

Birželio 16 Ekskursija
New York

Šimtai Vyrų Jums Pagelbsti

ą, kuri varo jūsų

GARS1NKITĖS “NAUJIENOSE”NAUJIENOSE

-Vurcestęrį rengiasi aplankyti 
Lietuvos atvykusieji svečiai,

Toileto 
Sėdynės

pakviesta 
majoras

Insurance 
Notary 
Public

Lietuvą 
mažiau kaip, 

8 dienos

French Line 
“Ule De 
France” 

Expresinis
Laivas

atsilankyti 
aviacijos lauką. De

PAKELIAMI 
SHOWERS 

Del kiekvienu na
mų. Visas chromo

“Birutes” draugija, 
draugija, Moterų Pi’

Liudviko

Yanas Hardware and 
Paint Company

2747 WEST 63rd STREET 
Tol. Prospect 1297

Antradienis, geg

RANGE 
BOILERIS 
3(J-gal i o n ų 

įtalpos. Tvir
tai padary
tas iš galva
nizuotos ge
ležies. 85 sv. 
pajėgos. Ex- 
t r a sunkus 
standas. 50c. 
branpriau.
$6.75

Gegužės C d. pas mus įvyko 
aviacijos diena, prie kurios su
rengimo prisidėjo 10 Apskr. 
Susivienijimo kuopos (212 ir 
338), Lietuvos Vyčių 38 kuopa, 
šv. Petro, šv. Benedikto, šv. 
Onos draugijos, Dramos Drau
gija “Birutė” ir R.-K. Federa-

tys prie įžangos tikietų, ponios 
S. Ališauskienė ir S. Stulgai- 
tienė, S. Radžius, A. Kraujelis, 
S. švelnia prie gėrimų ir už
kandžių, o skraidymo bilietų 
daugiausiai pardavė J. Mačiu
lis ir K. Stulgaitis Jr., kuris

PAS BUDRIKĄ O. K 
LIETUVIŠKI 

REKORDAI PO

Worcesterio lietuviai su ne
kantrumu laukia gegužės 30 d. 
Mat, tą dieną atskrenda Litua
nica II su drąsuoliu, kuris yra 
pasiryžęs skristi per Atlantiką 
į Lietuvą. Vietos Lietuvių Avi
acijos Dienos Rengimo Komi
tetas deda visas pastangas, kad 
parengimas išeitų kuo sėkmin
giausias.

žinomas Worcesterio kilimų 
(karpetų) dirbtuvės savininkas 
(pas kurį daug ir lietuvių dir
ba), p. James Whittal, leido dy
kai naudotis Grafton airportu, 
Grafton, Mass.

Reikia pasakyti, jog p. Whit- 
tal yra didelis aviacijos mėgė
jas. Vietos komitetui jis mie
lai teikia visokių patarimų, 
kaip rengti aviacijos dieną. Jis 
visais budais kooperuoja ir net 
pasižadėjo duoti savo lėktuvus 
naudoti, jeigu bus reikalas.

Aerodrome bus įrengti gar
siakalbiai, kad geriau butų ga
lima perduoti,kalbėtojų žodžius. 
Tapo pakviestas kalbėti adv. F. 
J. Bagočius iš Bostono. Jis mie
lai sutiko dalyvauti ir pasakyti 
prakalbą. Taipgi 
miesto valdininkai 
John C. Mahoney, senatorius J 
Sullivan ir kiti.

2118-22 So. State StJ
Tel. Victory 2454 

4606-08 WEST 22ND ST. < 
Lawndale 2454—Cicero 130

Atdara: State St. ir Grand Avė, 
Nuo 8 v. ryto iki 7 v. vakaro.

Nedėlioj iki piet

Rusiška ir turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD C fl g
arti St.Louis Av. Tel. Kedzie 8902 1 ■ ■■ j:
Vanos, lietaus ir druskos vanos.

swimming pool. ■
Rusiška ir turkiSka pirtis SOfo

Moterims seredomis iki 7 v. y,______  ■ aBHB

Šiuomi pranešame visiems lietuviams, 
kad mes nupirkome per Lietuvos Kon
sulą Ghicagoje, Lietuvos Degtinė, kuri 
sekamą savaitę jau bus Chicagoje.

Degtinė iš Lietuvos yra 
Tikrai Gera.

Prašome sekti musų pranešimus Nau
jienose ir pasiklausyti pranešimų per 
radio. JŪSŲ LIETUVIŠKAS ŽYDUKAS,

paintė
KARŠČIO NEBIJĄS ENAMELIS 
dėl gazinių ir virtuvės A A f* 
pečių—juodas J paintė

laimėjo kontestą ir už tai turė
jo progos pats paskraidyti. Di
delis kreditas priklauso ir pa
nelėms, kurios pardavinėjo 
skraidymo bilietus bei ženkle
lius. Jos diibo tikrai nuošir
džiai.

Buvo ir kai kurių trukumų, 
bet tai ne dėl musų komiteto 
kaltės.

Smulkmenišką atskaitą pa
skelbsime vėliau. Prie progos 
norėčiau paraginti raciniečius, 
kad jie truputį smarkiau pasi
darbuotų.

Komiteto vardu tariu širdin
gą ačiū visiems tiems, kurių 
vardus čia suminėjau, už pasi
darbavimą. Ačiū ir visiems ki
tiems, kurie vienokiu ar kitokiu 
budu prisidėjo prie aviacijos 
dienos pasisekimo.

H. Labanauskas.

SA 3945-47 LINCOLN AVĖ.
Lakeview 8200

5912-26 W. GRAND AVĖ.
*”**’ National 0066
Atda.ra: Lincoln Avė ir 22nd St.

Nuo 8 v. ryto iki 7 vai. vakaro.
Pirm., Treč. ir Penkt. nuo 8 ryto 
iki 9 v. vak. Antr., Ketv. ir šeštad.

Nedėlioj uždarytos.

Public Service Company 
OF NORTHERN ILLINOIS

LO KAVALKĖLŲ NUVALO 
UODUGNIAU.
vos ir Hardware Krautuvėje’

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR COMPANY

4707 S. Halsted St., Tel Yards 0803
This advertlsement is not intended to offer whl»key for sale or delivery in 

any stato or community whereln the adverUslng, sale or ūso 
thereof is unlawful.

SIETELIAMS MALIAVA
Del sietelių ir medžio — 

juoda .. ........ kvorta
LOP1MUI plasteris dėl užpildymo 
skylių ... ....2*2 sv. 4

baksas I

O’CEDARS naujas, pats per save 
pališuojas vaškas. Uždėkite ir jis 
pats išdžius

Kuriam laikui praėjus, vietos 
komiteto pirmininkas J. Trakše- 
lis atidarė programą, pasveikin
damas lakūną ir visus susirin
kusius svečius. Tvarkai vesti 
jis pakvietė p. J. Martiną, ku
ris gabiai ir vykusiai atliko sa
vo pareigas. Pirmiausiai • jis 
pristatė pratarti kelis žodžius 
miesto gaspadorių H. G. Laugh- 
liną. Jis kalbėjo trumpai ir nuo
širdžiai, pasveikindamas lietu
vius ir linkėdamas lakūnui nu
skristi į Kauną. Po to kalbėjo 
Dr. Montvidas, P. šaltimieras 
iš Chicagos ir vietinis, klebonas 
Urbonavičius, J. Sutkus, p. Juk- 
nis ir kun. čizauskas iš Wau- 
kegano, vietos komiteto sekre
torius C. K. Braze ir kiti kal
bėtojai. Pratarė kelis žodžius 
lietuviškai ir angliškai ir pats 
lakūnas Janušauskas.

Protarpiais per garsiakalbius 
buvo iš rekordų transliuojama 
muzika.

Už aviacijos dienos pasiseki
mą — o ji tikrai pasisekė — 
didžiausias kreditas priklauso 
komiteto pirmininkui J. Traš- 
keliui, sekretoriui C. K. Braze 
ir p. J. Martinui, iždininkui ir 
programo vedėjui. Daug pasi
darbavo ir kiti komiteto na
riai, kaip tai: S. Levickas, V. 
Mandravickas, R. Stankus, H. 
Labanauskas, J. Mačiulis iš 
Waųkegano, S. Mockus iš Ra- 
cinej M. Mitka iš So. Mil- 
waukee, p. Baukus iš Mil- 
waukeę, vietos klebonas Urbo
navičius, kun. A. Balinskis iš 
Milwaukee ir kun. J. Čizauskas 
iš Waukegan.

Negalima nepaminėti ir dar
bininkų, kurie per visą laiką 
dirbo sušilę. Jie daug prisidėjo 
prie aviacijos dienos pasiseki
mo. Nuoširdžiai dirbo šie asme
nys: K. Stulgaitis, F. Stankus,

Nežiūrint kas jums reikalinga iš 
plumbingo, jus viską galite nusi
pirkti pas SOL ELLIS and SONS 
už MAŽIAU! 27 metai vadovavi
mo yra jūsų užtikrinimas koky
bės. Musų garantija duodama su 
kiekvienu pirkiniu!

DOME TOP 
HEATERS 

52-galionų įtalpos — 
garantuotas. 125 sva
rų veikiamus pajėgos 
spaudimo $6.95

pro f. kun. Kęinešis. 
Piof. 'Vitkus? ir rašytojas Babic- 

Jiems čia bus surengtos 
Kada jie atvyks, — 
tikrai nėra nustaty-

- Juozas J. Krasm^kas; 
Spaudos Komisijos narys.

Pilsen Kwik Klean
Vartokite tiesiog iš keno valymui . y. . .y, . ..namelio arba medžio. PUrV"’° ^”>1.

PAGAMINTAS Iš GRYNO MŪI 
GREIČIAU IR n

Pirkite Pilsen KWII^ savo Malia

• Suprantama, jus ne galite matyli vyrus, kurie jums pagelbsti, kuo 
met jus skalbiate modernišku budu. Jie gali būt nors ir dešimts my
lių nuo jūsų namų. Jų darbas yra pagaminti elektrik 
skalbiamos mašinos motorą.

Virtuvės Sinkos
“A” kokybė su 12” užpakaliu, šios 
vertybės niekuomet ne bus pakar
totos. Didžiausias Chicagoje pasi
rinkimas. Įkainuotos pigiausiai.
48” kampinė roll-rim $13.75

$14.75 
$5.75

Lengvai pastatomas 
Viskas su 6x6 pėd. 
baltom duck firan- 
kom. 24-inč. chro
mo dengtu žiedu 
Pilnas ffO OQ 
irengimasM*WBfcV

SINKAI KRANAI
Su pamainoma sėdyne. 
Sunkaus misingo, nikeliu 
apkloti, pasukamas spout, 
balto stiklo muilui indus. 
SPECIALIAI Jg gg
ANGLIES ŠILDYTOJAS 
Karštas vanduo greit ir

■ ekono
miškai. 
100 ga-

Zf*-. •""‘aC lionų
įtalpos.

L=x--jĮ| Specia-

MIDGET W PA 
RADIOS po ....... f aOU
PHILCO 1934 f"
RADIOS po .... | QaOU 
Nauji PHILCO Automobilio

39.50
MOTOROLOS Automobilio 
RADIOS ^9 50 
ZENITE Automobilio RA- 
mos p. .... «4g |JQ 
Budriko mechanikai įdės 

jums belaukiant
Už jūsų senas radio tūbas 

jus gausite 25c perkant 
naujas tūbas.

