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Didelis Pervers
mas Latvijoj

Paleistas Latvijos parlamentas, visoje ša
lyje paskelbtas karo stovis, > 

sudaryta tautinė valdžia
' LONDONAS, geg. 17. — Exchange Telegraph žinia sako, 

kad iš priežasties fašistų veikimo, tapo reorganizuotas ministe- 
ri’ų kabinetas grynai tautiniais pagrindais, parlamentas liko su
spenduotas ir visoje šalyje, yra paskelbtas karo stovis.

Premieru ir toliau pasiliko Ulmanis, vadas valstiečių vie-
itybes partijos. *

REAKCIJA LATVIJOJE
RYGA, g. 16. —Vakar liko 

suspenduotas parlamentas ir 
visoje šalyje paskelbtas karo 
stovis, veikiausia valdžiai pri- 
sibijant radikalių elementų su
kilimo.

Parlamento rūmai šiandie Ii 
ko apstatyti kariuomenes pul
kų.

Telegrafo ir telefono aptar
navimas, kuris buvo nutrauk
tas naktį, šiandie vėl atnau
jintas.

Nuplėšė raudoną vėliavą

Nežiūrint šių nepaprastų grą- 
sos priemonių, valdžia tikrina, 
kad šalyje yra visai ramu.

Vienas iš pirmiausių valdžios 
žygių šįryt buvo» iškabinimas 
Latvijos tautinės^vėMavos vie
ton raudonos vėliavos, - • kuri

Prašo milicijos ap
ginti dokų streik

laužius
SAN FRANCISCO, Cal., g. 

17.—Meras kreipėsi į guberna- 
trių, prašydamas prisiųsti mi
liciją apsaugoti . streiklaužius, 
kurie bando užimti streikuo
jančių dokų ir laivų krovėjų 
vietas. Dabar uoste stovi 37 
laivai, bet nėra kas juos iš' 
krautų.

Prie streikierių prisidėjo ir 
keli tūkstančiai jurininkų, ku
rie sustreikavo iš užuojautos 
streikuojantiems dokų darbi
ninkams.

Į San Francisco išskrido NRA 
administratoriaus Johnson pa- 
glelbininkas McGrady bandyti 
streiką sutaikinti.

Jungt. Valstijos sta
tys 20 naujų 
karo laivų

VVASHINGTON, g. 17. —Lai
vyno sekretorius Swanson pa
skelbė, kad valdžia pradės sta
tyti 20 naujų karo laivų, ku
rie kainuos $40,000,000, tuoj 
kaip tik kongresas paskirs $1,- 
322,000,000 viešiems darbams 
ir bedarbių šelpimui, kurių pa- 
skirimo prašė prezidentas Roo- 
seveltas. Taigi viešiems dar
bams skirti pinigai bus sunau
doti karo laivų statymui.

Chicagai ir apielinkei tedera- 
Uo oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Dalinai apsiniaukę, galbūt lie
tus protarpiais; maža penųai- 
na temperatūroj.

Saulė teka 5:27, leidžiasi 8;- 
05.

plevėsavo virš Rygos socialde
mokratų namo. . ,

Valdžia sumobilizavo kariuo
menę ir sau ištikimą civilę 
gvardiją.

Latvijos premieru yra Ulma
nis, kuris užėmė tą vietą, par
lamentui kovo mėn. pareiškus 
nepasitikėjimą premiero Blod- 
nieko kabinetui.

Pereito lapkr. mėn. šeši ko
munistai atstovai Latvijos sei
me liko areštuoti pačiame sei 
me už suokalbį nuversti valdžią. 
Seimas suspendavo visų jų par
lamentarinę neliečiamybę, taip
jau ir septintojo nario, kuris 
pabėgo į Rusiją.

(Kaip sako Londono žinia, 
paskelbus karo stovį ir palei
dus parlamentą turėjo reorga- 
nizuotis ir kabinetas. Naująjį 
kabinetą Ulmanis sudarė vien 
tik iš dešiniųjų “tautinių” par
tijų).

Prezidentas susitarė 
dėl remonatiza- 

vimo sidabro
WASHINGTON, g. 17. —Pre

zidentas Rooseveltas vakar su
sitarė su senato sidabro bloku 
apie remonetizavimą sidabro, 
kuris bus pravestas dabartinia
me kongreso posėdyje.

Prezidentas taipjau susitarė, 
su kongreso vadais, kad kon
gresas baigs savo posėdžius 
apie birželio 5 d.

Rusija leidžia mokin
ti istoriją ir 

geografiją
MASKVA, g. 17. — Stalinas 

su komisarais išleido dekretą, 
kuris pirmą kartą sovietų Ru
sijos mokyklose leidžia mokinti 
istoriją ir geografiją. Pirmiau 
tie dalykai skaitėsi grynai bur
žuaziniai ir buvo griežtai už
drausti mokyklose dėstyti.

Miesto valdžia pabė
go nuo maro

BUENOS, AIRES, Argenti
noj, geg. 17. — Meras ir 'kiti 
miesto viršininkai panikoj pa
bėgo iŠ Frias, 8,000 gyventojų 
miesto Santigo dėl Estero pro
vincijoj. Jie pabėgo panikoj ir 
paliko gyventojus jų likimui 
todėl, kad mieste pasireiškė bu- 
boniškas maras, nuo kurio į ke
lias pastarąsias dienas pasimirė 
12 žmonių.

NEW YORK, g. 17. ^-Colum- 
bia universitete liko įvesta 
cenzūra ir studentų juokų laik
raščiui The Jester neleista L 
dėti karikatūra, kuri pašiepia 
universiteto prezidentą Butler, 
kaipo kovotoją prieš panaiki
nimą vaikų darbo.

LEIT. VAITKUS SKRENDA J RYTINES VALSTIJA^

Naujasis transatlantinis lakūnas, jaunas leitenantas Feliksas 
Vaitkus, kuris gal šiandie išskris į rytines valstijas su maršru
tu po lietuvių kolonijas ir ruoštis sunkiai kelionei per Atlanti- 
ką. šį sekmadienį jis dalyvaus Aviacijos Dienoj Bridgeport, 
Conn., apielinkėj. / ?

Jugoslavija panieki
no nacių “didvyrį”

Goeringą
VIENNA, g. 17. — Kaip ra

šo Der Tag, Vokietijos nacių 
“didvyris” ir Hitlerio dešinioji 
ranka Herman Goering, kuria 
vadovavo nacių terorui, susilau
kė paniekinimo Jugoslavijoj, į 
kur jis atskrido su “draugiš
ka” misija. ’

Jo pagerbimui Vokietijos le- 
gacija surengė bankietą, bet 
didžiuma Jugoslavijos kabineto 
narių atsisakė tame bankiete 
dalyvauti.

Karalius irgi atsisakė su Go- 
eringu matytis ir jį priimti.

Goering tokio paniekinimo su
silaukė delei jo paties valdžios; 
intrigų politikos Jugoslavijoje.

Iš Jugoslavijos jis skris į 
Graikiją.

Trauks teisman 
Rockordo firmą

WASHINGTON, g. 17. — 
Nacionale darbo taryba reko
mendavo atimti Mėlinąjį Arą iš 
National Lock Co., Rockford, 
III. ir patraukti ją teisman už 
laužymą NRA kodekso, kuris 
pripažysta darbininkams teisę 
organizuotis.
Atėmimas Mėlinojo Aro pri
klauso nuo Johnson, kuris, pa
prastai, pildo darbo tarybos re- 
konmendaeijas. Patraukimas 
teisman priklauso nuo gen. pro
kuroro Cummings.

Kompanija nusidėjo kodek
sui laike darbininkų streiko, 
išgaudama prieš darbininkus 
labai aštrų injunetioną.

Mirė Petras Ardzi- 
4 jauskas -
CHICAGO. —Geg. 15 d., nuo 

širdies ligos saigiai pasimirė, 
plačiai pažystamas Petras Ar- 
dzijauskas, 40 m. . j

Jo kūnas pašarvotas J. J. 
Bagdono koplyčioj, 2506 W. 63 
St. Laidothuvės bus šeštadie
ny, 2 y. popiet, Tautiškose ka
pinėse.

MADRIDAS, g. 17. — Franci- 
jos konsulas atsisakė vizuoti 
pasus ir įsileisti 10 Smith ko
legijos studentų ir kelis asme- 
rikiečius, kurie manė aplankyti 
Franci ją.

Svarsto likimą trijų 
Chicagos federali- 

nių teisėjų I
•■r—- "■ ■" •

WASHINGT()N, g. 17. —At
stovų buto teisių komitetas 
svarsto, ar rekomenduoti atsto
vų butui apkaltinti tris v Chicą- 
gos federalinius teisėjus -i 
Wilkerson, Woodward ir Lind- 
ley — už nereguliarumus ji. 
svarstytose ,reeciverystės bylo
se.

Chicagiečiai kongrespanai ne
žino ką ir daryti. Jie nenorėtų 
balsuoti prieš savo miesto tei
sėjus, bet išteisinti bijosi,, nes 
kaltinimai . yra perdaug rimti, 
kad juos galima butų atmesti.

Fisher Body nusileis 
džia darbininkams
CLEVELAND, O., g. 17. — 

Fisher Body Corp., derybose 
su darbininkais, sutiko įvesti p 
dienų savaitę ir 9 vai. darbo 
dieną. Bet darbininkai tuo ne
sitenkina ir reikalauja 8 vai. 
darbo dienos.

Kompanija taipjau sutinką 
mokėti pusantros algos Už virš
laikį ir darbą sektnadeiniais. 
Taipjau sutinka pakelti mo
kestį už darbą nuo štukų ir 
pripažinti pilną teisę unijos 
atstovams visus nesusiprati
mus spręsti tiesioginiai su dirb
tuves užveizda.

14 žuvo antroj eks
plozijoj kasykloj

BRIUSELIS, Belgijoj, g. 17. 
—Dar 14 žmonių žiiVo Patura- 
ges kasykloj antroj dujų eks
plozijoj. žuvusieji buvo nusi
leidę kasyklon ieškoti lavonų 
pirmesnėj eksplozijoj žuvusių 40 
angliakasių.

WASHINGTON, g. 17. — 
Harry S. New, iš Ind., buvęs 
senatorius ir gen. pašto virši 
ninkas, šiandie įteiks preziden
tui rezignaciją iš pasaulinės 
parodos komisionieriaUs vietoj. 
Jo rezignacija įeis galion geį, 
21 d., už kelių dienų prieš pa
rodos atidarymą. Jo vieton bu
siąs paskirtas demokratas.

BINGHAMTON, N. Y., g. 17. 
—Edincott-Johnson Shbe Co. 
paskelbė, kad ji pradedant nuo 
gegužės 30 d., suteikia savo 
19,000 darbininkų trijų dienų 
apmokamas atostogas.

CHICAGOS ŽINIOS
Hitleriškai nusiteikęs 

klaipėdiškis sumušė 
laiškininką

KLAIPĖDA.—Hitleriškai nu
siteikęs Klaipėdos kr. gyvento
jas Otto Mejeris iš Mazurma- 
čių penktadienį užpuolė einan
tį pareigas laiškanešį Neštarą 
ir jį sumušė. Laiškanešis su 
korespondencija užėjo į Meje- 
rio kiemą. Mejeris pareikala
vo, kad laiškininkas korespon 
denciją įneštų butan. Kai Neš- 
taras įnešė korespondenciją 
butan, Mejeris jį įvairiais hit
leriškais keiksmažodžiais įžeide 
ir paskui sumušė. Laiškane- 
šiuį nuo sumušimo sutino gal
va. Byla perduota saugumo 
policijai. Pašto korespondenci
jos pristatymas Mejeriui nuo 
šeštadienio sustabdytas.

Didelis gaisras Kaišia
dorių 1 urėdijoje
Išdegė 20 ha miško

KAUNAS, b. 17. — Užva
kar, sekmadienį, Kaišiadorių 
miškų urėdijoje, Vadų girinin
kijoje, Vadų miške, 20 miško 
kvartale, išdegė 20 hektarų mi
ško ir dalis pagamintos, neiš
vežtos miško medžiagos. Gais
ras plėtėsi nepaprastai greitai, 
nes paskutinįųjų dienų gražus 
orai mišką gerokai išdžiovino. 
Gaisrą gesino Kaišiadorių ug
niagesiai, miško administracija 
ir iš Jonavos atvykusi kariuo
menes kuopa.

Gaisro priežastis dar nežino
ma, tačiau spėjama, kad gaiš 
ras kilo dėl neatsargumo su ug
nimi, nes gaisras įvyko sek
madienį, kai miške jokie dafr- 
bai nebuvo dirbami. Gaisras 
tęsėsi beveik visą dieną. Ug
nies padarytieji nuostoliai da. 
neapskaičiuoti, tačiau manoma, 
kad jų bus apie 10,000—15,000 
lt., nes ugnis, apėmusi ha mi
ško, padaro apie 500 lt. nuo
stolių.

šiemet mažesnių gaisrų Lie
tuvos miškuose jau yra buvę, 
bet toks didelis miško gaisras 
yra iš viso pirmą kartą.

Ištremtas politikavęs 
svetimšalis pirklys

KLAIPĖDA.— Pas Vokietijos 
valdinį pirklį Martyną Labutį 
Kintuose, Klaipėdos krašte, ras
ta vokiečių nacionalistų litera
tūros didesnis pluoštas. Spėja
ma, kad jis bus ją platinęs 
krašte. Be to, išaiškinta, kad 
jis dalyvavo hitleriškų smogia
mų burių rikiuotėse ir šiaip 
svetimšalaims uždraustoje po
litinėje veikloje. Už tai Labu
tis išsiųstas iš Lietuvos Vokie
tijon.

Vėl teko suimti klaipė
diškių smogikų burj
KLAIPĖDA. Elta. —Šiaulių 

apygardos tardytojo Nezabi- 
tauskio nutarimu, valstybės 
saugumo policija suėmė ‘Christl. 
Sozial? 11che Arbeitisgemein- 
schaft’ smogikų būrį. Pas su
imtuosius buvo padarytos kra
tos. Visi suimtieji tardomi.

ATHENAI, g. 17. — Po stip
ria policijos sargyba, delei, gau
tų žinių, kad priešininkai yra 
nusitarę jį nužudyti, buvęs pre
mjeras Venizelos sugryžo iš 
Lesbos salos, kad pradėti smar
kią kampaniją prieš valdžią.

Leit. F. V aitkus skren
da į rytines kolonijas
Lankys su maršrutu rytines valstijas. Šį 

sekmadienį Aviacijos Diena bus 
Bridgeport, Conn., apielinkėj

CHICAGO, Ilk, geg. 17. — 
Apžiūrėjęs “LITUANICA H” ir 
pabaigęs galutinus planus trans
atlantiniam skridimui į Lietu
vą šią vasarą, leitenantas Fe^ 
liksas Vaitkus pradėjo ruoštis 
į Aviacijos Dienų maršrutą ry
tinėse valstijose, kurį pradėj ) 
su Aviacijos diena New Yorke 
pereitą sekmadienį.

Jis išlėks iš Chicagos šios sa
vaitės pabaigoje, kad dalyvauti 
iškilmėse, kurias “LITUANI- 
COS ANTROSIOS” naudai ren
gia Bridgeporto lietuviai, Mol- 
lison lauke, Stratford, Conn. 
Visi Conn.' lietuviai, sudėję jė
gas, gelbsti Bridgeportiečiams 
surengti pasekmingą Aviacijos 
dieną, kurioj manoma sukelti 
daug pinigų skridimo parėmi
mui.

Po to, leitenantas Feliksas 
Vaitkus dalyvaus Aviecijos

Didžiųjų ežerų uostų 
darbininkai strei

kuoja
BUFFALO, N. Y., g. 17. — 

Hand & Johnson Tug linijos 
vilkikų darbininkai sustreikavo. 
Einant unijos reguliacijomis, 
kiekvienas uostas turi balsuoti 
atskirai ir dabar eina balsavi
mas kituose Didžiųjų Ežerų 
uostuose dėl paskelbimo strei-

Pakels Chicagos 
smuklių laisnius
CHICAGO.—Miesto tarybos 

laisnių komitetas nutarė pasiū
lyti miesto tarybai pakelti 
smuklių laisnį už antrąjį pus
metį iki $300.

Bet už tai smuklės šeštadie 
nio vakare galės būti atdaros 
vieną valandą ilgiau —iki 3 vai. 
sekmadienio ryto.

Norvegija pasiliks 
tautų sąjungoj

OSLO, Norvegijoj, g. 17. — 
Stortingas (parlamentas) 59 
balsais prieš 55 atmetė dar- 
biečių pasiūlymą, kad Norve
gija pasitrauktų iš tautų są
jungos.

Darbiečiai, kuriuos rėme ir 
konservatoriai, tvirtino, kad 
tautV sąjunga nesulaikė gink- 
lavimos lenktynių ir kad, vie
ton apginti, tik dar labiau sta
to pavojun mažąsias valstybes.

Streikas uždarė 
dirbtuvę

GHICAGO.—Natibnal Mine- 
ral Co., 3633 S. Racine Avė., 
kuri gamina grožio salionų 
reikmenis, dirbtuvė liko užda
ryta, sustreikavus apie 500 jos 
darbininkų, kurie reikalauja 40 
vai. 5 dieni savaitės, vieton 
dabar dirbamų 6 dienų.

LOGANSPORT, Ind., g. 16.— 
Kadangi jo mėgiamiausias ark
lys pastipo, tai pavienis Ūki
ninkas Horatio Hudwalter, 53 
m., Js nusiminimo nusišovė.

Dienoje, kuri yra jam rengia
ma Lowell, Mass. ir Worces- 
ter, Mass. Vėliau trauks atgal 
į New Yorką-New Jersey, ku
rios lietuviai, vadovaujami p. 
A. S. Trečioko ir kitų vietinių 
darbuotojų, rengia Aviacijos 
Dieną birželio 3 d.

Būdamas Connecticiit valsti
joje, leitenantas Vaitkus tarsis 
su Pratt & Whitney bendrove 
dėl naujo motoro užpirkimo ir 
taipgi užves derybas su kito
mis aviacijos įrankių firmomis, 
kurios yra susispietusios Con- 
neetieut valstijoje.

Pagal jo dabartinius planus 
skridimas greičiausiai įvyks 
liepos mėnesį, arba vėliausiai 
rugpiučio pradžioje, kuomet 
oras yra geras.

(Kitos žinios apie Įeit. Vait
kų randasi kituose puslapiuose)

Amerika gelbėsianti 
sustabdyti Gran 

Cacho karą
• VVASHINGTON, g. 17. — 
Valstybės sekretoriaus pagelbi- 
ninkas Phillips paskelbė, kad 
Jungt. Valstijos sutinka koope
ruoti su kitomis šalimis tikslu 
sustabdyti Paraguay-Bolivijos 
karą Gran Chaco raistuose. (

GENEVA, g. 17. — Angliju 
atsišaukė į visą pasaulį, pagel
bėti sustabdyti Paraguay-Boli
vijos karą.

šešios valstybės tuoj aus at
siliepė ir visų domė nukripo j 
Jungt. Valstijas—ką jos darys, 
kad sustabdyti karą jos pačio:’, 
kontinente—Pietų Amerikoje.

Streikuoja
GALVESTON, Tex„ g. 17.— 

Sustreikavo keli šimtai negrų 
trokų ir kitų darbininkų, rei
kalaudami pakėlimo algų ir 
trumpesnių darbo valandų. Jie 
dabar gauna apie 25c į vai.

MINNEAPOLIS, Minn., g. 17. 
—Trokų judėjimas mieste yra 
veik visai apsistojęs, sustrei
kavus 5,000 trokų diarbininkų, 
kurie reikalauja pripažinti uni
jų.

Stengiamąsi išaukti ir gaso- 
lino stočių darbininkų streiką.

HELENA, Mont., g. 17. — 
Sustreikavus spaustuvių dar
bininkams paliovė eiti ir vietos 
dienraščiai. Streikieriai reika* 
lauja trumpensnių darbo valan
dų ir augštesnių algų.

Ar važiuosite pava
sary Lietuvon?

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St,

Chicago, II..
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Paul Dargia

Tamsos apaštolai

Kiekvienas vidutinio išsilavi
nimo žmogus žino, jog per iš
tisus šimtmečius Romos baž
nyčios vadai buvo apšvietos ir 
progreso smerkikai ir nuožmus 
priešai. Viduramžių laikais, 
kuomet Romos Papa ir jo gi
zeliai buvo ne tik dvasinių rei
kalų valdovai, bet ir diktuoto- 
jai įstatymų valstybėms ir jų 
viršininkams, kiekviena laisva 
mintis, kuri švietė ir aiškino 
žmonėms gamtos reiškinius ir 
žmogaus, kaipo tokio, pareigas 
buvo persekiojama, o tų min
čių skelbėjai buvo apšaukiami 
eretikais ir tų pačių Romos 
agentų — kimigų, vienuolių 
deginami ant laužo.

Kristaus mokslų, meilę žmo
nėms, kurių jis skelbė žmo
nėms — jiems reiškė tik tiek, 
kiek tas buvo naudinga jų (ku
nigijos) asmeniniams intere
sams.

Musų tautos protėviai giliai 
perkentėjo ir savo krauju bran
giai užmokėjo, gindamiesi nuo 
Romos Papos pasiųstų atėju 
nų.

Vietoj skelbus artimo meilę 
Kristaus nurodytais keliais, jie 
atėjo į muteų kraštų ugnimi n 
kardu, neva Kristaus vaįrdu, 
tūkstančiais išžudė musų pro
tėvių, o dalį tautos pa vengė.

Ką musų tautai davė Romos 
gizeliai — kunigai, ar jie pil
dė Kristaus misiją?

Visai ne! Vietoje kad Svie
tus tautų, jie įvedė baudžiavų, 
priveisė lenkiškos dvasios ku
nigų, kurie per keletą šimtme
čių lenkino ir jodė buvusius 
laisvos tautos lietuvius.

Mainėsi laikai. Mokslas, tei
sybė per ilgus šimtmečius ėmė 
viršų; žmonės, nors ir išleng- 
va, ėmėsi kratytis atėjūnų dva
sinės vergijos taip, kad tos ne
lygios kovos laimėtojais buvo 
tiesos ir mokslo ieškotojai. Ro
mos ir jos gizelių kunigų įta
ka žymiai sumažėjo.

Norėdami atsigriebti, jie ima
si bet kokių priemonių, kad 
palaikius savo įtaką plačiose 
liaudies masėse. Ten, kur žmo
nės mažiau apsišvietę, dar ir 
šiandien kunigija juos išnau
doja. Todėl ir nestebėtina, jog 
jiems geriausia šienapiutė tar
pe mažiau apšviestų tautų.

Masu tauta per keletu šimt
mečių buvusi Romos dvasiški- 
jos pagalba pavergta sunkiąją 
baudžiava, buvo geriausia dir
va kunigijos išnaudojimui. Taip 
kad didžioji musų liaudies dar
bo ir turto dalis atsidūrė didin
guose Romos kunigijos dva
ruose, bažnyčiose ir jų kiše- 
niuose.

Tačiau ir musų liaudis, nors 
ir išlengva, ėmė šviestis ir kra
tytis jų įtakos.

Pirmieji žingsniai buvo sun
kus, nes kunigijos rankose bu
vo kapitalas ir jų užpakalyje 
žandaro pagelba.

Senesniosios kartos musų 
broliai dar gerai pamena žmo- 
niu išdavinėjimų per kunigus 
Rusijos valdžiai už lietuviškai 
spausdintas knygas, ypatingai 
už platinimą laisvesnių jų.

Na, o ar lietuviai gali pa
miršti praloto Antanavičiaus ir 
kun. Laukaičio pareiškimus?

Tuose pareiškimuose jie aiš
kiai pasakė, kad lietuviams ne
reikia jokių laisvių, jog jie esą 
patenkinti Rusijos caro reži
mu, o nepatenkintiesiems tik 

reikią geros cariškos nagai- 
kos.

Amerikos lietuviai dar neuž
miršo tų laikų, kuomet čia Ame
rikoje kiekvienas laisvesnis 
kalbėtojas, lietuvybės skelbė
jas, organizatorius buvo kuni
gų pasamdytų, sufanatizuotų 
davatkų, supuvusiais kiauši
niais apmėtytas.