Sniego Baltumo ce- 
lluloido, sunkus ka
bliai. Didelė vertv- 
Specialiai $1 .95

3 už dolerį
26047—Prašom Pasakyti ir Džin- 

gu Ii u kai—Liuda Sipavičiū
tė, kontralto

26052—Pirmo Pėstininkų Pulko 
ir Senas Draugas—maršai. 
Kariškas benas.

26054—Barbora ir Kad Nėr
Alaus— Antanas Vanagai
tis.

26057—Žydelis iš Vilkaviškio ir 
Pas Darželį Trys Mergelės. 
J. Babravičius.

26064—Agota ir Mes Geri že
maičiai — Antanas Vana
gaitis.

26067-rPokeris ir Grybų Rauti— 
Ant. Vanagaitis.

26072—Ukvei ir Senas Bernas — 
Ant. Vanagaitis.

26077—Kam šėrei Žirgelį ir iš 
Rytų šalies —Kriaučiūnas 
ir Olšauskas.

26085—Tėvynės Polka ir Ku-Ku 
Valcas— Tarptautinė ork.

26088—Kur Nemunas ir Dauguva 
ir Smuklėj Vainikėlis —J. 
Olšauskas.

26097—Gaspadinė Rozalija ir Jo
nas pas Rožę—Stasys Pilka 

26095—Levendrėlis ir Grybai — 
Marė Strumskienė ir P. 
Petraitis.

52” roll-rim 
sinka ....................
18x24” kitehenette 
sinka ............. .

šis motoras padaro visą sunkų, įkyrų, skalbimo 
purvą iš skalbinių. Jis varo prietaisą skalbiniams išspausti.

Tie patys vyrai, kurie jums pagelbsti su skalbiniais, taipgi pagelbsti 
jums ir prie kitos namų ruošos. Elektriką išvalo kaurus, varo rado, 
išprosina rubus, palaiko jūsų maistą šviežiu refrigeratoriuose, apšvie
čia kiekvieną kambarį jūsų namuose.

Ir tas viskas daugeliui šeimų kainuoja tiktai keletas centų į dieną. 
Ar jus ne manote, kad tai yra tikras bargenas?

REAL ESTATE
12 metų teisingumu pamatuotas biznis. 

Susipažinkite ir remkite lietuvį.
2608 W. 47th St., Tel. Lafayette 1083

Muzikali 
“Aušreles’’ 
te p. Dirvelio ir Dįrvelio armo
nikų orkestras.

Aviacijos dienos surengimu 
rūpinasi devynios vietos orga
nizacijos: Lietuvių Piliečių 
Kliubas, šv. Jurgio Draugija, 
šv. Kazimiero Draugija, 
318 kuopa, 
“Aušrelės” 
liečiu Draugija, 
Draugija fe* t. t

Komitetas susideda iš A 
Katkausko
Lapinsko, Purvinsko, Vinco 
Kupsto, A 
recko, 
raičio

Visi apylinkės lietuviai gogu 
žės 30 d. yra kviečiami kui 
skaitlingiausiai 
Graftono 
kime pastangas, kad tas paren
gimas kuo geriausiai nusisektų

cija 
paskirta ALTAŠS naudai.

Atsilankė lakūnas J. Janu
šauskas su gražiu ir galingu 
“Lituanica II” lėktuvu. Oras 
pasitaikė nepaprastai gražus, 
todėl ir žmonių daug atsilankė- 
Apskaičiuojama, kad galėjo da
lyvauti apie 2,000 žmonių. Mu
sų apylinkei tai labai didelis 
skaičius.

Skaitlingiausia grupe buvo 
atvykusi iš Waukegan, 111., su 
keliais desėtkais automobilių, 
kurie buvo gražiai papuošti. 
Atvyko jie tiesiai prie šv. Pet
ro svetainės, kur buvo susirin
kę taip pat svečiai iš Mil- 
waukee, So. Milvvaukee, Nacine 
ir vietos lietuviai.

Apie 1 vai. po pietų nuo sve
tainės keli šimtai automobilių 
patraukė per miestą į airportą. 
Atvykus į aviacijos lauką, be
veik tuo pačiu laiku atskrido 
“Lituanica II” su ALTASS ko
misijos nariais: Dr. ir ponia 
Davidoniai, Dr. A. Montvidas, 
P. šaltimieras ir p. A. Vaivada. 
Susirinkusieji tuoj ėjo pama
tyti ir pasidžiaugti lėktuvu, 
kurį kai kurie jau vadina “Bal
tąja Gulbe”. Apie lėktuvą laik
raščiai daug jau rašė. Ir tenka 
pasakyti, jog aprašymai atatin- 
ka tikrenybę: lėktuvas gražus 
ir daro itin gerą įspūdį.

Pirmiausiai su Lituanica te
ko skristi klebonui M. Urbona
vičiui, J. Jankauskui, J. Ste- 
ponkui ir J. Mačiuliai iš Wau- 
kegano, aviacijos rengimo ko
misijos nariui. Vėliau pradėjo 
skraidyti ir kiti, ypač mažes
niais lėktuvais. Visi, kas tik 
norėjo skradyti, buvo palenkiu-

V,NFO<)U BEER gardens
Randasi ant1 Archer Avp « ,Yra graži vjeta dėl piknikų, išvažiavinj!”1* J* v‘]Fean j

žas duodamas veltui. Yra gera parengimų; dar-
Užlaikome pirmos rūšiesF skanTUtU automobilių sustojimo,o ®.Ka.n}Us gėrimus ir užkandžius.

i vėYįninkas
DAMBRAUSKAS

W111gv SPrinRs 43
_________ Wiu°w Springs, III.

Daily d Cs, Jono Dva 
Krasinsko, J. Mažu 

kitų.

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

Siunčiam pinigus i Lietuvą.

Perkam 
Lietuviš

kus Bonus

3417-21 S. Halsted St 
Tel. Boulevard 8167

CHICAGO. ĮLL.
BUDRIKO PROGRAMAI

WCFL Nedėliomis nuo 1 iki 
1:80 po pietų.

WAAF Nedėloimis nuo 1:30 iki 
2 po pietų.

-■ ’ „Tlu SUINVIAMI I ' J
Visas Dalis Pasaulio

toiuisin ORDERIAI 
SU I ltI SIJĄ

: r ė e •. • P!;. •'& ■■■• ■ mm ■ .J' i't’t.

HALSTED EICHANGE 
lATIOH AL BANK
Balstėd St. ir ISth PI.
- Narys. : KKAL' :'-
4N8URAN<‘E KORPORACIJOS
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NAUJIENOS
The Uthuanlan Daily News 

Publiahed Daily Except Sunday
I

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

” Editor P. GRIGAITIS

________ ____________".j by
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 
.75

Subscriptton Ra tęs:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outadde of Chicago 
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy

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

3c 
18c 
75c

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiem- Ben
drovė, 1739 S. Halsted St», Chicago, 
UI. Telefonas Roosevelt 8500.

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams
Pusei metų
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams ••••••••••••M
Vienam mėnesiui

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ...................
Savaitei ..........----------------
Mėnesiui ••••»•••••«•••«••••••••••••••<

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu:

Metams _________   $7.00
Pusei metų 3.50
Trims mėnesiams _____   1.75
Dviem mėnesiams ____  1.25
Vienam mėnesiui _ ________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atferiginta)

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

Orderiu kartu su užsakymu.

ar kitokiu budu, paskolas, šita kliūtis butų pašalinta.
Tačiau, grįžtant prie klausimo apie namų statymą, 

tenka pastebėti, kad valdžia iki šiol nėra dėjusi jokių 
pastangų, kad statyba užsiimtų miestai. Kodėl Euro
pos kai kurie didmiesčiai — pavyzdžiui, Viena — galė
jo pristatyti puikių ir kartu pigių apartamentų darbi
ninkams — o Amerika negali to padaryti? Materiolo ir 
darbininkų čia netrūksta, pinigų yra daug daugiau, ne-( 
gu Europoje.

Jeigu valdžia finansuos mortgečius privatiniems 
namams, o tie mortgečiai nebus atmokėti, tai Dėdė Ša
mas turės perimti j savo rankas tiek stubų, kiek jų ne
turi nė vienas namų savininkas pasaulyje.

FEDERALINĖ VALDŽIA KOVOS KRIMINALYBĘ
>■■■•...................   j . ■ <

Federalinė valdžia rengiasi pradėti griežtą kovą su 
kriminalybe ir planuoja tam reikalui paskirti trejetą 
milionų dolerių.

Kad tai reikia daryti, seniai yra aišku. Piktadary
bė įsigalėjo Amerikoje pęrdaug. Ji tarpo ypatingai pro- 
hibicijos laikais, kada “butlegerystė” buvo išaugusi į 
milžinišką “pramonę”, kuri nešdavo šimtus milionų do
lerių pelno kasmet įstatymų laužytojams ir jų agen
tams. Po prohibicijos atšaukimo įvairus “požemio” ele
mentas pradėjo ieškoti kitokių pelno šaltinių. Susidarė 
organizuotos gaujos, kurios užsiima žmonių vogimu; 
kitos ėmė specializuotis bankų plėšimuose, ir t. t.

Kol piktadariai veikė pavieniui arba nedideliais 
būriais atskiro miesto arba palyginti nedidelės apielin- 
kės plote, su jais galėjo daugiau ar mažiau sėkmingai 
kovoti vietinė policija. Vyriausia policijos galia Ameri
koje per ilgus laikus buvo ir dar tebėra šiandie sukon
centruota valstijose. Bet kuomet kriminalinis biznis 
pralobo ir išsišakojo po visą kraštą, ne tik miestai, bet 
ir šteitai pasidarė bejėgiai jį sustabdyti. Ką miesto po
licininkai gali padaryti plėšikui, kuris, sakysime, Chica- 
goje atlikęs užpuolimą, per valandą laiko greitu auto
mobiliu atsiduria už Indianos arba Wisconsino sienos 
ir tenai pasislepia savo sėbrų rezidencijoje arba užei
goje?

Kiekvienas šteitas yra kaip ir atskira valstybė. Vie
no šteito valdžią yra visai nepriklausoma nuo kito štei- 
to valdžios. Policija iš vieno šteito negali eiti į kitą ieš
koti prasikaltėlių, ir kuomet piktadarys pabėga į kitą 
šteitą, jisai negali būtiišgabentas į prasikaltimo vietą 
be teismo sprendimo ir gubernatoriaus parašo. Prie ši
tokių aplinkybių organizuotiems piktadariams yra pa
lyginti lengva veikti, išvengiant bausmės.

Taigi sėkmingą kovą su stambiąja kriminalybe su
gebėtų vesti tiktai viso krašto valdžia. Bet nepakanka, 
kad tam butų paskirti pinigai ir atidaryta kelios dešim
tys naujų teisingumo departamento raštinių. Turėtų 
būti pakeisti ir įstatymai, kuriais remiasi policinių įs
taigų veikimas.

M. ARCIBASEVAS. Verte MIKAS ŠILEIKIS

SANINAS
ROMANAS

(Tęsinys)
—Na, gerai, kentėtoji! ricie- 

ri! Niekados, i 
riau eikime, aš 
siu vieną jauną 
malonaus budo 
kime!

Juokaudama 
brolį už rankos.

—Palauk. Kas 
nas, malonus žmogus?

—Tai mano sužiedotinis! — 
garsiai ir linksmai sušuko Lė
lė, tiesiai Jurgiui į veidą. Nuo 
džiaugsmo susijaudinusi, su
kėsi po kambarį lyg sumišu
si plevėsuodama ir draikyda
ma savo drabužius.

Jurgis jau pirmiau iš tėvo ir 
pačios Lėlės laiškų žinojo, 
kad jaunas daktaras, kuris 
nesenai atvažiavo į šį miestelį, 
žadėjęs Lėlę vesti, bet dar iki 
šiol jis nežinojo, kad šis rei
kalas yra baigtas.

—Štai, kaip! — nusistebėjęs 
prakošė Jurgis. Jam buvo 
nuostabu ir keista, kad ši ma
žytė, tokia grakšti, švari Lėle, 
kurią jis dar pusmerge skai
tė, jau turi sužedotinį ir greit 
su juo apsives, pataps moteri
ške... Jis pajuto savo širdyje 
neapsakomą rūpestį ir tylų

nickados! Ge- 
tau perstaty- 

į žmogų... tai 
žmogus... Ei-

trauke

jis, tas j an

pakvies Karsaviniulę ir Olgą 
Ivanovną.

—Ką? — ir vėl perklausė 
Jurgis.

Lėlė nusijuokė.
—Pamatysi! 

reikšmingai ir
pabučiavo savo pirštų galus.

—Ot, kaip, — šyptelėjo Jur- 
pažiurėsim, pažiurė-

- ištarė ji; 
nuduodančiai

o links-
Prieš

nieko nepasakė, o Riazanco
vas paklausė jį:

—Ar ilgam jus išsiuntė?
—Ant penkerių metų, — at

sake Jurgis.
Nikalojus Egorovičius, vai

kščiojęs po kambarį, staiga 
susilaikė, palūkėjęs vėl pra
dėjo vaikščioti, nenoromis da-- 
rydamas retus, mieruotus žin
gsnius, kaip kad senas kariš
kis. Jis dar nežinojo visų 
smulkmenų, jog sūnūs yra iš
siųstas ir šita, nelaukta 
žinia, kad sūnus yra išsiųstas, 
greit metėsi jam į galvą.

—Velnias žino, kas čia da
rosi! — susimaišęs sudrebėjo 
jis.

Lėlė suprato šitą situaciją 
ir tėvo judesius. Ji. nusigando. 
Ji bijojo bet kokių piktumų, 
ginčų ir nemalonumų. Ji sten
gėsi užvesti kitą kalbą.

—Kokia aš paika, — kanki
no ji save mintim: — kaip 
aš negalėjau dasiprotėti per
spėti Tolijų.

Bet Riazancovas nežinojo 
tikro dalyko ir atsake į Lėlės 
klausimą, ar nori jis arbatos 
ir vėl pradėjo klausinėti Jur-

atėjo Navikovas, Ivanovas ir 
Semionovas. |

Semionovas buvo sergantis 
džiova universiteto studentas, 
jau keletą mėnesių Įgyvenąs 
Šiame miestelyje kaipo studi- 
jnotojas. Jis buvo labą! negra
žus, liesas ir silpnas, prieš lai
ką pasenusiame jo veide ma
tėsi sunkus, slankiojantis mir
ties šešėlis. Ivanovas buvo 
liaudies mokyklos mokytojas, 
ilgais plaukais, plačiais pe
čiais ir neparankus žmogus.

Jie kartu vaikščiojoI bulvaru 
ir, sužinoję apie Jurgio atva
žiavimą, užėjo pasisveikinti.

Jiems atėjus, visi linksmes
ni pasidarė. Prasidėj
mos kalbos ir juokas, 
vakarienę visi išsigėrė, o Iva
novas už visus daugiau.

Navikovas, atsiminęs savo 
nevykusį Išpažinimą j Lydi j ai 
Saniniutei prieš 
gal, truputį nusiramino. Jam 
rodėsi, kad atsakymas buvo 
pripuolamas, kad jis pats kal
tas, jog nemokėjo užkariauti 
Lydijos meilės. Bet 
kankinosi ir sarmati 
kytis į Šaltinų namus. Todėl 
jis stengėsi pasimaty 
dija ne pas juos 
bet netikėtai susitikti: su ja tai 
pažįstamųjų namuose, tai gat
vėje. Dar ir dėl to, kad Lydi- 
ja lyg gailėjosi jo ir jausda
mos! save kalta, buvo su juo 
gera, drauginga. Nayikovas ir 
vėl pradėjo atgauti (viltį.

—Štai ką, ponai, 
jis, kai jie jau ėjo:

ienų at-

visgi jis 
josi lan-

Ii su Ly- 
namuose,

klą už juodos tvoros, — aš dar 
nenoriu miego... Eisiu pasivai
kščioti.

—Kaip sau nori, — atsiliepė 
Lėle, tyliu ir labai švelniu bal
su. Dar kartą ji pasiraivė, 
užsimerkė, kaip katukė, nusi
šypsojo kur tai žiūrėdama 
prieš menulio šviesą ir nuėjo. 
Jurgis pasiliko vienas. Tūlą 
laiką jis nesijudindamas sto
vėjo ir žiurėjo į juodus namų 
ir medžių šešėlius, kurie jam 
atrodė gilus ir Šalti, paskui at
sisuko ir nuėjo į tą pusę, į ku
rią vos buvo nuėjęs Scmiono- 
vas.

Sergantis studentas nepaga
lėjo toli nueiti. Jis ėjo po va
liai, susilenkęs, kurčiai kosė
damas, o juodas šešėlis slinko 
kartu su juo per šviesią žemę. 
Jurgis pasivijo jį, ir iš syk pa
stebėjo jame didelę permai
ną: Visą laiką per vakarienę, 
Seinionovas darė štukas ir 
juokavo net už kitus daugiau, 
o dabar jis ėjo nuliūdęs, pa
niuręs ir, kurčiam kosėjime, 
girdėjosi kas tai baisaus, kan
kinančio ir beviltingo, kaip ir 
pati liga, kuria jis sirgo.

—čia jus! — išsiblaškiusiai 
ir, kaip Jurgiui pasirodė, ne
patenkintai jis pasakė.

—Kažin kodėl nesinori mie
go. Palydėsiu aš jus, — paaiš
kino Jurgis.

—Palydėkite, — nuoširdžiai 
pasakė Seinionovas.

Juodu ilgai ėjo tylėdamu. 
Seinionovas vis kosėjo ir kūp
rinosi.

—Ar jums nešalta? 
klausė Jurgis, taip 
kad jam buvo negera girdėti 
tas sunkus jo kosėjimas.

■—Man visuomet šalta, —lyg 
neapsikęsdamas pareiškė Se
mionovas.

Jurgiui pasidarė nemalonu, 
lyg butų netikėtai jis užgavęs 
skaudamą vietą.

—Ar jus senai iš universi
teto ?

Semionovas ne iš karto at
sakė.

—Senai, — atsiliepė jis.
Jurgis 

studentų 
kas tarp 
blausiai 
syk jis 
paskui 
gyvesnis, atviresnis ir pradėjo 

. kalbėti su išsireiškimais ir už- 
sikarščiavimais.

Semionovas tylėjo ir klau- 
, sesi.

(Bus daugiau)

gis: 
sim

Navikovas lyg susimaišęs, 
nevykusiai pridėjo:

—Saninus galima pakviesti.
—Būtinai Lydiją! — sušu

ko Lėlė ne dėl to, kad jai pa
tiko Saniniutė, bet dėl to, kad 
ji žinojo meilės santykius su 
Navikovu, ji norėjo padaryti 
jam malonumą. Ji buvo labai 
laiminga savo meile, todėl jai 
norėjosi, kad ir visi aplink 
juos gyvenanti žmones taip
jau butų patenkinti ir laimin
gi-

—Bet tada reikės ir oficie- 
rus pakviesti, — griežtai pa
reiškė Ivanovas.

—Ką-gi, pakviesime... kuo 
daugiau žmonių, tuo geriau.

Visi jie išėjo ant perono. *
Mėnulis švietė skaisčiai ir 

lygiai. Buvo šilta ir ramu.
—Tai naktis, — pasakė Lė

lė, nepastebimai glausdamosi 
prie Riazancovo.

Ji nenorėjo, kad jis išeitų. 
Riazancovas stipriai prispau
dė savo ranka jos šiltą, apva
lią rankutę.

—Ypatinga naktis! — atsa
kė, jis, priduodamas tiems pa
prastiems žodžiams ypatingą 
prasmę, prasmę tiktai jiem
dviem suprantamą.

—Tegul jus Dievas laimina, 
—basu atsiliepė Ivanovas: — 
o aš miego noriu. Ramios na
kties, senjorai!

Ir jis pradėjo gatve žings
niuoti, mosikuodamas ranko
mis, kaip melnyčia sparnais.

Po to išėjo Navikovas ir Se- 
mionovas. Riazancovas ilgai 
atsisveikino su Lėle, besikal
bėdamas apie pikniką,

—Na, bai, bai, — juokauda
ma pasakė Lėlė, kai jis nuėjo 
ji pasiraivė ir atsiduso, gailes
tingai Švaistydama šiltą mėne
sienos naktinį orą, dėl ko jie 
ir vadino ją jaunu, Žydinčiu 
kūnų.

Jurgis pamislė, kad tėvas 
dar nemiega ir jeigu jie pa
siliks tik dviese, tai nemalo
numas nebus išvengtas.

—Ne, — pasakė jis, žiūrė
damas į šalį, į melsvą miglą, 
ant upės besiklojanlį kaip tin-

r

pasakė 
Imkime 

ir surengkime pikniką klioš- 
toriuje^.. A?

Užmiesčio klioštorius buvo 
parankioj vietoj dėl į pasivaik
ščiojimų, nes stovėjo ant kal
no, gražioj ir jaukicįj vietoj, 
netoli nuo miesto ir kelias į 
ten buvo labai geras.

Lėlė, labiausiai apt svieto 
mėgstanti visokį 
pasivaikščiojimus, piįsivažinė- 
jiinus laiveliais ir bė{ 
mišką, su užsispyrinhi 
besi šios sugestijos*

—Būtinai, būtinai
—Nors ir rytoj! -4- atsakė 

Navikovas.
—O ką dar daugiau 

vadinsime? — užkla 
zancovas.

—O kągi... Nagi nįes... visi 
šeši. Pašauksime šafilovą.

—Kas čia dabar? 
klausė Jurgis.

—Jurgis studijozus, 
yra tokis.

—O Liudmila Ni

pa- 
tik sau,

tri ukšmą:

vėl paklausė jis.