Na, o šiandien esant sukur
tai Nepriklausomai Lietuvai 
musų Romos kunigužiai čia ir 
Lietuvoje dedasi didžiausiais 
patriotais. Tačiau tas jų pa
triotizmas yra įvertinamas nie
kuo daugiau, kaip tik doleriu, 
o jei doleris prie jų minkštų 
rankelių negali prikibti, tai jie 
po velnių pasiunčia patriotiz
mą ir visą Lietuvą.

Neisime mes pavyzdžių apie 
jų “patriotizmą” žiūrėti toli, 
pažvelkime- mes pittsburghie- 
čiai, čia pat į musų vietinius 
Romos kunigužius ir jų nu
veiktus “patriotinius darbe
lius”.

Visi pittsbųrghiečiai gerai 
pamena prieš dvyliką metų įvy
kį, kuomet vienos lietuvių Ro
mos parapijos kimigužis, Kris
taus ir lietuvybės labui pasi
šaukė policiją, kuri musų tau
tiečiams buožėmis skaldė gal
vas. Už ką?

Nagi už tai, jog parapijonai 
pasipiktino parapijinės moky
klos, vienuolės mokytojos lie
tuvių kalbos niekinimu ir tau
tinių Lietuvos vėliavų drasky
mu. Ktfnigužis, vietoje kad ati
taisius žmonių užgautus tau
tinius jausmus ir prašalinimą 
lietuvybės niekintoją, pavedė 
juos (parapijonus) policijos 
buožių (lazdų) globai.

Nepagirtini Romos kunigu- 
žių darbai ir jaunime sėjimas 
keršto.

Pavyzdys tai ardymas stitf- 
dentų kliubo, kuris čia per ke
letą metų aktyviai veikė. Ku
nigužiai, norėdami juos pasi
imti savo globon, pradėjo vie
nos srovės kiršinimą prieš ki
tą, taip kad savo gramėzdiška 
taktika nesuorganizavo taip 
vadinamą vietinį studentų ka
talikišką kliubą, bet už tai da
bar gali didžidotis Jpasėjimu 
savo blogos sėklos, kuri juos 
vispusiai silpnina.

Nepersenai kunigužiai per 
savuosius klapčiukus buvo 
griežtai nusistatę pašalinti sau 
netinkamus asmenis iš lietuvių 
kambariui įrengti Pittsburgho 
Universitete komiteto, taip kad 
jie į jų vietą atsisėdę galėtų 
diktuoti savo klebonišką dik 
taturą.

Bet tas jiems neišdegė ir čia 
jie nusvilo nagus.

Paskutinis prabaščių pasikė
sinimas — tai užsispyrimas pa
naikinti vietinį ALTASS. sky
rių.

Mat, prieš aštuonetą mėne
sių Pittsburghe įvyko visų dr- 
jų atstovų susirinkimas tikslu 
įkurti ALTASS. sąjungą, ku
ri rūpintųsi lakūno finansavi
mu jam skrendant į Lietuvą.

Musų Romos vietiniai kuni
gužiai šį žygį boikotavo; o są
jungos skyriaus parengimus 
šmeižė; prieita buvo net prie 
to, jog vienas kunigužis dras
kė aviacijos parengimo plaka
tus.

Tačiau jų nešvarus kenki
mas nerado pritarimo net jų 
pačių parapijontfase. Aviacijos 
diena, nors ir bjauriam orui 
esapt, visupusiai nusisekė.

Dabar, papūtus kitiems vė
jams, musų kunigužiai jausda 
miesi “big šats” padarė koku- 
są jr nutarė vienu brūkšniu 
nušluoti dabartinį veikianti ko
mitetą ir patys būti vadovais.

Juokinga ir biaru!

Spiovė vandeniu, o dabar pa
norėjo jį išgerti.

Del ko? Nagi dėl .to, kad 
pamatė, jog plačiosios darbo 
masės, įskaitant ir jų parapi
jonus, šį žygį remia, tad jaus
dami jų spaudimą, panorėjo ne 
prisidėti prie veikiančio sky
riaus komiteto, bet jį suard
žius įkurti tikrai katalikiškai j 
maliavotą (dažytą).

Bet ir tas jiems neišdegė.
Vietinis ALTASS. skyrius1 

sutiko džiaugsmingai įsiteisti 
katalikų veikėjus komitetai), 
tačiau kuomet kunigužiai pa
reiškė, jog jie nepripažįsta jo
kių komitetų, žinoma, skyriui 
nieko kito neliko daryti, kaip 
tik tęsti pradėtąjį darbą ir be 
prabaščių pagalbos.

Geros valios katalikai šį žy
gį rėmė ir rems ir be prabaš
čių patvirtintos “štempelės”.

Iš viso, kas aukščiau pažy
mėta, galime aiškiai pastebė
ti, jog kunigužiams musų kul
tūrinis tautinis., darbas neap
eina. Jie kaip ir senovėje bu
vo ir pasiliks atžagareiviais — 
tamsos -apaštalais.

Mes su jumis
Skaudi žinia pasiekė pitts- 

burghiečius, sužinojus, jog la
kūnas Janušauskas atsisakė tę
sti pradėtąjį ALTASS. pasiry
žimą pasiųsti jį Dariaus-Girė
no keliais į Lietuvą.

Tačiau mes nenusiminame ir 
su tvirtesniu pasiryžimu rem
sime, sveikindami ALTASS. 
Centro Komitetą už jo pastai)- 
gas ir pasiryžę tvsfcį pra- 
dėtąj į darbą. w ’ f .

Tegu galingoji Tl^tihniča II- 
ji savo galingais sparnais su 
naujuoju drąsuoliu leitenantu 
Vaitkum pasiekia gimtąjį kra
štą, — to mes iš širdies lin
kime. Pirmyn, leitenante Vait
kau, mes su tavim!!

Paskutinis pranešimas
Ateinantį sekmadienį Lietu

vių Mokslo Dr-jos svetainėje 
2 vai. po pietų įvyksta visų 
dr-jų atstovų ir šiaip veikėjų 
susirinkimas aptarimui rengia
mos aviacijos dienos leitenan
tui Feliksui Vaitkui finansuo
ti skrendant šią vasarą Lietu
von.

Tuo pačiu laiku ir toje pat 
vietoje žemutinėje svetainėje 
įvyks jaunimo susirinkimas, 
kuriame bus išdirbti planai 
rengiamajam bankietui pager
bimui leitenanto F. Vaitkaus.

Spaudos atgavimo paminė
jimas - 

t

Įvyksta gegužės 27 dieną, 
7:30 vai. vak., Lietuvių Tau
tinės parapijos svetainėje, 105 
S. 19th St. Rengia trys orga
nizacijos: SLA. 353, 104 kuo
pos ir Liet. Tautinė šv. Jurgio 
parapija. Programa susidės iš 
kalbų, dainų ir muzikoįs. Visi 
lietuviai yra kviečiami šiame 
parengime dalyvauti ir drauge 
paminėti 30-tios metų sukak
tuves nuo lietuvių uždraustos 
spaudos atgavimo.

Choro parengimas
šv. Jurgio Tautinės parapi

jos choras po Jono Senulio va
dovybe gegužės 13 d. parapi
jos svetainėje surengė teatrą 
ir koncertą.

Sulošta 4-rių veiksmų kome
dija: “Nenorėjai duonos — 
grąužk plytas”. Veikiantieji 
asmenys: .

Kazys J. Gilius; Pranas, 
jo draugas J. Zinkus; Ka
zio dėdė — Pr. Gilius. .

Vajdylos-mėgėjai savo roles 
atliko gerai.

Koncertinę dalį išpildė:
Dainininkai: p.p. V. Paule- 

kiutė, Juozas ir Pranas Giliai, 
Venciunaitė, Rimavičaitė ir pa
rapijos choras.

Eiles pasakė p-lė Kuizinai
te.

Smuiko solo Z. Rajauskai- 
tė, akomp. jos sesutei Julei. 
Programą vede Juozas Ven
cius; užbaigė su prakalbėle ku
nigas Žukauskas.

Visa vakaro programa buvo 
graži ir vykusi, žmonių prisi
rinko pilna svetainė.

REPORTERIO 
PRIETYKIAI

Kortų lošimo vakaras paramai 
Tautiškų Kapinių gerai pa
vyko

N. S. PITTSBURGH, Pa. — 
Gegužės 12 d. North Sidės lie
tuviai surengė Lietuvos Sūnų 
svetainėj kortų lošimo vakarą 
Pittsburgho Lietuvių Tautiškų 
kapinių naudai. Kortų lošimo 
vakaras pavyko gana gerai, pu
blikos atsilankė nemažai, dova
nų buvo sudovanota daug. Jos 
buvo išdalintos geriausiems lo
šikams.

Subatos vakarų parengimai 
nėra parankus musų biznie
riams, nes jie turi dirbti ilgas 
valandas. Į šį parengimą dau
gelis biznierių * irgi negalėjo 
atsilankyti. Nežiūrint tų kliū
čių, nuo kortų lošimo vakaro 
liko gražaus pelnbl kapinių nau
dai. ',i; "

Butų gerai, kad ir kitose 
Pitt sbtfrgho dalyse* lietuviai pa • 
sidarbuotų Tautiškų kapinių 
naudai — parengtų po kokį pa
rengimą. Soho ir North Sidės 
lietuviai jau atliko savo parei
gą. Dabar turėtų pasirodyti su 
darbu dėl Tautiškų kapinių 
South Sidės ir McKees Rock 
lietuviai.

8 » »
Bendro fronto vakarienė

SOHO PITTSBURGH, Pa.— 
Gegužės 13 d. nelabai senai su
tverta “Lietuvių Lyga1 Prieš 
Karą ir Fašizmą” arba, ge
riau pasakius, Bendro Fronto 
organizacija, buvo surengus va
karienė. Jūsų Reporteris iš 
priežasties savo kasdieninio 
darbo neturėjo laimės vakarie
nėje dalyvauti. Tačiau jis gir
dėjo nuo savo draugų, kad va
karienė pavykusi neblogai. Bu
vo atsilankę gana daug svečių 
ir viešnių. i;

Gal kas kitas iš “Pittsbur
gho Naujienų” draugų, kurie 
dalyvavo, parašys plačiau apie 
“Bendro Fronto”, vakarienę.

» » »
North Sidės Jaunuolių SLA. 

336 kp. išrinko delegatus
N. S. PITTSBURGH, Pa. - 

Gegužės 14 d. N. S. Jaunuolių 
SLA. 336 kp. laike sąvo susi
rinkimą, kuriame buvo nutar
ta siųsti delegatą į SLA. ‘Sei
mą. Delegatu išrinko Povilą 
Maceiką.

Taip pat buvo nutarta pa
siųsti savo delegatus į SLA. 
3-čio apskrities kuopų pusme
tinį suvažiavimą, kuris įvyks 
gegužės 27 d. LMD. svetainėj, 
Soho dalyje;. Delegatais išrink
ta J. Ivanau’skas ir P. Macei
ka.

Nutarė prisidėti ir prie ren
gimo aviacijos dienos. Išrinko 
savo ątstovus dalyvauti drau- 
gijų atstovų suvažiavime, kib 
ris yra Šaukiamas Aviacijos 
Komiteto gegužės 20 d. LMD. 
svetainėj. Atstovais išripkta 
Ona Ivanauskaitė ir Charles 
Williamas.

Tai, kaip matote, North Si-
■M* ’tiihL 

dės Jaunuolių SLA. 336 kp. ne 
tik kad moka surengti sėkmin
gus balius ir kitus parengi- 
inus, bet parodo aktyvišku»mo 
ir kulturiniuose darbuose.

it M »
SLA. 3-čias Apskritys stropiai 

rengiasi prie savo metinio 
pikniko
Kaip jau yra žinoma, SLA. 

8-čias apskritys rengia savo 
metinį pikniką birželio 3 d., 
Adomo Sodne, Castle Shannon, 
Pa.

šis piknikas yra rengiamas 
apskrities kuopų naudai, kad 
pagelbėjus kuopoms nusiųsti 
savo delegatus į SLA. Seimą. 
Todėl ir rengime pikniko vi
sos apskrities kuopos koope
ruoja su valdyba, kad pada
rius pikniką tikrai sčkrriingu'. 
Įžangos tikietai yra platinami 
visose kuopose iš kalno.

Yra rpanoma, kad šis 3-čio 
apskrities piknikas bus tikrai 
sėkmingas.

— Reporteris.

Aliąuippa, Pa.
SLA. 247 kp. susirinkimas ir 

svečiai iš Pittsburgho

Gegužės 13 d. SLA. 247 kp. 
laikė savo mėnesį susirinkimą 
draugo Einikio namuose. Na
rių susirinkime dalyvavo gana 
skaitlingai. Svarbiausias šio su
sirinkimo nutarimas buvo siu 
sti delegatą į SLA. Seimą. Iš
rinkome drg. J. Kavaliauskie
nę, veiklią musų kubpos na
rę, važiuoti j Detroit, Mich.

Buvo atvažiavę ir svečių iŠ 
Pittsburgho. Būtent, p. J. K. 
Mažukna su savo šeimynėle. 
Jis, važiuodamas pasivažinėti, 
buvo užsukęs pas mus ir da
lyvavo musų susirinkime. Ger
biamas svečias buvo pakvies
tas pratarti keletą žodžių. Ji3 
pasakė tinkamą prakalbėlę ir 
kaipo 3j-čio apskrities Rengi
mų Komisijos pirmininkas pla
čiai paaiškinp ^pie pikniką, ku
ris yra rengiamas Ritopų nau
dai.

Musų kuopa nutarė remti ap
skrities rengiamą pikniką. Po 
susirinkimo buvo draugiškas 
pasikalbėjimas.

— Narys.

Bridgeville, Pa. 
Visokios naujienos

Gegužes 13 d. SLA. 90 kp 
laikė savo mėnesinį susirinki
mą. Narių buvo atsilankę ne
daug, gal dėl vasaros šilumos.

Aptarius kuopos bėgančio
sios reikalus, bu*vo išrinkti de
legatai į 3-čio apskrities pus
metinį suvažiavimą, kuris įvyks 
gegužės 27 d. Lietuvių Mokslo 
Draugystės svetainėj, Pitts
burghe. Delegatais išrinkta. 
Barbora Bakanienė ir Anta
nas Bakanas.

Buvo nutarta pasiųsti dele
gatus nuo SLA. 90 kp. į šau
kiamą draugijų atstovų suva
žiavimą, kuris įvyks gegužės 
20 d. Pittsburgh, Pa., LMD. 
svetainėj. Susirinkimas yra 
šaukiamas dčl rengimo 17 bir
želio aviacijos dienos Pittsbur- 
gh®. Atstovais išrinkta Bronė 
Sabaliauskiutė, Barbora Baka
nienė ir Antanas Bakanas.

Buvo tartasi ir dėl parengi
mo kuopos naudai. Tačiau mu
sų kuopoj su parengimais yra 
ne lengvas darbas. Mat, jau 
senas laikas, kaip kas bebuvo 
surengta. Nariai yra jau* at
pratę nuo parengimų, tai ma
žai ir tesiipteresuojasi jais. O 
tai nėra gerai, — turėtų būti 
kas nors daroma, kad narius 
pažadinus prie veikimo.

» B »
Pagerbs motinas

Gegužes 13 diena yra moti
nų diena ir visoje šalyje yra 
plotinos pagerbiamos. Bridge- 
villes šv. Antano Parapijos 
mergaičių Draugija surengė 
parengimą parapijos svetainėj 
pagerbimui motinų. Buvo nu
kviestos motinos ir surengtas

atatinkamas programas su už
kandžiais. Tokiu* tai budu buyo 
pagerbtos . Bridgevillės lietuvės 
motinos.

Tenka paminėti kaipo fak
tą, kad tai pirmas tokios rų- 
šies parengimas tarpe Bridge
villės lietuvių, kur lietuviai yra 
supažindinami su motinų die
nos reikšme.

» » »
Anglių kasyklos pradėjo ge
riau dirbti, — priima ir nau

jus darbininkus
Bridgevillės apylinkėje ang

lių kasyklos, kurios yra kon
troliuojamos plieno trusto ir 
žinomos kaipo National Mining 
Co. No. 1 ir No. 2 pradėjo 
dirbti • net dviem pamainom. 
Priimama ir nauji darbininkai. 
Bet daugiausiai ima jaunute vy
rus, o kurie jau yra sulaukę 
daugiau nei 45 metų amžiaus, 
tai tiems darbo nėra. Visi nau
ji darbininkai pirm gavimo 
darbo turėjo ^pereiti daktaro 
skrupulingą egzaminavimą. Jei 
kuris kiek bu*vo nesveikas, tai 
tas, žinoma, darbo negavo.

Reiškia, seni ir patyrę ang
liakasiai, kurie nuo pat savo 
jaunystės yra dirbę anglių ka
syklose ir geriausias savo gy
venimo dienas palikę kasyklo
se, dabar nėra reikalingi. Dėl 
nedarbo jie atsidūrė bedarbių 
eilėse ir laukė geresnių laikų, 
tikėdami, kad ir vėl galės grį
žti į kasyklas prie savo seno 
ir priprasto užsiėmimo bei pel
nyti sau ir savo šeimynoms 
duonos kąsnį. Bet... jau jų ne
reikia tenai, jie jau perseni, 
pakankamai yra jaunesnių ir 
drūtesnių. O kur turės dėtis 
tie seniai, dėl kurių darbo jau 
nėra ? Godiemsiems kapitalis
tams tai visai ne galvoj.

Tai štai dėlko reikia kovo
ti, kad butų įvesta senatvės

Pilsen Kwik Klean
Vartokite tiesiog iš keno valymui purvino paviršiaus sienų, išbaigtų 
enamėlio arba medžio.

PAGAMINTAS Iš GRYNO MUILO KAVALKĖLŲ NUVALO 
GREIČIAU IR NUODUGNIAU.

Pirkite Pilsen KWIK savo Maliavos ir Hardware Krautuvėje-

Ekskursija į Lietuvą
Rengiama NAUJIENŲ” ir visų Lietuvių Laivakorčių Agentų 

Amerikoje.
Milžinišku cuNARD LINIJOS laivu 52,00 tonų įtalpos

BERENGARIA”

BIRŽELIO-JUNE 16 DIENĄ, 1934 m.
Ekskursantai perpląuįs per vandeni i mažiau kaip 6 dienas. Eks-
ŽV/Jz&Jac gerai žlnomas ekskursijų palydovas — STEPONAS

Pakely ekskursija aplankys didžiausi pasaulyje 'miestą Londoną, 
o iš ten per Kiel Kanalą j Klaipėdą.

Trečia Klase i vieną puse
J abi pusi ..............................
Turistine Klase i vieną pusę

> I abi pusi ...............................
S'Vkntt ' “NAUJIENAŠ” d«l informacijų
apie reikalingus kelionei dokumentus.

“NAUJIENAS”
1739 So. Halsted Street

Ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 8 valandai vakaro

CUNARD LINE

pensija. Tada darbininkas, su
laukęs to amžiaus, kada jis 
jau yra nereikalingas, galės 
gauti pensiją, žinoma, ne to
kią, kokia dabar yra Penn. val
stijoj, kur pensija mokama tik 
70 metų amžiaus sulaukusiems 
seneliams. Bet ką darbininkai 
turi daryti, jei jie sulaukia 
daugiau nei 45 metų amžiaus 
ir negali gauti darbo, o pen
sijos irgi negali gauti iki su
lauks 70 metų amžiaus.

Senas Bridgevillietis.
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Carnegie, Pa.
SLA. 323 kp. susirinkimtas

ir1

*4

Gegužės 13 d. SLA. 323 kp. 
laikė mėnesinį susirinkimą. Bu
vo renkamas delegatas į SLA. 
Seimą. Išrinkta M. Balčiūnie
ne.

Į 3-čio apskrities pusmetinį 
kuopų suvažiavimą, kuris įvyks 
gegužės 27 d. LMD. svetainėj, 
delegatais išrinkta: P. Liepas, 
M. Liepienė ir M. Balčiūnie
ne.

Į šį susirinkimą buvo atsi
lankę ir svečių iš Pittsburgho, 
būtent: SLA. 3-čio apskrities 
pirmininkas J. Milleris, Paren
gimo Komisijos pirmininkas J 
K. Mažukna ir ALTASS. Pitts
burgho skyriaus Komiteto pir
mininkas S. Bakanas.

SLA. 323 kp. raštininkas, 
p. J. Monskis, nusiskundė su- 

(Tąsa pusi. 3-čiam)

Vyrai — Atyda!
Štai yra specialia praneAimna. kuria bun įdo
mus kiekvienam vyrui, kuris pasieki “vidur- 
amii” ir jaučia reikalinrum* tam tikro 
gaivinančio TONIKO. Kad suteikti galimu
mą tūkstančiams, kurie dčl kokios norą 

AtldSltnlft uftslaakvtf

Nuga-To n e
tiesiog nuo- distributorių. Sį Gydytojaus pre- 
skripcija dabar parduodama visose vaisty- 
nyčiose. Vienas Doleris už mftnesio treat- 
menta — bukite savimi gaukite buteli šian
dien — garantuotas.

$107.50
$181.00
$144.50
$254.00
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(Tąsa iš pusi. 2-ro) 

sirinkimui, kad jis dar nėra 
gavęs iš ALTASS. Centro Ko
miteto pakvitavimo už pasių
stas aukas dėl antrojo skridi
mo, o taip pat nėra gavęs nė 
aviacijos ženkliukų, kurii.’or 
turėjo gauti už pasiųstas au
kas, būtent: 4 narystės auk
sinius ženkliukus ir 34 sidabri
nius ženkliukus. Jis prašė S. 
Bakano paaiškinti, kame ga
lėtų būti dalykas. S. Bakanas 
pareiškė, kad jis nesąs įgalio
tas kalbėti ALTASS. Centro 
Komiteto vardu. Tačiau* jis ma
nąs, kad užtrukimo priežastis 
prisiųsti ženklelius ir pakviti- 
mą bus ta, kad Centro Sekre
torius A. Vaivada yra labai už
imtas su rengimu aviacijos 
dienų. Camegiškių aukos Cen
tre jau yra pakvituotos, o su 
ženkleliais, tai Pittsburgho Ko
mitetas pasirūpins. Tai tuo tas 
reikalas ir bu*vo užbaigtas.

Bakanas kvietė, kad carne 
giškiai lietuviai prisiųstų savo 
atstovus į draugijų atstovų su
sirinkimą, kuris įvyksta gegu
žės 20 d. LMD. svetainėj. Car- 
negie draugijų darbuotojai pa
reiškė, kad jie prisius atsto
vus nuo SLA. 323 kp. ir nuo 
Šv. Antano Draugijos.

Tačiau kas atstovais liko iš
rinkta dėl aviacijos dienos, ne
teko patirti, kadangi prisiėjo 
apleisti susirinkimą pirm rin
kimų. Bet esu tikras, kad at
stovais buvo išrinkti tinkami 
žmonės.

Prie pabaigos negalima pra
leisti nepastebėjuts to malo
naus fakto, kad Carnegie lie
tuviai dažnai pasižymi savo 
darbštumu ir nuoširdumu vi
siems prakilniems tikslams, 
ypač SLA. 323 kp. ir šv. An
tano Draugijos darbuotojai.

i — Svečias. t

Kur ir kas yra vei
kiama dėl Antrojo

Skridimo
Pittsburgho lietuviai ir Pitts

burgho lietuvių Draugijos ne 
juokais rengiasi prie aviacijos 
dienos, kuri įvyks birželio 17 
<1. Betties Field airporte.

Sekamą sekmadienį, gegužės 
20 d., įvyksta Pittsburgho ir 
apylinkės Draugijų atstovų su
sirinkimas, kuriame bus apta
riama galutini planai ir visi 
kiti reikalai, surišti su avia
cijos dienos rengimu.