O kada?

uz-

vienas

kolaevnaHITLERININKAI NORI DAUGIAU VAIKŲ susto

PO PRISIPAŽINIMO

PARAMA NAMAMS STATYTI IR TAISYTI

Pasižiūrėkite, ko-'

žiurėti į
Atrodė,

mes pa
ilsę Ria-

;imus po 
grie-

Vokietijos fašistų valdžia pereitą sekmadienį pa
žymėjo Motinų Dieną, karštai agituodama, kad vokie
tės gimdytų ir augintų kuodaugiausia vaikų. Tuo budu 
vokiečių tauta pasieksianti aukštos garbės. Pats “na
cių” valdžios galva tačiau yra visai nevedęs.

Rudmarškiniai Vokietijoje čia pamėgdžioja juod- 
marskinius Italijoje. Visų fašistų idealas tai — dauginti 
savo tautos veislę, kad tauta pasidarytų galinga ir nu
stelbtų kitas tautas. Jeigu kiekviena tauta to siektų, 
kad žmonijos gyvenimas butų amžinas karas dėl vietos 
žemės paviršiuje ir dėl galios.

Fašistai visai neatsižvelgia į ekonomines apysto- 
vas. Italija, pavyzdžiui, nuolatos skundžiasi, kad jos 
gyventojai jau nebeišsitenka savo teritorijoje, ir ji rei
kalauja kolonijų, į kurias galėtų būti iškeltas jos gy
ventojų perviršis. Ankšta yra savo žemėje ir vokie- 

' čiams, todėl milionai vokiečių yra pasklidę po įvairias 
kitas šalis. Tačiau juodieji ir rudieji fašistai šaukia, 
kad motinos gimdytų dar daugiau!

Tuo tarpu skaitlingi biednuomenės sluoksniai tose 
šalyse kenčia badą ir skurdą.

Prezidentas Rooseveltas ragina kongresą išleisti 
įstatymą, kuriuo einant butų teikiama parama naujų 
namų statytojams ir senį namų taisytojams. Jo suma
nymu, naujai pastatytiems namams reikėtų duoti pa
skolas iki 80 nuošimčių jų vertės.

Toks statyboj planas, žinoma, įnęštų daug gyvumo 
į statybos pramonę, kuri daugiau kaip per penketą me
tų buvo kuone visai apmirusi. Bet kartu jisai prisidėtų 
prie ekonominio krašto gaivinimo da ir kitokiu budu: 
jj vykinant butų paleista apyvarton daug pinigų.

Šiandie pinigų Amerikoje yra dabai daug, bet jie 
guli padėti bankuose, kadangi yra susmukęs privatinis 
kreditas. Banjcai nenori duoti paskolų, bijodami, kad 
jos nebus grąžintos. Valdžiai garantuojant, vienokiu

Jurgis apkabino Lėlę ir 
kartu ėjo su ja į valgomąjį 
kambarį, kur jau degė lempa, 
žibėjo didelis, gražiai nušvei
stas samovaras. Ten sėdėjo 
Nikalojus Egorovičius ir nepa
žįstamasis, augalotas, jaunas, 
bet ne rusiško tipo, tamsaus 
veido ir žvaliom, maloniom 
akim žmogus.

Jis mandagiai ir ramiai at
sistojo prieš ateinantį Jurgį.

—Susipažinkite...
—Anatolijus Pavlovičius

Riazancovas, — komiškai ir 
triumfališkai ištarė Lėlė, lyg 
žaisdama atvertė rankos del
ną.

—Prašau mylėti ir gailėtis, 
—taipjau juokaudamas pridė
jo Riazancovas.

Jurgis, žiūrėdamas į Ria- 
zancovą, pamanė, ’ jog, štai, 
tas žmogus, kuris pamylėjo 
taip mažytę, jauną, grakščią 
ir švarią moteriškę, kaip Lėle. 
Pamylėjo, žinoma, jis ją pa
mylėjo taip, kaip ir pats Jur
gis mylėdavo mergaites. Ir 
kodėl jam visa tai dabar rodė
si nejauku, negera 
Riazancovą ir Lėlę,
kad tikrai jie gali suprasti 
apie ką jis mano.

Juodu jautė, kad daug kas 
gali paklausti, kaipo drau
gas draugo. Jurgiui norėjosi 
paklausti:

Jus mylite Lėlę?... Tikrai ir 
rimtai?... Juk bus gaila ir ne
gražu, tiesiog biauru, jeigu jus 
apgaudinėjate ją... Ji tokia 
švari, nekalta mergaitė!

Riazancovui reikėjo tiktai 
atsakyti:

—Taip, aš labai myliu jūsų 
seserį, bet ir negalima jos ne
mylėti: Pasižiūrėkite, kokia ji 
jaunute, gražutė, švarutėlė, 
meilutė ir 'kaip malonu mmr 
ją mylėti. Pasižiūrėkite, ko* 
kios gražios linijos aplink jos 
gražiai išlenktą kaklą...

Vietoj pasakyti tai, Jurgis

—Ką gi dabar jus manote 
daryti? I

Nikalojus Egorovičius rau
kėsi ir tylėjo. Jurgis greit su
prato jo tylėjimą; pirm visko 
jis suspėjo suprasti pasekmes 
dėl ko virė pas jį susierzini
mas ir šiurkštus jausmas. Ty
čiomis jis atsakė:

—Kol kas nieko.,.
—Kaip tai nieko?

jęs užklausė Nikalojus Egoro
vičius. Balso jis nepakeitė — 
nepakėlė jo, nei sumažino, — 
bet aiškiai girdėjosi piktas to
nas.

—Kaip tu gali sakyti “nie
ko”, kaip jus drįstate taip kal
bėti. Ar visuomet aš priva
lau laikyti jus ant savo spran
do... Kaip tu drįsti užmiršti, 
kad aš esu senas, kad jau se
nai laikas pačiam duoną užsi
dirbti? Aš nieko nesakau, gy
venk, bet kodėl tu pats to ne
supranti! — šitokiu tonu pa
sakė tėvas.

Jis labai atjautė tėvą todėl, 
kad be tėvo žinios jis įgijo 
savo įsitikinimus. Jurgis irgi 
nemažiau už tėvą buvo įsižei
dęs, kad’ jo reikalai ir įsitiki
nimai jam pačiam ne ant gero 
eina. /

—O t, taip, nieko... ką-gi aš 
galiu darytį? -U šauksmingai 
atsake jis.

Vakaras praėjo nuobodžiai 
ir įtemptai. Jurgis negalėjo 
skaityti save kaltu, todėl, kad 
negalėjo sutikti, jog politinė 
kova ne jo dalykas, kaip kad 
galvojo Nikalojus Egorovičius. 
Jam rodėsi, kad tevąs nesu
pranta pačio paprasčiausio 
dalyko, todėl, kad senas, ne
išsilavinęs ir dėl to jis nesą
žiningai jautė, jog jis yra kal
tas, pats būdamas sepa$, ne
išlavintas ir žiaurus. 'Kąlįjofy 
kurias kėlė Riazancovas, jo vi
sai neįteresavo ir, klausyda
mas tik viena ausin, jis 'taipgi 
įtemptai ir pikjtaį sekiojo, tė
vą savo juodomis žibančiomis 
akimis. ’

Kaip tiktai ant vakarienės

pradėjo kalbėti apie 
reikalus, apie tai, 

studentų skaitėsi la- 
svarbu ir įdomu. Iš 
kalbėjo paprastai, o 
įsidrąsino, pasidarė



Antradienis, geg. 15, 1934 NAUJIENOS, Chicago, III.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Mirė jauna p-lė Ade 
line Urboniutė

Praeitos sąvaitės Naujienose 
buvo rašyta, kad p-lė Urboniu- 
tė, duktė Viktoro ir Alexan- 
dros Urbonų, 5408 Kostner 
Avė., -sirgo per kokį laiką, bet 
niekas nesitikėjo tragedijos, 
kuri įvyko labai netikėtai.

Gegužės 12 d., 4 vai. po pie
tų, p-le Adeline Urboniutė ra
miai sau bešnekučiuodama ir 
nieko blogo nenujausdama, 
akutes pradėjo vartyti ir už
merkė jas amžinai. Gaila ge
ros ir gabios mergelės.

Laidotuvės įvyko trečiadienį, 
1:30 po piet. Laidojo grab. p. 
Radžius.

ir senesnieji, atsiminę savo 
jaunas dieneles: kaip Lietuvo
je Juozukas bei Antanukas su
sikabinęs su Onyte ar Maryte 
šoko gražiai susiglaudę. Apie 
11-tą valandą svečiai buvo su
kviesti prie stalų apkrautų 
skaniais valgiais, kuriuos Nau
jos Gadynės choro gaspadinės 
buvo pagaminusios. Laike va
karienės, pirmininkaujant Juo
zui Klastauskui, garbės nariai 
buvo parstatomi išreikšti sa
vo mintis.

Gražias kalbas pasakė Evan- 
stonietis J. Milleris, Waukega< 
nietis p. Malela, J. Yuknis, S 
Strazdas, p. Thomas, choro pre
zidentas p. Tupys ir daugelis 
kitų. Nuotaika buvo labai jau
ki ir nepaprastas pas visus 
draugiškumas. Gražią antspau
dą “Naujos Gadynes” choras 
uždėjo ir malonų įspūdį pada
rė užbaigdamas savo darbuo
tės sezoną. R. š.

visas purvinas, apsiverkęs, pil
ku siutu, bet šiaip sveikos iš
vaizdos. Vaikas paklausė kur 
yra Michigan avė. ir 39 gatvė.

Užklausiau jo: “O kodėl tu 
važiuoji taip vėlai ir taip toli, 
būdamas toks mažas?”

Vaikas nusigando, nieko ne
besakydamas jis išbėgo iš 
krautuvės. Mėginau jį sugrąžin
ti, bet nebepasivijau.

O dabar teko pamatyti pas
veiksiąs prapuolusio vaiko. Tai 
pažinau, kad paveikslas yra to 
paties vaiko, kuris buvo užėjęs 
į mano krautuvę. Bet antro ne
buvo. —P. Markes.

J. Jurgaitis randasi 
pavieto ligoninėje

Palaidojo Kazimiera 
Lebriką

Šiomis dienomis mirė Marq- 
uette Parke gyvenęs (2552 W. 
69 st.) Kazimieras Lebrikas, 
Josefinos Pilkienės tėvelis, tu
rėjęs plačią giminę ir daug pa
žįstamų, taip pat su visais su
gyvenęs draugiškai. Kai išgir
do apie jo mirtį, tai labai daug 
lietuvių atsilankė į jo šermenis.

Taipjau daug žmonių palydė
jo velionies kūną į šv. Kazi
miero kapines.

Liūdesio suimti buvo arti
mieji giminės ir draugai. Bet 
skaudžiausia K. Lebrėko mirtį 
atjaut’ė žmona, Marijona Leb- 
rikienė, ir duktė p-nia J. Pil- 
kienė, kuri neseniai neteko sa
vo mylimo vyro, kiek vėliau se
sers, o dabar brangaus tėvo.

Reiškiu gilios užuojautos drg. 
Pilkienei, taippat jos motinai. 
M. Lebriklenei ir visiems gimi 
nėms ir veliji/ ištvermės šiose 
liūdnose valandose.