Kiek teko patirti, tai seka
mos Lietuvių Draugijos yra iš
rinkusios savo atstovus daly
vauti Draugijų atstovų susi
rinkime Lietuvių Mokslo Drau
gystės svetainėj: Lietuvių Mo
kslo Draugija yra išrinkus at
stovais : Adomą Pauleką, An
taną Karauską, Joną Balčių, 
Joną Ambrazaitį ir B. Lapei- 
ką; SLA. 90 kp. iš Bridgeville, 
Pa., yra išrinkus: Bronę Sa- 
baliauskiutę, Barborą Bakanie- 
nę ir Antaną Bakaną; SLA. 
323 kp. iš Carnegie, Pa., yra 
išrinkus: Petrą Liepą ir dar 
vieną atstovą, kurio vardo ne
atmenu; SLA. Jaunuolių 336 
kp., laikytame susirinkime ge
gužės 14 d. Lietuvos Sūnų sve
tainėj išrinko sekamus atsto
vus: Oną Ivanauskaitę ir 
Charles Williams.

SLA. 3-čias apskritys jau 
prieš kiek laiko savo Komite»- 
to susirinkime yra išrinkęs se
kamus atstovus: J. K. Mažuk- 
ną, K^tantą Šimkūną, Joną 
Millerį ir Ipolitą Paukštį. Pitts
burgho sandariečius, tur būt, 
atstovaus Juozas Virbickas ir 
Povilas Marmokas. Gedimino 
Draugija irgi jau kiek laikz» 
atgal yra savo atstovus išrin
kus, būtent, A. Vainorių, J. 
Zaranskį ir dar porą delega
tų, kurių pavardes neatmenu.

Virš suminėtos Draugijos ir 
jų atstovai visados gyvai at
siliepia ir ima dalyvumą vi
suose musų kulturiniuose dar
buose, taip sakant, atstovą U- 
ja. gyviausią ir veikliausią 
Pittsburgho ir apylinkes lietu
vių visuomenės dalį. Tad nuo
širdžiai remia ir antrąjį skri
dimą bei prisideda su darbu.

Tačiau reikia pasakyti, kad 
suminėtos Draugijos dar nėra 
visos musų veikliosios Drau
gijos, — jų yra daug daugiau4. 
Taip pat ir daug daugiau, ne
gu suminėta, dalyvaus draugi
jų atstovų susirinkime dėl pri
sirengimo prie aviacijos die
nos.

Todėl reikia manyti, kad se
kamo sekmadienio draugijų su
sirinkimas bus tikrai sėkmin
gas.

Paskutinėmis dienomis teko 
sužinoti, kad per pasidarbavi
mą LMD. Namo gaspadoriaus 
Albino Kaulakio ir dar vienas 
narys įstojo į ALTASS. ir už
simokėjo $2 narystės mokesti 
bei įsigijo auksinį aviacijos 
ženkliuką. Tai Franas Masai- 
tis. — S. Bakanas.

[ The English Column J

The response to the general 
meeting of young people’š clubs 
of Pittsburgh with a view to 
having a reception for the 
Lithuanian flyer when he 
comes to Pittsburgh was quite 
favorable with representatives 
of seven of the most Progres
sive organizations being pre- 
sent. The response of these re
presentatives was so enthus- 
iastic that plans are now be
ing forwarded as quickly as 
possible. Another meeting is 
being held this Sunday at 2:30 
at the Lithuanian Hali, 142 
Orr Street and any clubs or 
individuals who found it im- 
possible to attend the lašt 
meeting should avail them- 
selves of this opportunity.

The “Finish the Cathedral” 
campaign of the University of 
Pittsburgh this week will give 
Pittsburghers their first op
portunity to visit the new 
building. Open house begins at 
2 o’clock Sunday and eloses 
officially Sunday May 27. 
Lithuanians in and around 
Pittsburgh are especially re- 
quested to visit this new 
structure this Sunday May 20 
and also next Sunday May 27 
at wliich times members of 
the Lithuanian Memorial Room 
Committee wili be on hand to 
point out the location of the 
proposed Lithuanian Room. 
Just this week, too, word was 
received by the committee 
from the Lithuanian Ministry 
in Washington that the Lith- 
uanian Government has made 
a finai seleetion of the room 
location and they are now pre- 
paring for Lithuanian artists 
and architects to compete in 
dėsigning and decorating the 
room in a truly Lithuanian 
style. The hours on Sunday 
for the inspection will be from 
2 until 6 and on week days 
from 2 to 4 and 7 to 9 and it 
is hoped that the invitation 
of the University officials to 
Pittsburghers will be accepted 
by many Lithuanians and their 
friends.

Edwrd Baltrušaitis, 
205 Seneca Street.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To preso Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Kenosha, Wis
šis tas iš musų kolonijos

mieste yra nemažai 
Jų skaičius pastaruo- 
ne tik nemažėja, bet 

Iš naujų

Musų 
biznierių, 
j u laiku 
dar pradeda didėti,
biznierių tenka pažymėti C. ir 
M. Piasecki. Tai graborių įs
taigos vedėjai. Musų mieste jų 
įstaiga randasi adresu 4124 — 
7th Avė. Bc‘ to, jie turi savo 
skyrių ir North Chicagojc ad
resu 1231 Jackson st. Taip sa
kant, vyriausias įstaigų vedė
jas yra Charles W. Piasecki. 
Jis dar yra jaunas žmogus; pa
sižymi savo linksmu budu ir 
draugiškumu. Kiek man žino
ma, jis gana pasekmingai veda 
biznį.

P-as C. Piasecki yra lenkų 
tautybės. Su lietuviais jis pa
laiko gana draugiškus ryšius. 
Apie tai galima spręsti iš to, 
kad jau sužavėjo vienos lietu
vaitės širdelę. Vietos laikraš
čiai rašo, kad jis jau ir laisnį 
tu‘ri išsiėmęs. Vedybos įvyks
tančios birželio mėnesį.

Jo busima žmona yra ne kas 
kita, kaip tik p-lė Mare M. Dc- 
menčius, kuri yra baigusi slau
gės mokslus. Dabartiniu laiku, 
jei neklystu, ji dirba vietos li
goninėje. Ji taip pat yra -malo
ni ir linksmo budo mergina.

Tokiu budu dabar kenoshie- 
čiai susilauks pusiau lietuviškos 
graborių įstaigos, kur jie ga
lės susikalbėti ir lietuviškai. 
Pirma lietuviams tekdavo kreip
tis į vokiečių graborius. Dabar 
bus parankiau atlikti reikalus, 
kadangi su graboriaus žmona 
bus galima lietuviškai susikal
bėti.

» » »
Antra įstaiga — tai “Wis- 

consin Brewing Company“. Jos 
adresas 2111 — 63 Pi. Toje įs
taigoje lietuvių nėra. Tačiau 
jos vedėjas yra gerai lietu
viams pažįstamas p. John Zim- 
mermann. Kuomet jis buvo 
German-American Home per- 
dėtiniu, tai daugelis lietuvių jį 
vadindavo “Dėdė Jonas“. Zim- 
mermann buvo ir dabar tebėra 
gana draugiškas lietuviams.

Wisconsin Brewing Co. ga
mina alų, kuris yra žinomas 
kaipo “Wisconsin Club Beer”. 
Alus pasižymi savo skoniu. Jis 
yra daromas iš geriausių mie
žių. Aplankykite bile aludę ir 
įsitikinsite, kad tai tiesa.

Nors tai ir jauna įstaiga, bet 
biznį jau gana plačiai varo. 
Alų pristato daugiausiai šiems 
miestams: Kenosha, Racine, 
Waukegan, Mihvaukee, etc.

Jei kada kuriam vietos lie
tuvių bus reikalingas alus, tai 
kreipkitės į “dėdę Joną“, — 
jis suteiks kuo geriausį patar
navimą.

šiomis 
aplankyti 
mus,

» » »
dienomis man teko 
savo gerus pažįsta- 

ponus F. Rastic, kurie

S. A. BERGMAN, Ine 
1J27 Was. S xty Th.nl Streol 
i rytus nuo Ashland Avė 

kampas Justine St. 
DIDŽIAUSIA CHICAGOS

laiko valgomų daiktų krautuvę 
adresu 4800 — 28th Avė. 'Pa
stebėjau, kad jie turi įsigiję 
naują Nash automobilių. Matyt, 
kad Kenoshos biznieriai prog
resuoja. Tai reiškia, kad jiems 
biznis sekasi neblogai. Kitaip 
juk negalėtų naujus automobi
lius pirkti..

Smagu, kad po truputį lai
kai ima taisytis. Darbai irgi 
pradeda kiek geriau krutėti.

Naujienietis.

“Kur

klausėsi viso pro-

New York, N .Y
Gražiai

vinto
paminėta spaudos atgia- 
30 metų sukaktuvės

jau laikraščiuose buvo

to “Mylėkimės“ gražiai dekla
mavo “Amerikos“ redaktorius, 
p, Vilniškis. l?oeto Vaičaičio ei
les deklamavo p-lė Bortkevičiu- 
te. V. Kudirkos eiles
tii3 yra didelis“ jausmingai de
klamavo J. Ambraziejus. Taip
gi p. Hofmanas sudainavo dar 
porą dainelių ir p-les Dapkevi- 
čiutes labai vykusiai sudainavo 
duetą Ks. Vanagėlio 
banguoja Nemunėlis“.

Vakarą užbaigė Lietuvos 
konsulas P. Žadeikis, padėko
damas rengėjams už suruošimą 
tokio įspūdingo vakarę.

Publikos buvo atsilankę net 
iš New Jersey ir Long Lsland 
ir atidžiai
gramo. Iš publikos girdėjosi 
pareiškimų, kad dauginus butų 
surengta tokių kultūringų va
karų.

Ir iš tikrųjų didelė garbe pri
klauso rengėjams už surengi
mą tokio interesingo ir kultū
ringo vakaro, labai vykusiai 
ir atatinkamai apvaikščiojant 
spaudos atgavimo 30 metų su
kaktuves. —Dalyvis.

vietinių

A. Mi- 
vakaro

LIETUVOS ŽINIOS

Kaip 
garsinta, spaudos atgavimo 30 
metų sukaktuvės atatinkamai 
paminėta 7 d. gegužės, Cornish 
Arms Hotel, New York, N. Y. 
Vakaras surengtas kun. A. Mi
luko iniciatyva, padedant Rū
tos Rateliui ir kelių 
laikraščių redakcijoms.

Vakarą atidarė kun. 
lukas, paaiškindamas
itislą ir perstatydamas p. J. Mi- 
kolainienę, kaipo vakaro vedė" 
h-

Pirmiausia vietos žymus dai
nininkas, p. Hofmanas, akom
panuojant p. Sakui, labai vy
kusiai sudainavo Petro Armino 
“Kariškąją lietuvių dainą“, 
“Kur bakūžė samanota“ ir 
“Lietuvos himną“. Šis daininin
kas pakėlė visų susirinkusių 
ūpą, o dainuojant Lietuvos him
ną, atsistojusi kartu dainavo 
visa publika.

Potam buvo perskaitytos se
kančios įdomios paskaitos, pri
taikintos vakaro (tikslui:i I

“Apie Suvalkiją drausmės 
metu“, skaitė J. Ambraziejus.

“šeštos dešimtięs metų lietu
vius“, atpasakojo, kun. J* Bal- 
kunas. ? <

“Lietuvos Atbudimas“, skai
tė p-lė P. Jurgeliutė.

“Visados gyvavusią lietuvių 
tautinę sąmonę“,, skaitė A. B. 
Strimaitis.

“Lietuviai ir 40 metų draus
mė“, skaitė kun. A. Milukas, 
pagelbstint M. J. Vinikui.

Protarpiais paskaitų vakaras 
buvo paįvairintas gražiomis
deklamacijomis ir dainomis.
P-ia J. Mikolainienė jausmin
gai deklamavo Turčinskio pa
garbos eiles aušrininkams. Dr. 
Kudirkos “Varpas“ ir A. Jakš- .