“Naujos Gadynes” 
choras su baliumi 

užbaigė sezoną
Pagerbė darbuotojus ir garbės 

narius

BRIGHTON PARK. — Pe
reitų šeštadienį Hollywood Inn 
svetainėje, 2417 West 43rd st.. 
įvyko komunistų opozicijos 
(sklokininkų) choro žieminio 
sezono užbaigimo vakaras pa
gerbimui choro garbės narių 
ir abelnai visų darbuotojų, ku
rie pasišventtisai dirbo dailės 
ir visos organizacijos naudai.

Svečių prisirinko pilna sve
tainė. Jų buvo visokių pažval- 
gų. Prie puikaus orkestro mu
zikos šoko-linksminosi netik 
jaunikaičiai ir mergaitės, bet

Lietuvių Golfininkų 
Sąjunga

Lietuvių Golfininkų Sąjunga 
rengia turnyrą Twinegales 
Country Club’e. Turnyras įvyks 
gegužės 20-tą d., tai yra se
kantį sekmadienį.

Visi lietuviai galfo mylėto
jai yra kviečiami tą dieną loš
ti, nes tai bus išmėginimas 
“kas ką gali”, o vėliau prasi
dės tikras turnamentas-“faitas”. 
Golfininkai pradės lošti 8 vai. 
ryto.

Užbaigę lošti, dalyviai turė
site arba teiksitės priduoti sa
vo kirčių skaitlių komisijos na
riams, būtent Dr. - G. I. Blo
žių!. Dr. S. Biežiui arba Mr. L 
Vitkui, ir komisija pasilaikys 
jūsų kirčių rekordą, vėlesniems 
turnyrams lošiant, 
ti kirčių lygumą.

šiemet Lietuvių 
Sąjunga smarkiai
nyrui, nes mano daug jų lošti

Toliau —turiu priminti, kad 
Sąjunga turi dovanų likusių iš 
pernai metų laimėtojams, n 
šiemet rengiasi dar daugiau ii 
geresnių dalykų parūpinti gol
fo mylėtojams ir laimėtojams- 
joms. Taigi, gerbiamieji, mel
džiu nesivėluoti, prisirašyti prie 
Sąjungos, pašaukiant raštinin
ką—Canal 6122.

Dr. G. I, Bložis,
L. G. S. Rast.

MARQUETTE PARK. — J. 
Jurgaitis, gyvenąs adresu 6551 
So. Washtenaw Avė., yra pla
čiai žinomas kaip namų deko
ruotojas ir pažangus žmogus.

Apie -tris mėnesius atgal jis 
tapo sužeistas automobilio ne
laimėje. Kiek laiko buvo namie, 
gydytojo priežiūroj, ir jo svei
kata taisėsi. Bet vėliau ligonis 
pradėjo jaustis blogiau. Teko 
važiuoti į ligoninę. Dabar jau 
trys savaitės kai jis randasi 
kauntės ligoninėje.

Senas Petras.

Tautiškų kapinių 
reikalu

kad sirdary-

Golfininkų 
rengias tur-

nesuprantame kaip ko- 
gali kalbėti apie tris 

kai ji yra pakvietusi 
chorus ir'-keturi us kal- 

turi atspausdinusi

susirinkimui ką ji yra nuveiku
si puošimo dienosi reikalu.

Bet komisija tame apsiriko. 
Matyti, rezignavęs komisijos 
narys su pagelba “batiuškos” 
Andrulio susiuostė kokosinia
me mitingėly, o iš jo tiesiai at
ėjo j lotų savininkų susirinki
mą Auditorijoj. Ot čia ir pra
dėjo jie savo “maenybę” rody
ti. Tai dienai tapo išrinktas 
tvarkdariu Andrulis. Jis ir pra
dėjo vykinti iš anksto apgalvo
tą betvarkę. Nes ne vienas 
rimtesnis lotų savininkas^ nega
vo balso, nežiūrint to, ar jis sė
dėjo pirmutinėse, ar paskutinė
se kėdžių eilėse. Mat, šiam 
“tvarkdariui” buvo ne košer 
kai kurie iš susirinkusių, tat 
jis, mušdamas stalą plaktuku, 
ir atsakinėjo, kad neregistruo
tam kalbėli neįeisiąs. O kaip 
jis prašančius balso registravo, 
tai tik jis vienas težino.

Ir kada prieita prie Kapinių 
Puošimo Dienos komisijos ra
porto, tai Andrulis leido kalbė
ti rezignavusiai iš komisijos 
poniai Kaziunienei, kuri pasa
kė ką norėjo pasakyti; kitiems 
gi dviems komisijos nariams 
neduota balsas. Reiškia, komi
sijai neduota progos pasiaiškin
ti, kad jau darbas yra atliktas.

Andrulio komisija pradėjo 
savo tarimus daryti. Na, ir nu
tarė prikabinti trečią chorą ir 
išmainyti vieną kalbėtoją.

Komisijai paliko keblus da
lykas. Ir ji, nežinodama ką to
liau veikti, nutarė pasimatyti 
direktorių susirinkime ir pra
nešti direktoriams, kad ji ne
sutinka sunaikinti padarytus 
jau programus ir kad nedarys 
kapinėms daugiau išlaidų; kad 
ji išdalins publikai tokius pro
gramus, kokie yra.

O kai dėl trečio choro, tai 
klausimas ar lotų savininkų di
džiuma sutiks. Komisijos 
džiuma neatsako už trečio 
ro išlaidas.

A. K. Masiulis
K. Stuparas.

di- 
cho-

Prapuolusį vaiką 
mate

Gegužės 5 d. apie 8 vai. 
karo į P. Markes grosernę, 
resu 3500 Union avė., įėjo 
kių 7 metų amžiaus vaikas —

va- 
ad- 
ko-

Siunčiame Gėlės Telegramų j vis* 
pasaulio dalis.

Kvietkininkas
Gilia Dil Vestuvių, Bankietam* ir 

Pagrabams
Pristatome i visas miesto dalis 

<316 So. Halsted St., Chicago. III. 
Phone Boulevard 7814

PADfiKAVONfi

BARBORA MANKAUSKIENB 
po tėvais Ramanauskaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 13 dieną, 10:30 va
landą ryte 1994 m.,, sulaukus 
pusės amžiaus, gimus Vainu-i 
čių parap., Grigališkių kaime, 
Tauragės apskr.

Amerikoj išgyveno 28 metus
Paliko dideliame nubudime 

vvrą Antaną, dukterį Evą Vai
čiūnas, žentą Izidorių Vaičiū
ną, seserj Rozalija Lileikienę, 
jos šeimyną, broli Joną Romai 
nauskj ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas, randas] 
2905 So. Lowe Avet

Laidotuvės įvyks ketverge, 
gegužės 17 dieną, 8:30 vai. ry
te iš namų i šv. Jurgio para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už vėlio- 
nės sielą, o iš ten bus nulydė
ta j Sv. Kazimiero kapines.

Visi a. a, Barboros Mankau- 
skienčs giminės, draugai ir pa- 
žjstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse h 
suteikti jai paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Duktė, žentas.
Sesuo, Brolis ir Giminės*

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. J. Bagdonas. Telefo-

EDVARDAS GURINĄS 
kuris mirė gegužės 9 dieną 
1934 m. ir palaidotas tapo ge
gužės 12 d. 1934, o dabar il
sis Lietuvių Tautiškose kapi
nėse, amžinai nutilęs ir nega
lėdamas atsidėkavot tiems, ku* 
rie suteikė jam paskutini pa
tarnavimą ir palydėjo jj i tą 
neišve.ngiamą amžinybės vietą, 

Mes atmindami ir apgailėda
mi Jo prasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią pa
dėka dalyvavusiems laidotuvėse 
Žmonėms ir suteikusiems vai
nikus draugams.

Dėkavojame graboriui p. J, 
J. Bagdonui, kuris savu geru 
ir mandagiu patarnavimu gar
bingai nulydėjo ii i amžinusią 
o mums palengvino perkestj 
nuliūdimą ir rūpesčius, dėkavo
jame p. S. Rimkui už gražų 
dainavimą ir p. Grušui, taipgi 
L. Tautišku kapinių užveizdai 
p, V. Schutzui už kapo išpuo
šimą, taipgi visiems draugams 
ir giminėms už užuojautą i> 
pagalios dėkavojame visiems 
dalyvavusiems lidotuvėse žmo
nėms; o tau musų mylimas 
sūneli ir broleli sakome: ilsė
kis šaltoj žemeleje ir lauk mus 
ateinant. (

Tfivai |r Sesuo.

iš Calumet dirbtuvių.
Daugelis Rožių žemės pilie

čių dirba Calumet ir Pullmano 
dirbtuvėse. Ir jau buvo linksmi 
taip darbininkai, taip biz neriai, 
kad po poros metų buvimo na
mie gavo progos dirbti. Tačiau 
darbas neilgai tęsėsi, ir jau kai 
kurie tų darbininkų vėl atsidū
rė už dirbtuvių vartų bedarbių 
eilėse. . "F Senas Petras.

RADIįO
PEOPLES PROGRAMASPEOPLES PROGRA AS

gegu- 
, sto-

Šiandie — 15-tą dieną 
žės, 7-tą valandą vakare, 
tis W. Gi. E. S. perduojs oro 
rangomis gražų ir įdomų 
programą. Jo išpildyme 
vaus grupė gabių dainijiinkų 
p-lės A. Ančiutė, O. Ske 
tė, Mr. Kusleikis, A. čĮiapas, 
Peoples radio ditetas ir

radio 
daly-

veriu-

Dr. KARL NUR]
Gydomos Akių ligos.

Akiniai pritaikomi atsakančiai.
Valandos nuo 10—3 po p

2201 W. 22 St.-Cerma
Telefonas Canal 6122

kalbės Dr. Atkočiūnas, DDS. 
Dalyvaus juokdaris, “čalis Ke
purė”, prie to bus gražios mu
zikos ir įdomių bei svarbių pra
nešimų, šiuos programus nuola
tiniai kas antradienį leidžia 
Peoples Rakandų Išdirbystės 
Gompany krautuvės, 4183 Ar
cher Avenue ir 2536 W. 63rd 
Street. M.

Amerikos Lietuvių Daktarų

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

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

Tel. Ofice Wentworth 6380 
Res. Hyde Park 8395I - JVVB, JtaJUO IttlK

V ARIf (KF CVSI (K Dr. Susanna A. SlakisI VV/kjJL m I. Moterų ir vaikų ligų specialistė
Užgydomos Nauju Metodu 6900 So. Halsted St.6900 So. Halsted St 

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vai. vak. 
išskyrus seredomisBe operacijos ar IčirSklmu. Be priverstino 

poilsio. Sis paprastas gydymasis namie leid
žia /ame atlikti savo reikalus kaip papras
tai—žinoma, jei nesate tiek paliero, kad 
esate priversti gulfitl lovoje. Toki ame ateiti-. -
kimo. Emerald Oil veikia taip greitai, kad I Rez. Tel. Victory 2343 
užgydyti jūsų kojų žaizdas, sumažinti auti- TkTl OTlOFll k
nimus ir pažallnti visus skausmus, kad jus |||< K TA\H
i trumpa laiką galėsite atsikelti. Tiktai lai I>IjI>■ I / iii 11
kykiths lengvų nurodymų ir jums tikrai pa-1 
gelMe. Jūsų aptiekininkas nepasllalkya jnsų 
pinigų, jeigu nenorėsite.

Ofiso Tel. Boulevard 5918

AT
įet.
i Rd

Lietuvės Akušerė!3

Mrs. Anelia K. Jąrusz
Physical Therapy 

and Midvvife 
6109 S. Albany 

Avepue 
Phone 

Hemlock^ 9252 
Patarnauja prie 
gimdymo; namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetirie i tr e a t- 

, ment ir magne- 
’ tie blankets ir tt.

Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Graboriai
! Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika

kiti;

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

Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6-30-8:80 
Nedėldieniais pagal sutarti.

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas. Į 
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-j 
das. Specialė atyda atkreiptam 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

DR. RUSSELL
Lietuvis. 

GYDYTOJAS 1R CHIRURGAS 
2515 W. 69th St

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

Lietuviai Daktarai

DR. MARGER1S
3325 So. Halsted St 

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

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

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th SL

(Cor. of 35th and Halsted Sts.) 
Gyvenimo vieta 8189 S. Lowe Avė.

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

Nedėldieniais pagal sutarti.

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS;

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

Vienas trustisų, aprašydamas 
Lietuvių Tautinių Kapinių su
sirinkimą bal. 29 d., paminėjo 
apie 40 akrų žemės nupirkimą 
kapinėms. Jisai, be to, prisimi
nė apie komisiją kapinių puo
šimo dienai . surengti, sakyda
mas, kad komisija raportavo 
apie tris chorus.

Mes 
misija 
chorus, 
tik du
betojus ir 
programus, kuriuose pažymėta 
toks pat chorų ir kalbėtojų 
skaičius ir muzikantai. Kaip 
mes suprantame, tai mes išpil- 
dėme metinio lotų savininkų 
susirinkimo nurodymus.

O dabar truputis apie komi
sijos darbo pradžią. Kai tik ko
misija susirinko pirmam pasi
tarimui, tai vienas asmilo iš 
trijų rezignavo. Likusieji du 
varė pradėtą darbą pirmyn. Ir 
nuo komisijos išrinkimo dienos 
iki balandžio 15 dienos, tai yra, 
iki ketvirtadienio lotų savinin
kų susirinkimo visas darbas 
buvo kuo geriausia atliktas? Ir 
komisija manė raportuoti tam

Calumet dirbtuves 
atleidžia darbi

ninkus

Graborius ir 
Balzamuotoj as

Moderniška.... Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams Kaina prieinama.
3319 Lituanica Avenue

CHICAGO, ILL. '

DR. C. MICIIEL. 0. D

dirbtuvėse, kuriosCalumet
yra dalimi didžiulių Pullmano 
dirbtuvių, išdirbama Pullmano 
ir kiti pasažieriniai vagonai. 
Su gegužės mėnesio pradžia 
šios dirbtuvės pradėjo atleidi
nėti darbininkus iš darbo. Jau 
atleido apie 700.

Ęina kalbos buk Pullmano 
dirbtuves gausiančios didelius 
užsakymus ir suimsiančios dar
bui visus darbininkus atleistus

J. F. RADZIUS
Incorporated

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoją už $?5.Q0 ir augščiąu.

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 18th St. TeL Capal 6174

CHICAGO, ILL. !

LIETUVIS

Kreivų akių specia
listas. Vaikų kreivas 
akis ištaiso be ope
racijos. Pig i o na i s 
kainomis, lengvais 
išmokėjimais. P r i- 
t a i kinimas akinių 
teisingas mažiems 
ir dideliems. Pata
rimai dykai.
4654 So. Ashland

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

įvairus Gydytojai

Avė

Ofiso Tel. Lafayette 8650 
Rez. Tel. Virįnia 0669 

Dr. V. E. Siedlinskis
DENHTSTAS 

4143 Archer av., kamp. Frąncisco ar.

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMU 
Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18th St.
Tel. Monroe 3377

•TOJAS

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau

gijos Nariai._______ ___

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

> ■■■    i . j i i ■ ■ i

Visi Telefonai

Yards 1741-1742

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modernišką Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metą 
4605-07 So. Hermitage Avenue

JUOZAPAS EUDEIKIO
— IR ||BTĖVAS ,.'.W

Jeigu Norite Dailumo ir Nebrangumo 
Laidotuvėse s***—-- Pašaukite.......

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

(Netųrįmp 8U tUQ

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė. 
TeL Boulevard 4139

Tel. Lafayėtte 3572 
J. LiUlevičius 
GRABORIUS IR 
BALSAMU OTO JAIS 

Patarnauja Chicą- 
gęje ir apielinkeje 

DidelS ir graži 
koplyčia dykai.

|W92 IARCEBR KV1

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte 
nuo 6 iki 8 valandai vakare.

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

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

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

Tel. Seeley 7830
Namų telefonas Brunswick 0597

Chięą-

ZOLI
GRABORIUS

1646 VVest 4(>th St.
Tel, Boulevard 5203 iri 8418 

1327 So. 49th Gt.
. Cicero 3724. Koplyčia dykai.
'* .........■—■■■sy— ....... . i.nn—

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kh
Reikale meldžiame atsišau 

sų darbu busite u*
2314 W. 23rd PI.,

- 1 -- - -

’ SKYRIUS:
1439 S. 49 Ct.,

Tel. Cicero 592'j

8418

pigiausiai 

sų darbu busite ųžgaįėdinti.
■■ ’ "V Chicago

Tek Canal 2515 arba 2516

Cicero, III.
"T*

J. J. BAGDONAS » ;
Liūdnoje valandoje paveikite savp

rūpesčius man.
2506 West 63rd St

Tol. REPUBLIC 3100
- - II |>iįįį< |I*| 1 Ų lili iii'l —■

Tel. Cicero 210p
Antanas Petkus

Graborius
KOPLYČIA DYKAI
1410 So. 49 Ct.

CICERO, ILL, t

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

Dentistas
4645 So, Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.

DR. HERZMAN
IS RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 85 
metus kąipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija: 
1034 W. 18th SL, netoli Morgan SL 

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hydę Park 6755 ar Central 7464
■■■■ f i'.'i'i t e-

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vąl. ryto, nuų 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nup 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Telefonus Yards 0994 _

Dr. MACrICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0086

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

m ii.hh.wimi. u

Res, 6600 South Artesjan Avenue. 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 02tW^
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Hąlstf'd Street 

CHICAGO, ILL.

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

8343 South Halsted SL 
TeL Boulevard 1401

■ .. i H" l» *11" |l' i*.' HM ■■ »■-*" * > ■»« į   i     Į

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

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

Re&«631 So, CąUfornlą Avenųe
1 Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku, Vyriškų, Vaikų ir vipų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted SL 
arti Slst Street 

Valandos: 2—4. 7—9 vai. vak. Ne
daliomis ir šventadieniais 10—12 

dieną.

Advokatai

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockvvell SL 
Tel. Republic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Nąmab 6459 A Rpękwell Street 

Telefonas Republic 9600



International Harv
Taip GhlCagOS ester Čo. dirbtuvė

Lietuvių pradėjo dirbti geriau

Antradienis, gefc. 15, 1934

Generalis konsulas 
P. Žadeikis ir kun. 
Pakalnis Chicagoj.

Atvyko su lakiniu leitenantu
Feliksu
NICOJE

Vaitkumi "LITU A- 
ir

International Harvestcr dirb
tuvės, kurios yra dalinai di
džiulių MęCormicko dirbtuvių 
ir išdirba ūkių mašinas, šiuo 
laiku pradėjo dirbti geriau. 
Daug darbininkų gavo darbus. 
Tai yra tie darbininkai, kurie 
buvo bedarbių eilėse 
metų.

Eina kalbos, kad 
traktorių su pabaiga 
menesio busianti dar
ta. Nors ir dabar kalbamose 
dirbtuvėse dirbama neprastai, 

ibet dar yra daug tokių šių

per porų

gegužes

Lietuvos Generalis konsulas 
Ncw Yorkc pulk. Povilas Ža
deikis ir Brooklyno 
parapijos klebonast___r .. kun. N.
Pakalnis vakar atskrido Clii-1 
cagon su leitenrntu Feliksu 
Vaitkumi, naujuoju “LITUA- 
NICOS II” valdytoju.

Leitenantui Vaitkui grįžtant 
Chicagon trumpam laikui iš 
New Yorko, kur jis sekmadie
nį buvo nuskridęs dalyvauti 
Aviacijos Dienoje, Ncw Yor- 
kiečiai pasinaudojo proga Chi
cago aplankyti. Jie planuoja 
grįžti atgal taipgi “LITUANĮ- 
COJE” kuomet ji vėl leisis į 
rytus Aviacijos Dienai Con- 
neetieut valstijoje.

lietuvių dirbtuvių buvusių darbininkų,

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

kurie negauna darbo ir tebesi- 
randa bedarbiu eilėse, c

International Jlarvester dirb
tuvėse dirbama kavalkų dar
bas, “pieccwork”. Sudarytos 
grupes po 20 ar daugiau darbi
ninkų kiekviename departamen
te ir visi bendrai dirba per sa
vaitę, o savaitės pabaigoje bo
sai išskaičiuoja jų uždarbį ir 
užmoka. Žinoma, viena grupe 
gauna kelius dolerius daugiau, 
kita gi mažiau, ar vienų savai
tę gauna porų dolerių mažiau- 
Tokiame atsitikime grupes na
riai jaučiasi, kad darbo atlikę 
daug, o užmokesnis mažesnis. 
Bet bosas pasako: “Vyrai, šių 
savaitę jūsų uždarbis yra ma
žesnis, ba jus tingėjote dirbti e

ir mažiau darbo atlikote.” Ir 
kų padarysi?

Darbininkai neorganizuoti. 
Teisybė, kompanija yra įvedu
si sistema, sulig kuria darbi
ninkų komitetas tariasi su bo
sais dėliai darbo sąlygų. Bet 
tas komitetas susidaro iš kom
panijai pageidaujamų ‘ žmonių. 
Jis ir tarnauja kompanijai, o 
ne darbininkams.

Keletas savaičių atgal kai 
kurių skyrių darbininkų algos 
tapo pakeltos. Darbininkai rei
kalavo pakėlimo 10 nuošimčių, 
o komitetas, pasikalbėjęs su 
kompanijos atstovais, pakele 6 
nuošimčius ant naujo darbo. GI 
ant seno darbo visai panaikino 
mokestį. Mat, retkarčiais ten
ka padaryti tam tikros mašinų 
dalys, na ir šis darbas reikia 
atlikti veltui.

Tatai reiškia, kad 6 nuošim
čiai, kuriais darbininkams mo
kestis įtapo pakeltas ant naujo 
darbo, buvo panaikinu ant se
no darbo. Kitaip sakant, pasek
mė yra ta, kad darbininkų al
gos pasidarė gal mažesnes, ne 
<ad jos buvo pirm pakėlimo 6 
nuošimčiais.

Yra didelis darbininkų išnau
dojimas McCormicko dirbtuvė
se. —Senas Petras.

NAUJIENOS, Chicago, III.