Lietuvoje Švietima- 
sis Smarkiai Plečiasi

Pradžios mokyklų skaičius 
Lietuvoje kasmet auga. Prieš 
pat Didįjį karą, 1913 meta: s, 
Lietuvoje buvo iš viso tik 875 
pradžios mokyklos. Tuoj po kia- 
roį 1919 metais mokyklų jau 
buvo įsteigta 1036. Perei
tais metais visoje Lietuvoje 
pradžios mokyklų buvo 2297, 
Tuo pačiu laiku auga ir mo
kyklose dirbančių mokytojų 
skaičius: 1913 metais buvo 1022 
mokytojai, 1933 metais — 4313 
mokytojų, o šiais metais jau 
4405. Tačiau už vis labiausiai

AMERIKOS DOLERIAI
. YRA SIUNČIAMI I

Visas Dalis Pasaulio
TUKUSI X OK DERI AI

UŽSIENIŲ SKYRIUS
L PyPERNU’K 

•Vedėjas ;

HALSTED EKCHANGE 
N AT 10 N AL BANK

Halsted S t. ir 19 th PI.
Xarvs FEDRrAL 

LNSUK A N< E KORPOR ACIJO$

Pirmoji Šiais Metais Tiesiogine 
Ekskursija

Į KLAIPĖDĄ
Rengiama Lietuvių Laivakorčių 

Agentų Sąjungos Amerikoje/

auga pradžios mokyklos moki-j tais kursu buvo iš viso įsteig- 
nių skaičius, ypatingai kai Lie-ita 345, o praeitais metais jų 
tuvoje buvo įvestas privalomas ■ buvo likę tik 61. Dabar suau- 
pradžios mokslas. 1913 metais gūsių jų kursų klausytojų yra 
Lietuvoje mokinių buvo tik 12122 žmones. Jie mažėja dėl 
51.221, 1919 metais tik 45.540., to, kad Lietuvoje padidėjo pra-
pernai jau buvo 235.033, o šie
met — 241.410 mokinių. Pe 
reitais metais tik 730 moky 
klų turėjo nuosavus nam'us. 
770 mokyklų namai buVo sta
tomi, o kitos mokyklos sau bin
tus nuomavo pas ūkininkus.

Greta mokyklų visoje Lietu
voje auga ir vaikų darželių 
bei suaugusiųjų kursų skaičius 
Iki 1927 metų vaikų darželių 
švietimo ministerijos išlaiko
mų visai nebuvo. 1927 metais 
buvo įsteigti 12 darželių, 1933 
met. — 64, o šiais metais jų 
jau yra 80, kuriuose mokosi 
3326 vaikai. Suaugusiems kur
sai Lietuvoje buvo pradėti 
steigti 1920 metais. Tais me

džios mokyklų skaičius ir, be 
to, dauguma suaugusiųjų jau 
yra raštingi. Tsb.

Garsinkitės “Nnose”

SAVE MONEY^UCŽ
Sut^>t/QUAL1TY

SALE
of Plumbingj

Virtuvės Sinkos
“A” kokybė su 12” užpakaliu, šios 
vertybės niekuomet ne bus pakar
totos. Didžiausias Chicagoje pasi
rinkimas. įkainuotos pigiausiai^ 
48” kampinė roll-rim 
sinka ..............i.............
52” roll-rim 
sinka ......................
18x24” kitehenette 
sinka ..............-......

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!

SINKAI KRANAI 
pamainoma sėdyne.

PAKELIAMI 
SHOWERS 

Del kiekvienu na
mų. Visas chromo 

išbaigtas

Lengvai pastatomas 
Viskas su 6x6 pėd. 
baltom duck firan- 
kom. 24-inč. chro
mo dengtu žiedu 
Pilnas . tfO OQ 
į rengimas^*

Su pamainoma sėdyne.
Sunkaus misingo, nikeliu 
apkloti, pasukamas spout, 
balto stiklo muilui indas.
SPECIALIAI $2.69
ANGLIES ŠILDYTOJAS 
Karštas vanduo greit ir 

ekono
miškai. 
100 ga
lionu 
įtalpos. 
Specia

liai

75- - - - - - - - - - - - - - -DOME TOP

e
HEATERS

52-galionu įtalpos — 
garantuotas. 125 sva
ru veikiamos pajėgos 
spaudimo $6.95

jbSm

$13.75
$14.75

$5.75

Toileto
Sėdynės

Sniego Baltumo ce- 
lluloido, sunkus ka
bliai. Didelė vertv- 
SpecialiaiS! >95

RANGE 
BOILERIS 
80-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. 
brangiau.

$6.75

3945-47 LINCOLN AVĖ. 
Lakeview 8200

5912-26 W. GRAND AVĖ.
National 0066■* M MM

Atda.ra: Lincoln Avė ir 22nd St. 
Nuo 8 v. ryto iki 7 vai. vakaro.

2118-22 So. State St.
Tel. Victory 2454 

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

Atdara: State St. ir Grand Avė.
t anuo o v. ryvv aiu t vai, vaivaiu.

Nuo 8 v. ryto iki 7 v. vakaro. Pirm., Treč. ir Penkt. nuo 8 ryto
Nedalioj iki piet

SIENOMS 
POPIEROS 

IR 
LANGU 
UŽDAN

GALŲ 
KRAU
TUVE

GRAŽI MIEGKAMBARIUI POPIERA
Dabar parsiduoda 4 
už ........................  už rolę

GRINDIMS VARNIŠAS
Išdžiūsta i 4 valandas. Nesusi
trauks, nesiurkštas, C1 AQ 
baltas ................... Už gal.^ ■■“v

LONGLIFE MALIAVA
Del išlaukinio ir vidaus maliavojimo, 
balta ir spal- CIČ
vuota ...................  Už gal. * ■

LONGLIFE FLAT MALIAVA
BALTA IR SPALVUOTA 
DYKAI PRISTATYMAS 

Atdara Ketvergais ir Subatomis 
iki 9 vai, vak.

Visi Telefonai PROSPECT 3440.

IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO
i"

Gegužės 28 d., 1934
Moderniškuoju baltu motorlaiviu

“GRIPSHOLM”I
(Tuo pačiu laivu iki Klaipėdos)■ '

Trečiąja Klase
Turistine Klase 
Cabin Klase

Ten 
$97.50 

$121.50
$143.00

Ten Ir atgal
$167.00
$212.00
$265.00

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

Jungtinių Valstijų “Revenite” ir Pagalvės
mokesčiai atskirai

K'Ji! ■

1 • *, ’

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

Kreipkitės į NAUJIENAS pakol nevėlu

x x a xx x v* w
iki 9 v. vak. Antr., Ketv. ir šeštad.
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ištruko

sušuko Šafro
vas

Einam

MOKESČIŲ NAŠTA
mas a

taipgi nepa

M. ARCIBAŠEVAS Verte MIKAS ŠILEIKIS novna

SANINASžinoma.
negalima!

žinau

juo

mandagiai

kasiu

sar

SIDABRAS

užklausą

girtam 
paklausė

sake Jurgis, nors buvo tikras, 
kad nesugrius, 
j6te?

—Ar kaip gyvulys, 
krantės atsiliept Navikovas

—Nors ir taip, 
Saninas, — 
ro tiktai tą 
nori jis dainuot 
nori šokti

paniekinančiai 
perkreipusi lupas, pasakė Ly-

pastovėjo urve

Taip, taip, Birželio-June 3 dieną, BIRUTES 
DARŽE susirinks visas Chicagos lietuvių jauni
mas smagiai pasišokti ir laiką maloniai praleisti.

Pasijukusieji viršuje, prič 
urvo žiočių 
šiurkščiai pasižiurėjo į Svarų* 

į ir Karsavijiiutę, susėdo 
Vyrai užsirpkė,

—Na, ir ką? — 
paklausė Semionovas

, III. under tire act of 
1870.

padidės. Sidabro uncija, kuri dabar kainuoja apie 47 
centus, turės pakilti ligi $1.29.

Bet ar pasisektų ligi tiek iškelti sidabro kainų? 
Kai kurie ekonomistai abejoja. Jie sako, jog šiandien 
pasaulyje randasi apie 12 bilionų uncijų sidabro. Kiek
vienais metais jo produkcija siekia 250 milionų uncijų 
ir tik 70 milionų sunaudojama komerciniams tikslams: 
sidabrinių daiktų gaminimui, hionetoms ir t. t.

Kada vyriausybė pradėtų supirkinėti sidabrą ir 
leistų apyvarton juo paremtus popierinius pinigus, tai 
tas jau reikštų infliaciją. Ar butų galima tą infliaciją 
kontroliuoti? Tai priklausytų nuo to, ar vyriausybė 
galėtų kontroliuoti sidabro vertę. Kadangi sidabro pa
saulyje yra labai daug, tai kai kurie ekonomistai pri
sibijo, jog infliacija nueitų toliau nei vyriausybė to pa
geidautų. O tai atsitiktų todėl, kad nebūtų galima iš
kelti sidabro vertę ligi pageidaujamos aukštumos. Tame 
atvejyje pigiu sidabru paremti pinigai irgi žymiai nu- 
pigtų, — jų perkamoji jėga sumažėtų.

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj 
vaitu:

piasi.
—Aš turiu revolyerį! 

čiai atsiliepė Jurgis, o jo bal
sas iš po genies pasigirdo bai
sus, tikrai mirtinas.

Jis atsargiai stūmėsi pir
myn. Sienos buvo žemos, nely
gios ir drėgnos, kaip kokiam 
dideliam rūsy j. Dugnas tai 
nusileidęs, tai pasikėlęs; du 
kartu Jurgis yps tik nenugriu
vo į kokias tai duobes. Jis ma
nė, kad geriau grįžti atgal ar 
sėstis, pasidėt, o paskui pasa
kyt, kad toli vaikščiojęs.;

Staiga iš užpakalio pasigir
do šliūkščiojanti per šlapią 
molį žingsniai ir šniokščiantis 
kvėpavimas. Kažkas paskui jį 
ėjo. Jurgis pakeįė žvakę aukš
čiau galvos.

—Zinaida Pavlovna! — nu
sistebėjęs sušuko jis.

—Ji pati I linksmai atsj-r 
liepė Karsavinįutė, pasikaišys 
dama drabužius, kad peršokti 
per duobę.

nes nežinojo dar

Sten- 
Jį jau 

mintis:

sušuko Riazanco; 
vas:—ten būdavo vilkai sle

gražu 
norėdamas pasigirti, atsakė Jur
gis. — Tiktai takeliai toli nei 
na, užpilti žemėmis. Tenai pu 
sta kbki tai grindimai.

- Atrodo, kad “sidabro bloko” senatoriai, ant galo, 
atsieks savo tikslą. Laikraščiai praneša, jog preziden
tas Roosevelįąs remia sumanymą, kad Amerikos pini
gai butų paremti ne tik auksu, bet ir sidabru.

Tiesa, ir dabar apyvartoje randasi sidabrinių pini
gų, — dešimtukų, kvoterių, pųsdolerių ir dolerių. Bet 
tų sidabrinių monetų vertė yra paremta auksu. Visai 
kitoks reikalas bus, jei vyriausybė priims įstatymą, ku
riuo einant sidabrui taps suteiktos maždaug tokios pat 
teises, kaip ir auksui. Tame atvejyje vyriausybė supir- 
kinės sidabrą ir galės išleisti popierinius pinigus (bank
notus), kurie bus paremti sidabro verte.

Nuo keturiolikto ligi devyniolikto šimtmečio sidab
ras sudarė pagrindą pinigams. . Net ir dabartiniu laiku 
Kinijos, Indijos ir kai kurių kitų kraštų pinigai yra si
dabru paremti. Bet Europoje ir Amerikoje nuo pereito 
šimtmečio jsivyrayo auksas, ir sidabras nebeteko savo 
vertės, Prieš keturias dešimtis metų sidabro uncija kai
navo $1.30; šiandien jos vertę tėra tik 47 centai.

Amerikoje jau gana seniai prasidėjo judėjimas pa
remti pinigus ne tik auksu, bet Jr sidabru. Didžiausias 
sidabro šalininkas buvo nabašninkas William J. Bryan, 
kuris kelis kartus kandidatavo į Suvienytų Valstijų 
prezidento urėdą. Jo platformos svarbiausias punktas 
buvo pripažinimas sidabro,

Banknotas, kaip žinia, yra savo rųšies įkaitas (mor- 
gičius) ant to aukso, kurį kontroliuoja vyriausybė, štai 
kodėl ir ant banknoto yra pasakyta, kad jį galima iš
mainyti į auksą arba į kitos rųšies legalius pinigus. 
Reiškia, vyriausybė privalo turėti aukso, kuriuo ji pa
remia apyvarton paleistus banknotus. .

Tokią pat rolę galėtų lošti ir sidabras. Bet tame 
ątvėjyje vyriausybė turėtų supirkinėti sidabrą, kad ga? 
įėjus išleisti tuo metalu paremtus banknotus. Vadinasi, 
ji turėtų ne tik aukso, bet ir sidabro rezervą.