Garsi krutamųjų paveikslų 
aktore Jean Harlow, kuri pasi
metė su savo trečiu vyru, mū
viu fotografu Hal Rosson, ku
ri ji vedė 8 mėn. atgal.

darbuote, palyginus ją su kitų 
srovių veikimu, s/tovi
žemiau. Neturiu noro šiuo pa
sakymu žeminti ar niekinti ka
talikus ir jų darbuotę, bet fak
tas yra, kad laisvieji žmonės 
pajėgia geriau meną suprasti, 
negu parapijonai.

Publikos buvo apie tris šim
tus. Bet ir ta, nors neskaitlin
ga publika, užsilaikė taip praš
iai, kad per visą vaidinimą bu
vo girdėtis privatus pasikalbč- 
. imas, kas, supramtarr a, yra že
miau kritikos. —Kazys.

ant pusės
linga tas padaryti. Išvažiavi
mas įvyks Washington Ueights 
miške. Apie tai bus plačiau 
pranešta Nairjienose. Tčmykite 
Nutarta nupirkti penkias kny
gutes serijų.

Dviem ligoniams atmokėta 
pašalpa ligoje ir tuomi susirin
kimas baigėsi.

—-Korespondentas.

CLASSIFIEDADSu

Cicero lietuviai sako 
laimėję pereituose 

rinkimuose

THE “OLD RELIABLE”
STANDARD “BREW”

Skaniausia Chicagos Alus 
CHICAGO HEIGHTS BREWERY, 

Ine. 
Chicago Ofisas

FRANK A. YOUNG PRODUCTS Co. 
Distributors

4352 So. Mozart St.
Lafayette 7346

Business Service
. Bįznio r^tarnavinĮą8
NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 

Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninkų ir rendauninku reikalais. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8>-al. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. įžymus 
namai originalio ir vienintelio namų 
savininku biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

Chicago Mail Order Bargenų Outletas

Sensacingas Išpardavimas
NACIONALE

“Naujoviškos

kiekviena

iki

KAUTAI DEL MOTERŲ 
IR MERGINŲ 
parinkimas Pavasarinių 
Naujausi Styliai. Pa- 
ištisai. Kiekvienas tik- 

Didelio saizo 
Ateikite anksti.

Skrybėlės 
1500 Naujų 

Pavasarinių 
Skrybėlių 
Tik dabar 
nupigintos 
šiam išpar

davimui. Vertės 
$1.88. — Pakol 
jų išteks

Naujas
Kautu, 
mušalu 
ras bargenas. 
taipgi.

*2.99 *4.99

(SAVAITE
6OOd DRESIU

ŽAVĖJANTI HOLLYWOOD TVARINIAI 
Styliai, kurie padarė istoriją madų pasauly dėl 
Chicago Mail Order Company dabar siūlomi 
per šią PERKALIO SAVAITĖ.
Pastaba: Tai yra dreses, kurias galite dėvėti 
ant gatvės ir Sportui — Suknelės. NE NAMIE 
DĖVĖTI DRESĖS. Nėra kiekvieno saizo kiek
viename styliuje, bet atsiras tinkama dėl kiek
vienos! Didelio saizo taipgi. DIDŽIAUSIAS Iš- 
’ARD AVIMAS CHICAGOS ISTORIJOJE! 

NEPRALEISKITE ŠIOS PROGOS!
•Piųues *Ginghams *Perkalio *Polka Dots 

‘Kombinacijos *Street *Sporto “Ofisui

DRESfiS DEL 
MERGAIČIŲ

2 už 88c
Didžio nuo 

7 iki 14
Išėjimui, mo
kyklai iir spor- 

t o suknelė. 
Kiekviena su
knelė labai 
graži. Nupir
kite 2 už 88c 
ir palinksmin- 
kit savo mer
gaite.

DRESfiS DEL 
MAŽULĖLIŲ

3 už 88c
Mažos mieros 
Tik įsivaiz
dinkite sau! 
Jus galite nu
sipirkti 3 gra
žias sukneles 
už tiktai 88c.

Dykai
Panelė

SIGRID SITTIG

iškirps ir susegs 
byle dreses pater- 

ną per šią 
PERKELIO IŠPAR
DAVIMO SAVAITĖ 

DYKAI!!

DIDELI BARGENAI DEL PERKELIO 
SAVAITĖS

10,000 YARDŲ PERKELIO IR RAYON MATE- 
RIJOLU. — RAYON ir Perkelis, Fiat crepe, išsiu
vinėtas rayon, margas rayon, ir rayon 2Qp 
taffetas. Yatdas ...........................................
EXTRA — 2 YARDAI 36 COLIŲ COTTON 
BROADCLOTH. Paprastų spalvų ir 99 C
paternų — 2 yardai už ...........   fcvv
MOTERIMS NAMINĖS PAJAMOS — Neblunkan
čius materijos. Pilno didžio. 99 C
$1.00 vertės — kiekvieuna .............................vvy
% PANČIAKAITĖS dėl kūdikių 10c
ANKLETŠ — didžio nuo i iki 6 10c
8 šmotų FIRANKŲ SETAS — ECRU VOILE, 
rayon išsiuvinėtos. įskaitant falbankas — 99 f* 
75c. vertės — Setas ............. ..........................
VYRAMS IR BERNIUKAMS PAJAMOS — Bal
tos ir Mėlynos tiktai. Visokio didžio. JįCIfu 
Kiekviena j ...
BALTI ČEBATAI— GRYNOS.............. (M 4Q
SKUROS .................-................................. * 1

Daugelis kitų dalykų specialiai Įkainuoti dėl 
šio DIDELIO IŠPARDAVIMO.

CHICAGO MAIL O RDER 
B ARGAI N OUTLET

. rou •»>-. s t • < ♦ - M )! • Co’ 0tO' Opor
Hou'. v- 8 6 ūr>d Snf.urd/oy f ♦o- S IO .P M

Iš West Pullman 
SLA. 55 kuopos 

veikimo
Park 
kuo- 
atsi-

bu vo

WEST PULLMAN.— Pereitų 
sekmadienį West Pullman 
svetainėje įvyko ‘SLA. 55 
pos susirinkimas. Narių 
lankė neskaitlingai.

Sekanti nauji nariai
priimti: J. Dūda, S. Pašakar- 
nis ir S. Pašakarnienė Visiems 
gerai pažjstami gyventojai. Jie 
bus geri kuopos nariai. Matos, 
kad po depresijos musų ku«o- 
pa pradeda augti nariais kiek
vienų susirinkimų,

Tapo Altass nariu
K. Luga rezignavo iš delega

tų. Jo vieton išrinktas J. ži
gulis—kuopos maršalka. Dar 
daugiau delegatams pridėta in
strukcijų*. Ir jie, manau, tu
rės laikytis kuopos tarimų, nes 
kitaip pasielgę negaus atlygi
nimo.

SLA. 55 kuopa tapo narto 
ALTASS. Pereitame susirinki
me buvo išrinkti delegatai, o 
šiame susirinkime ji patapo na-

riu. Gerai padare, kad remia 
“Lituanicos Antrosios” skridi
mą. Delegatai davė raportą iš 
ALTASS skyriaus. Sako, tas 
skyrius turėjo porą susirinki
mų. Jame buvo raportuota, kad 
aeroplanas jau nupirktas ir 
džrr |iko keletą tūkstančių dole
rių ižde. Bet prirengimiri Li
tuanicos Antrosios*’ skristi per 
Atlantiką į Kauną reikia dar 
nemažai pinigų sukelti.

Rengiamas sporto vakaras
Sukėlimui kapitalo yra ren

giamas sporto vakaras, gegužio 
25 dieną, Balčiūno svetainėj. 
Kiekvienas mylintis sportą ii 
norįs paremti “Lituanicos Ant
rosios”, žygį turėtų būtinai at
silankyti į tą busiantį vaka
rą, kuris įvyks gegužės 25 die
ną Balčiūno svetainėj. Sporto 
vakaro programo bus ristynės ir 
boksavimas. Visi atletai paimti 
yra Čempionai. Kuris atsilan* 
kys į tą busimą vakarą, nū vie- 

‘nas nenusivils. Kuris negalės 
atsilankyti, tai bent pasakoki
te kitam, kad jus vieton nueitų, 
o jis už tai bus,jums dėkingas.

Dar prieš SLĄ: Seimą kuopa 
turės vieną sutrinkimą, o po 
to susirinkimo išrinkti delega
tai važiuos į seimą. Kuopos na
riai turėtų skaitlingai atsilan
kyti į busiantį kuopos susirin
kimą, gal nekurie nariai tu
rite gerų sumanymų, paduoti 
delegatams, kad jie juos per
duotų seimui. Tokie seimai re
tai įvyksta, ir jię yra labai svar
bus musų Susivienijimui.

— Korespondentas.

Pirmu kartu parodę susitari
mų, nežiūrint politikierių in
trigų

CICERO. — Rinkimų kam
panijai pasibaigus, 
d., 
nėję buvo sušauktas 
mas organizacijų 
darbuotojų, kurie dirbo p. A. 
Pociaus kandidatūros naudai. 
A. Pocius kandidatavo į mo
kyklų tarybos nariu

Susirinkę patiekė 
raportą ir nurodė ka& buvo nu* 
veikta šiuose rinkimuose1. De
legatai raportus užgyrė. Iš j u 
paaiškėjo, kad nežiūrint p. Po
ciaus neišrinkimo, 
šiuose rinkimuose ddug laimė
jo, nes parodė pirmu 
vo vienybė, nežiūrint politikie
rių pastangų p. Pociui pakenk
ti.

Susirinkimas pasib 
me u‘pe ir su 
Buvo atsilankę ir 
cinkto komitimonai, 
bavosi su lietuviais. 
C. Ūselis nuo demok 
Žukauskas — republ 
pareiškė, kad prisižądėjo dirb 

labar savo 
yti.’!
žento jas.

gegužės 3
Lietuvių Liuosylpės svetai 

susirinki- 
atstovų* ir

3.

lietuviai

kartu ša

aigč gera- 
magaryčiomis.

11-to pre- 
kurie dar-

Tai yra 
ratų ir L. 
ikonas. Jie

ti su lietuviais, ir “ 
prižada pradeda pilt 

Senas Gy

Iš Klubų ir Draugijų 
Susivienijimo su

sirinkimo

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS

Atidarė nuosavą mo
derniška studija su

Hollywood Šviesoms. .
420 W. 63rd St.
Englewood 5883-5840

Financial 
Finan>ai-Pa»kolo»

PINIGAI PASKOLOMS 

$100 iki $300 
1/147 WEST 47th STREET

Furniture & Fixture? 
Rakandai-ItaluM

ROSELAND.—Pereitą penk
tadienį įvyko Klubų ir Draugi
jų Susivienijimo susirinkimas. 
Nariu atsilankė vidutinis skait-

RAKANDAI PARSIDUODA UŽ KASTUS 
SI 50 parlor notai $25. 9x12 orientalHkų 
kaurų Pat. $29.50. Rieiuto medilo valg. 
kamb. setai $29. $124, mie<k. setai $39. 
3 kambarių pUnaa trenkimas $99, ui cvh 
arba ISnipkAJimo. AMERICAN STORAGE. 
423 W. 03rd St. Atdara vakarais ir oedėi- 
dlenlala. , _

MORTGAGE BANKERS

RE AL ĖST ATE
Biznis pamatuotas teisingumu

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musu spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St,

DIDELIS STORAGE 
IŠPARDAVIMAS 

Tikri importuoti Orientališkų 
pavyzdžių kaurai.