Tatai dabar ir planuojamą padaryti. Kongresas, 
matomai, neužilgo svarstys tą klausimą. Jau yra įneš
tas ir bijius bei senatoriaus Thomas amepdmentas. Jei 
bilius bus priimtas, tai sidabras greičiausiai bus nacio- 
nalisųotas. ir vyriausybė pradės jį supirkinėti.

Aiškus daiktas, kad tąsyk sidabro vertė Žymią}

atsiliepė 
ėjė ir papurtė galvą.
—Pati geriausi, kokią tik aš 

palaikydamas Sani- 
no pusę, pareiškė Ivanovas.

Lydija garsiai uždainavo ir 
piktai pertraukė.

—Vienok jie nesiskubina!— 
pasakė jį.

—Ko jiems skubintis! — pa
aiškino Ivanovas: — niekad 
nereikia skubintis.

—O Žinija... didvyriška mo
teris be baimės... ir be nusi
kaltimo, suprantama! — 
kastįškai pastebėjo Lydija

Tanarovas stipriai apsnūdo 
savo asmeniškose mintyse ir 
susikonfuzijo.

Lydija pasižiurėjo į jį, pasi-

kad čia ji, 
graži mer- 
į ją žiban- 

šypsojosi.
toliau! — 

pridūrė

Pusėtinai originališka 
nedvejodamas,

jnno, 
dusus 
pyko.
vai m

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

Pasigirdo ateinančią šlamė
jimas ir greitai iš tamsos iš
lindo Karsavinįutė ir Jurgis.

Jurgis užgesino žvakę, nusi
šypsojo į visus nuoširdžiai ir 
negriežtai 
kaip jie į jų pasivaikščiojimą 
žiuri. Jis visas buvo išsitepęs 
geltonu moliu, o Karsaviniutės 
petys, kuriuo ji prisiglaudė prie 
urvo sienos, buvo gerokai su
teptas žemėmis ir purvu.

Washingtono federalįs statistikos biuras praneša, 
kad Illinois valstijoje randasi 16,342 paskirų valdžios 
vienetų (savivaldybių), kurių išlaikymas kainuoja žmo
nėms beveik šešis šimtus milionų dolerių. Tie pinigai, 

yra surenkami mokesčiais. Vidutiniškai imant, 
kiekvienas Illinois gyventojas (vyrai, moterys ir vaikai) 
turi per metus sumokėti po $76.46, kad sudaryti tą mil
žinišką sumą pinigų. »

Pernai valstijos savivaldybės išleido 30 milionų do
lerių daugiau nei surinko mokesčių. O tai reiškia, kad 
per vienus tik metus buvo užtraukta tiek naujų skolų. 
Anksčiau ar vėliau tos skolos turės būtį atmokėtos. Va
dinasi, reikės sukelti dar daugiau pinigų, užkrauti gy- 
ventęjams dar sunkesnę mokesčių naštą.

Illinois valstijoje randasi 1,129 miestai, miesteliai 
ir kaimai. Kiekvienas tų miestų, miestelių ir kaimų tu
ri savo administratyvį aparatą. Bendrai tas aparatas 
per metus kainuoja 180 milionų dolerių. 102 kauntės 
per metus išleidžia $54,000,000. Kitas išlaidas sudaro 
mokyklos, parkai ir t. t.

Kaip matote, administratyvis aparatas suėda labai 
daug pinigų. Kiekvienas miestas ir miestelis turi viso
kių valdininkų, kuriems reikia algas mokėti. Daugelis 
tų valdininkų yra visai nereikalingi/Sakysime, mažuo
se miesteliuose valdininkai turi labai mažai darbo (per 
dieną dirba gal tik porą valandų), bet algas vi s vien 
jiems reikia mokėti.

Kur išeitis? Paskutiniais keliais metais pasireiškė 
judėjimas, kuris siekiasi .sumažinti savivaldybių skaičių 
ir tuo pačių laiku pašalinti bereikalingus valdininkus, 
kuriems dabar reikia^-algas mokėti. Žinoma, politikie
riai ir valdininkai, kuriems grūmoja pavojus darbo ne
tekti, tam judėjimui yra labai priešingi. Tačiau, reikia 
manyti, kad nuolat didėjanti mokesčių našta privers 
daryti kokių nors reformų savivaldybių klausime.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
Sekmadienius. Leidžia Naujiem* Ben
drovė, 1789 S. Halsted St., £hicago,

—Jurgi, susimildamas, ne
daryk nesąmonių — prisirišo 
prie brolio Lėlė. — Kaip Die
vą myliu, kvailystė!

—Žinoma, kvailystė, — 
kaudamas sutiko Jurgis 
Semionovai, perduok man čia 
žvakę.

—O kur aš ją gausiu?
—Užpakalyj jūsų 

kėje!
Semionovas flegmatiškai 

pasiekė kašiukėj žvakę.
. —Jus būtinai eisite su mu
mis? — paklausė viena pane
lių, aukšta, graži, su pilna 
krutinę, mergaite, kurią Lėlė 
vadino Zinaida Karsavįniute.

—Būtinai, kodėl ne? — nu
duodamas, kad sutinka, parei
škė Jurgis ir pats sau prisi
minė, kaip nuoširdžiu tada jis 
buvo, kai dirbo pavojingą 
darbą politinėms partijoms. 
Tokis prisiminimas kažkodėl 
jam pasirodė nemaloniu.

Įėjus į urvą buvo drėgna ir 
tamsu. Saninas pasižiurėjo į 
ten ir pasakė: — Brr!

Jam buvo juokinga, kad 
Jurgis ten lys, — į biaurią, 
pavojingą vietą, tiktai dėl to, 
kad visi į jį žiuri.

Jurgis uždegė žvakę 
gėsi nežiūrėti į kitus, 
kankino paslaptinga 
ar nejuokingas gi jis? Atrodė, 
kad lyg juokingas, bet tuo pa
čiu laiku k^P tai navatnai iš
ėjo, kad ne tik kad nejuokin
gas, bet stebėtinas, gražus, ir 
jo gražumas ir drąsumas su
kėlė pas moteris tą paslaptin
gą jausmą, kuris atrodė ma
lonus ir kartu baisus. Jis pa
laukė, kol žvakė įsidegs, ir 
juokdamasis, kad padrąsinti 
save juoku, žengė priekin ir 
iškarto nuskendo tamsoje. At
rodė, kad ir žvakė užgeso. Ir 
visiems pasidarė nejauku žiū
rint į jį ir gaila.

—žiūrėkite, Jurgi Nikolae- 
.vičiau

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose
(Atpiginta)

kad ne visi... Tiktai 
tais, tiesa, neturiu 
žiausio reikalo.

—Bet taip kalbėt
—pasakė Navikovas

—Kodėl negalima. Jeigu tas 
yra tiesa?

—Gera tiesa!

Entered as Second Class Matter 
Mareh 7th 1914 at the Post Office 
of Chica, 
Marti) 8r

—Ne... Na... šaukite... —tru
putį apsitraukusi pasakė Kar- 
saviniutė.

Jurgis ištieseė ranką su re
volveriu ir iššovė. ,š vištelėj o 
ugnies juostelė; troškinantys 
ir kartus durnai akimirksniu 
pasiskleidė ratu, o kurtus šū
vio baisas sunkiai ir piktai iš
lėkė į kalną. Žemė kabojo 
kaip ir pirmiau nei ne pasiju
dinus iš vietos.

—Tiek to, -r- pasakė Jur-Metams .... $8.00
Pusei metų 00
Trims mėnesiams •••••••••■••••••••a* 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy

—Ką tai gali reikšti? — iš
gąstingai paklausė Lėlė, ka- 
bindamosi Riazancovui už 
rankovės.

—Nusiraminkite. Jeigu tai 
butų vilkas, tai šiuo laiku 
jiems nėra pavojaus... o ant 
dviejų vilkai ir nepuola... — 
ramino ją Riazancovas supy
kęs ant Jurgio ir jo vaikiškų 
išmislų.

—Viešpatie! 
tenkintas sušuko šafrovas.

—Jau ateina, ateina... nusi 
raminkite!

Jurgiui patiko, 
linksma, maloni, 
gaitė. Jis žiurėjo 
čiomis akimis ir

—Nagi, eikime 
kiek susimaišiusi 
mergaitė.

Jurgis paklusnia 
nuėjo pirmyn, jau visai negal
vodamas apie pavojų, tiktai 
rūpestingai švietė kelią Kar- 
saviniutei.

Urvo šlapios molinės sienos 
glaudėsi artyn, lyg su tyliu įs
pėjimu, tai vėl tolinosi duoda
mos kelią.

Jurgis apėjo aplink ją, ieš
kodamas išėjimo, o paskui jį 
raičiojos 
ir blanki šviesa. Bet takų bu- 
vo mažai ir tie užgriuvę že- 
me. Vienam kampe negailes
tingai puvę likučiai medinio 
grindimo, primindami išraus
tų iš žemes, išmėtytų lentga
lių liekanai seno supuvusio 
karsto.

—Mažai čia įdomumo! — 
pasakė Jurgis, nelaisvai ir 
pats nepa&mbėdamiĮs, sulėti
nęs balsą. Krūva žemių du- 
SI 11 <1. '• ?

—Bęt vis-gi! — sušnibždėjo 
Karsavinįutė, žibančiomis pup 
ugnies ąkįmįs, žiurinėdąmą 
aplink. Jai buvo trošku, bau
gu ir ji nesąmoningai laikėsi 
kiek gąlima, arčiau prie Jur
gio, glausdamosi visai artį jo.

Ir Jurgis ..tai pastebėjo ir 
tas jam sudarė malonumo, iš
šaukdamas kokį tai maloni} 
švelnumą gražume ir silpnu
me mergaites.

—Tikrai gyvųjų kapai, — 
pratęsė Karsaviniutč: — rodo
si, sušuk... niekas nė negir- 
des!

—Tikrai taip, — nusijuokė 
Jurgis.

Staiga jam susisukę galva. 
Jis žvairokai pasižiurėjo į au
kštą krutinę, vos pridengtą 
plona mažarusiška suknele ir 
apvalius lieknius pečius. Min
tis, kad tikrenybėje ji yra jo 
rankose ir kad niekas negir
dės, buvo taip stipri ir netikė
ta, kad tuoj aus jam pasidarjė 
akyse tamsu. Bet jįs greit nu
galėjo save, todėl, kad buvo 
nuošįrdžlaį įsitikinęs, jog pa
vartojimas jėgos prieš moterį 
-—yra bįąury, ir jam, Jurgiui 
Svarožičiui, net galvoti apię 
tai negalima. Ir vietoj to, kad 
padaryti tai/ ką tuo momentu 
jis norėjo daugiau už : visikų 
savo gyvenime nuo ko jėga i? 
baime užsidęgė yisas jo kū
nas. Jurgis pasakė:

—Pabandykime.
Keistas šiurpas jo balse nu

gąsdino jį patį ir, jam. pasi-j 
f odė, jog Karsavinįutė dasbj 
protes.

—Kaip 
gaitė.

—Aš iššaukiu, — išsiimdn-; 
įnas revolverį paaiškino Jm>

$7.00
8.50
1.75
1.25
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Jie gĮ)‘įžo atgaį. Kada Karsa- 
viniute atsisuko į jį nugara, 
jis pamate jos apvalius pečius 
i^ liemenį, vėl tas pats troški- 

pas jį ir pasidarė 
sunku įsu juo kovoti.

—Paklausykite, Zinaida Iva- 
pasakė Jurgis, pats 

baidydamasis savo balso ir 
klausimo, bet nuduodamas 
nieko nežinąs, — tai įdomus 
psichologinis klausimas: kaip 
jus nebijote su manim čia ei
ti?... Jus gi pati sakote, kac 
jeigu suriktum, tai niekas nei 
neišgirstų... O betgi jus manęs 
visai nežinote...

Karsaviniutč tirštai parau
donavo tamsoje, bet tylėjo.

Jurgis sunkiai kvėpavo. Ji
sai kaito iš malonumo lyg bu
tų kabojęs ant kokios tai be
dugnės, ir tuo pačiu kartu 
kaito iš gėdos.