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

setai $35. įsteigta virš 80 m. 
Atdara vak. ir Nedėlioj 

RAPP STORAGE 
5746 So. Ashland Avė.

A. SALDOKAS
REAL ESTATE

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

4038 Archer Avenue
Phone Lafayette 6719

$25,000 PRAVALIMO IŠPARDAVI
MAS. Studio couches $17.50, 3 šmotų 
miegkambario ir Parlor Setai — 
$29.50. 9x12 kaurai $10.50. Skalbimui 
Mašinos, radios, $10.50. Springsai $2. 
Nauji matrasai $5 ir daug kitų {vai
riu daiktų. JOYCE BROS. STORAGE 
CO. 5711 So. Halstcd St. Wentworth 
5181. Atdara vakarais

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikią

REIKALAUJU augusio žmogaus 
ant farmos, duona, drabužiai ir bis- 
ki primokėsiu. Atsišaukite vakare 
nuo 6. D. Klumbis, 5513 W. 24 St. 
Cicero. III.

REIKALINGAS patyręs painteris, 
Mrs. Malinauskas. Leafy G rovė, 1 
blokas West of Kean Avė., Willow 
Springs, HL Tel. Willow Springs 56.

REIKALINGA Upholsteriu, kurie 
supranta gerai savo darbą. Roosevelt 
Furniture Co., 3310 W. Roosevelt Rd.

KVIEČIAM!

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia >

REIKALINGOS moteris tikrai pa
tyrusios skudurų sortuotojos, gera 
mokestis. Fairfield Iron & Metai Co. 
1140 S. Fairfield Avė.

Warehouse 
Aptuštinimo 

DIDŽIAUSI

BARGENAI
Jei Pirkaite Dabar

Tik biskį reikia įmokėti, 
kitus lengvais išmokėjimais 
per 18 mėnesių.
VISI TA VORAI GARANTUOTI
Neatidėliokit, neikit greit!

$159 Seklyčios Setas, 
dabar ......... .................
$98 Miegamo kamb. 
Setas, dabar .......
$69 9x12 Kaurai, 
dabar .......................
$125 Valgomo Kam
bario Setas, dabar 
Lova, Springsas 
ir Matracas ..............
Didelės {talpos 
Refrigeratoriai .......
9x12 Felt Kaurai 
dabar po ...................
Elektrikiniai Refigeratoriąi ir Ra- 
dios už ’/j kainos. Pasinaudokite 
proga iš šių bargenų dabar did
žiausioj ir puikiausioj lietuvių 
rakandų krautuvėje Bridgeporte. 
Atdara Utarninkais, Ketvergais ir 
Subatomis iki 10 vai. vakaro.

) , ■ . ■ .J

Operete “Lietuvaitė” 
suvaidinta nevy

kusiai

*39.50 
*29.95 
19.75 

*39.50 
*14.95 
*11.95 

*3.98

Central District
Furniture Co. 
3621-23-25 South 
Halsted Street 
JOSEPH JOZAITIS, 

Manageris

Sekmadienio vakare Jurginėj 
svetainėj parapijos choras, va
dovaujant p. A. S. IPociui, vai
dino trijų veiksmų operetę 
“Lietuvaitė”. Muzika Žilevi
čiaus.

Veikalas scenišku grožiu ne
pasižymi. Nesuprantu kodėl to
kiam veikalui reikėjo eikvoti 
laikas ir aprėdyti jis muzika. 
Juk yra daug gražesnių vaiz
delių, kurie scenai, vaidinimui 
ir lietuvių tradicijoms atatinka 
geriau, negu “Lietuvaitė^.

Dainos ir orkestros muzika 
vietomis graži, ir ten, kur cho
ras dainavo, skambėjo gerai, 
Orkestrą irgi buvo gera, bet 
solistai-tės buvo prasti ir savo 
dainavimu mažai malonumo 
publikai teikė.

Vaidinimas buvo tiek pras
tas, kad užmušė visą operetes 
turinį, ir sunku buvo suprasti 
kas ten scenoj darosi. Taip ve, 
pagieda, šneka ir vėl gieda, pa
skui orkestrą groja, po to pa
sigirsta kiti balsai ir pagalios 
baigiasi vienas, ahtras ir tre
čias aktas, o klausytojas nieko 
savyje nebeturi jr jautiesi ap
viltas.

Musų klerikalai dr jų spau
dos^ organai> giriasi palaiką lie- 
tuyfybę, meną ir kultūrą. Ne
klysto <pasąkęąr kad kas tik 
atydžiau tenai jo hoii ir praeito 
sezono čikagiečių-meno darbuos 
tę, tas pasakysy^jog^ klerikalų 

■ ‘ ' 'V ' "

Narių atsilankė vidų 
liūs.

Du ligoniu atsim ildavo, ke
turi nariai dar tebeserga. Visi 
vietiniai, lankytojais 
pinti.

Pinigai jau padėti Pullmano 
banke. Bendrovės atstovas ra
portavo, kad bendrovė nevisai 
gerai su’stovi finansiais. Sukė
limui kapitalo taksams užsimo
kėti už lotus yra 
išvažiavimas su serijomis. Ra
gino kad ir Susivienijimas nu
pirktų bent keletą 
gučių, nes kitos draugijos yra 
nupirkusios serijų knygučių o 
keletą. Ir Susivienij

yra apru-

rengiamas

serijų kny-

mui reika-

PRANEŠIMAI
dterų Kliu- 
antradieny 

______  __ ___  . P. šliaute- 
rių bute 3231 Crystal St., 7:30 vai.

Narės malonėkit) susirinkti 
M. K. sekr.

D. L. K. Vytauto Draugijos mė
nesinis susirinkimas {vyks antradie
ny KCKuivB J., 7:80 v. vak.
Chicagos Lietuvių Auditorijos sve
tainėje, 3138 So. Halsted St. Nariai 
būtinai privalote atsilankyti, nes tu
rime svarbių tarimų, 
esate pasilikę su mokehtimii 
nai pasirūpinkite apsiir okėtl

North West Lietuviu 
bo susirinkimas i vyksi
gegužės 15 d. 1984 m 

vak. 
ant paskirto laiko.

ny gegužės 15 d., 1984

nenustotume draugijos

taipgi kurie 
3timis, buti- 

1, kad 
teisių.

P. K. rašt.
mprovement 
nesinį ausi-

Visi sveiki Chicagos ir apielin- 
kių lietuviai, vyrai ir moterys, 
nuo 15 iki 48 metų amžiaus, esa
te nuoširdžiai kviečiami rašytis i 
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAU
GIJĄ. Iki Gegužės-May 31 d. yra 
lengveąnis būdas isirašymo.

Draugija moka pašalpą ser
gantiems nariams $6, $10 ir $16 
savaitėje, sulig nario priklauso
mo skyriaus, pomirtinė yra $250. 
įsirašymui malonėkite atvykti j 
Draugijos ofisą, 1739 So. Halsted 
St. sekamais vakarais: panedėly- 
je, ketverge, pėtnyčioj ir subatoj 
—nuo 4 iki 7:30 vai. vakaro. Ar
ba telefonu praneškite Draugijai, 
kad norite įsirašyti, tuomet at
vyks musų atstovas Tamstos {ra
šymo reikalu.

KVIEČIAM IR LAUKIAM!
Telefonas

Canal 0117

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

Ni i 1 lį'iY.rr.'riTrT-risss4

CLASSIFIED ADS
Business Service 
Biznio Patarnavimas

Tel. Yard. 8408
Cicero, III Lietuvių 

kliubas laikys • savo mi , 
rinkimą trečiadieni 8 vai vakare, ge- 
gūžės 15, 1984, Liberty įvet., ant 14 VICTOR BAGDONAS 
gat. ir 49 et. Visi Improvement 
kliubo nariai esate raginami atsilan
kyti į šj susirinkimą, nes yra daug 
svarbių reikalų apsvarstiįnui. Namų| 
savininkai kurie dar dėl ‘ 
priežasties nepriklausote

yra daug 
ii. Namų 

kokios nors 
prie Lietu?

Perkraustome ant vietos 
Nuvežamo ir i tolesnias vietas 
Supakavimae, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS 
Chicago, 

Ofisas 8406 S. Halsted St.±tt.
prie kliubo.

. Kaip greičiau mes liet iviai supra-
sime organizacijų reikalingumą, tuo L_________
Šėriau bus mums patiem?. Bus grei- Mes taisom visokių išdirbysčlų auto- 

iau ir geriau sutvarkyt jeigu mes mobilius. Galime ir jūsų namuose pi- 
visi veiksime išvieno. |
A. F. Pocius, Improvement Kl. pirm.

m

AUTOMOBILIŲ MEKANIKAS 
s taisom visokių išdirbysčlų au

giai pataisyti. Reikale pašaukite 
Tel. Lafayette 1829

REIKIA mergaitės arba mote
ries prie lengvo namų darbo ir pri
žiūrėjimo vaiskų. T" _ . 
gis ‘ “ ..
tai.

kambarys, val-
ir užmokestis tinkamai ypa-

MRS. PRIMACK, 
8329 Crystal St.

REIKALINGA augusi moteris ar
ba mergina prie namų darbo ir pri
daboti 5 H metų vaiką. Stanley 
Andrešiunas, 684 W. 18 St.

REIKALINGA moteris arba mer
gina dėl namų darbo.

4601 So. Marshfield Avė.

Help Wanted—Male-Female 
Darbininku Reikia

REIKALINGA augusio virėjo, mo
kančio anglu kalba dirbti valgykloj 
ir tavern. 2408 W. 16 St.

Business Ch^nces 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI Tavern su namu 
ar be namo. 4049 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 5617.

PARDAVIMUI Tavern, pilnai 
jrengta, barai, stalai, stiklai, pečiai, 
viskas, kas reikalinga, 6 kambariai 
viršui pagyvenimui. Salė užpaka
ly saliuno. Renda už visą namą 
$80.00 mėnesiui. 7301 So. Peoria St. 
Vincennes 4985.

PARDAVIMUl grosernė ir bučer- 
nė. geras kampas, rezidencijos dis- 
triktas, biznis išdirbtas, nėra kom- 
peticijos, pigi renda, kambariai gy
venimui, , geras stakas ir rakandai. 
Lietuviais tirštai apgyventa, iš prie
žasties ligos parduosiu pigiai.

2801 S. Union Avė.
Telefonuokite Victory 4996

PARDAVIMUI Tavern arba pri
imsiu partneri. Našlė negali vie
ną vesti visą bizni.

3859 So. Emerald Avė.

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

PARDAVIMUI 5 kambarių bun- 
galow, furnace Šiluma, 2 karu Ra
mdžius. lotas 180x30, cementinis žu
vų prūdas, yra vaisiniu medžių ir 
viskas gerame stovyje, $1500 {nešti, 
$3500 mortgičių.

3504 N. Keating Avė.