—Aš, žinoma, maniau, kad 
tu esį; geras žmogus... — silp- 

nęrviškai sumurmėjo

lenkusi ir elastiškai visu kunu 
judėdama.

—Ką-gi, gali būt, kad jiems 
ten ir labai linksma! —spaus
dama pečiais ir spėjančiai 
pridėjo ji.

—šššš!
covas.

Iš juodos skyles 
kurtus balsas.

—Šūvis!

nai ir 
mergaįtė.

—Be reikalo jus taip manė
te! — ištarė Jurgis vis dar ge^ 
gedamasis tuo gašliu jausmų. 
Bet staiga jam pasirodė, jog 
tas prietykis yra labai origi
nalus ir viskas, apie ką jis sų 

sekiojantys šešėliai Įja kalba, yra begaliniai gra
žus dalykas.

—AŠ tuomet... nusiskandin
čiau...—dar tylesniu balsu ir 
labiąu rausdama, prabilo Kar- 
sa vinių te.

Dėl! šitų į žodžių Jurgio sieloj 
pasireiškė gailestingas jaus
mas. Užsidegimas greitai at
slūgo j ir Jurgiui pasidarė len
gvą.

—Kokia puiki mergaitė! — 
pamanė jis šiltai ir nuošird
žiai, Nupratęs švarumą to šiĮ- 
to nėkaltumo ir nuoširdumą, 
jam buvo malonu ir gera, kad 
net ant jo veidų ašaros pasi
rodė.

Kąrsaviniutė laimingai nusi
šypsojo jam viliodama savo 
atsakymu, kuris bejėgiai bu
vę atsidavęs vien jos pataika
vimams.

jiedu ėjo prie urvo išė- 
mergaite lengvai ątsi- 
galvojo: kodėl ji nėsu- 
nesisarmatino, ir lais- 

alonų buvo, kai jis apie 
tai klausė ją.

Užsisakymo kaina:
Chicago  je — paštu:

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

Chicagoj per išnešiotojus 
Viena kopija ••••• 
Savaitei 
Mėnesiui

žičių 
ant kranto.
mėtydami į vandenį degtukus, 
žiurėjo kaip skirstosi ant jp 
platus, lygus rituliai. Lydija 
patylomis dainuodama vaikš
čiojo po žolę, laikydama juo?? 
tukę rankose ant savo geltonų 
n|ažų batukų kokius tai pie
šimus darė, p Lėlė skynė gėles 
ir metė jas į Rįązaųcęyą, bu
čiuodama jį savo akimis.

—Ar ne laikas butų mums 
išsigerti kol kas? - 
Ivanovas Saniną.

—Puikiausia idėja, suti
ko Saninas.

Jie sulipo į valtelę, atkimšo 
alų ir pradėjo gerti.

—Nesąžiningi jus girtuok
liai!—pasakė Lėlė ir metė / 
juęą žolę.

Sunirtas nusijuokė.
—Ge-rai! — patenkintas 

pratęsė Ivanovas.
—Aš yistiom.et stebiuosi, kad 

žiųoncs taip kovoja prieš vy
ną, — juokaudamas jis paaa.- 
kž: — mano išrpįavįmu tik? 
tai girfas žmogus gyvena kaip 
reikia.

Su savo gražuole į valsą įstoti,
Kur sklysta pavasario aidai varsoti,
Kur muzika, žmonės, draugai
Tik padeda laiką praleisti linksmai, 
Pašokti, patrypti ir pasisvečiuoti, 
O gal kur pavėsyj ir pasibučiuoti...
Naujieną mums piknikan reiks jau važiuoti 
Linksmybės ten lauks juk kiekvieną 
Birutės darže birželio trečią dieną.

paaiškino 
bet visgi gįrtas da- 
, ką jis panori...

dainuoja, 
šoka, ir nesigė- 

dina savo linksmumo.

—Kai kada ir pešasi, —pa
stebėjo Riazancovas.

—Esti. Žmonės nemoka ger
ti... jie perdaug susierzina...

—Ąr tų būdamas 
stovyje nesipeši? — 
Navikovas.

—Ne, — pasakė Saninas,.— 
aš greičiau blaivas būdamas 
pasipesčiau, o girtas būdamas, 
aš esu geriausias žmogus, to
dėl, kad užmirštu daug biau- 
rių dalykų.

—Ne visi toki, kaip jus,.— 
vėl pastebėjo Riazancovas.

—Gaila, bet, suprantama, 
aš su ki

ne ma-

1
■ .

E”--
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Leitenantas Vaitkus Baigia 
Planus Skridimui į Lietuvą

Egzaminuoja “LITUANICA II” ir pradeda 
rinkti reikalingiausius instrumentus
šios savaitės pabaigoje išskrenda į Connecticut 

valstiją Aviacijos Dienai

Boston, Mass., per p.
F. J. Bagočių ............... 10.00

Hudson, Mass., per p. S.
Tataruną ........... ....... 40.50

Niagara Falls, N. Y., per
p. J, Zinklj ................... 7-50

Peoples Furniture Co.,
Chicago ........... ;.......... 50.00

(paskutinioji auka įteikta va
kar p. J, Mackevičiui, ALTASS 
iždininkui.

Viso ..........  $158.55

Po staigių paskutinės savai
tės pabaigos įvykių, lakūnas lei
tenantas Feliksas Vaitkus da
bartiniu laiku dirba prie “Litu- 
anicos Antrosios” Wisconsino 
valstijoje ir gamina planus 
transatlantiniam skridimui į 
Lietuvą šią vasarą.

Nuodugniai peržiūrėjęs lėktu
vą nuo motoro iki paskutinio

šriubo, leitenantas dabar ren
giasi pasileisti į rytines valsti
jas su lėktuvu, kad aplankyti 
jvairias aviacijos dienas, kurios 
yra jam rengiamos įvairiose 
vietose. Pirmiausiai jis sustos 
Bridgeport, Conn., kur yra ren
giama Aviacijos Diena Mollison 
lauke, Stratforde. Po to trauks 
į kitas valstijas.

Peoples Furniture
Company paaukavo 

$50.00 Vaitkaus 
skridimui

savo bučerninkų bei groser n in
kų. Kad palengvinus depresi
jos laikus šios sąjungos nariai 
nusitarė suteikti veltui bilietą 
visiems, kurie bei kurios atsi
lankys prieš minėtą išvažiąvi- 
mą—prieš birželio 3 dieną. -Bus 
galima ir tiems dalyvauti, ku
rie nusipirks bilietą prie daržo.

Išvažiavimo vietą labai pato
gi, nes randasi prie didžiojo 
Archer kelio. Važiuojant iš 
Chicagos lengvai galima pa
siekti 4-A keliu4 ir važiuoti ik’ 
135-tos. Ten galima po deši
nę suktis į Sunset park daržą. 
Laikas yra patogus, nes 3-čią 
dieną birželio dažniausiai ran
dasi gražiausias oras. Todėl 
rengkimės prie šio išvažiavimo.

—A. B.

ueensville Special
10 procentu alus yra produktas 
garsiojo Fox Head Waukesha 
Corporation Bravoro.

Grynas WAUKESHA ŠALTI
NIO vanduo, kuris be pailsio bė
ga po 30000 galionu i dieną — 
šaltas, skaistus, be chlorino ir 
apimonijos, tas sveikas Wisconsi- 
no šaltinio vanduo yra vartoja
mas FOX HEAD BRAVORO 
išdirbiniai Queensville Special 
alaus Galima pirkti keisais, bač
komis, pusbaČkiais bei virtaininis 
ir 4 galionu, mažomis bačku
tėmis.

Stambios aukos vakar atėjo 
Įeit. F. Vaitkaus skridimui

Vakar, gegužės 17 d., AL- 
TASS sekretoriui Antanui Vai
vadai įvairios kolonijoj prisiun
tė sekamas aukas Įeit. F. Vait
kaus transatlantiniam žygiui i 
Lietuvą šią vasarą. Linkėdami 
‘‘Lituanicai II’ geriausios klo
ties, aukotojai žada ir toliau 
darbuotis žygiui.

FRANK A. YOUNG PRODUCTS 
COMPANY 

Distributoriai
4352 S. Mozart St. Chicago, IH.

Tel. Lafayette 7346

Lynn, Mass., per p. A.
Cebatorauską ...... . $21.50

Montreal, Canada, per p.
Aleksandrą švelnj ........ 8.30 

Benton, III., per p. A.
Paulavičių .................  20.75

*

The Lithuanian Youlh Sociely
3259 SO. HALSTED STREET. CHICAGO, ILL.

Pleasc find enclosed 50c for subscription to the forth- 
coming isstie of THE FURROW (Vaga), which will con- 
tain the best literary stories and poetry vvrittcn by tjie 
Lithuanian youlh.

Nante ................      -..............  -...............................

Addrcss ................. .......... ........ .... ............. ........ ....... ............. ...............

City ........ ...................................... State ........................ ................ ......
,| W llll ■ Ui* ■■■miN yiį į I jXl į lltf | I I I

(f ..... . ...........- ■' I >■

PAVASARINIS ATIDARYMAS
VINEWOOD BEER GARDEN

įvyksta GEGUŽĖS-MAY 19 ir 20 d., 1934
Kviečiame visus draugus ir drauges, pažįstamus ir nepažįstamus i 
musu pavasarinį Vjnevvood Beer Garden atidarymą. Mes prisirengia
me jus pasitikti su veltui skaniais užkandžiai ir skaniais gėrimais; 
gera muzika prie kurios linksminsimės iki ankstyvo ryto.

Kviečia savininkas WM. DAMBRAUSKAS.
Archer Avė. 6 blokai uį Kean Avė.

i kalną po kairei.
■»« I»HH III * n I ... ........ .. ..................... ■ ] liHinMani^

Viena iš stambiausių lietuvių 
rakandų fįrmų, Peoples Furni
ture Company, 2536 W. 63rd 
st., ir 4183 Archer avė., tre
čiadienį vakare paaukavo $50 
leitenanto Felikso Vaitkaus ir 
“Lįtuanicos II” skridimui j Lie
tuvą šią vasarą.

Atsilankę į ALTAS$ valdy
bos draugišką susirinkimėlį ir 
vakarienę, kuri buvo surengta 
generalio konsulo p. P. žadei- 
kio vizito proga, pp. Nekrošius 
ir Kežas Įteikė ALTASS iždi
ninkui čekj $50 sumoje. Tai 
įvyko trečiadienį vakare Uni- 
versal Khibe, kur susirinkimas 
ir vakarienė įvyko.

Kalbėdamas į susirinkusius 
gen. konsulas P. žadeikis svei
kino ALTASS valdybą už koo- 
peravimą tarpusavyje, už soli
darumą, kokis ikišiol nepasitai
kė nei vienoje lietuvių organi
zacijoje. Ypatingai tas pasi
reiškė nesenai pergyventame 
krizyje, iš kurio ALTASS išėjo, 
konsulo nuomone, sveikesnė nei 
buvo. Jis sveikino lakūnų per
mainą ir baigė, pareikšdamas 
įsitikinimą, kad “Lituanicos IĮ” 
žygis bus kuo pasekmingiau- 
sias.

Tuo tarpu Peoples Furniture 
Co. pepasitenkina vien $50. Ji 
prižada ir toliau darbuotis nu
pirkime radio aparatų ir kitų 
reikąlingų instrumentų.

Naujas lietuvių 
biznis

KENOSHA—WISCONSIN
AR JUS BANDĖTE “WISCONSIN CLUB 

ALAUS” RAGAUTI?
Alus (Beer) padarytas iš Geriausių Miežių ir Apynių— 
Kas padarė VVisconsiną Alų-Beer labai gerai žinomu ne 
tik Kenosha, bet ir Apielinkėsc. Klauskite kuomet norė
kite gerti kožnoj Tavern.

MGONSIN BREWING 00.
2111 — 63rd Place Telephone 3590.

KENOSHA, WISCONSIN.

l|yW«R— II ■ |l ■■■■*■ I III ......4,..

SMAGUS PIKNIKAS
Rengia JONIŠKIEČIU L ir K. KL1UBAS.

Nedelioj, GEGŪŽES-MAY 27 d., 1934
LIEPOS DAR^E, Archer, kampas Keap Avė.

JUSTICE PARK, ILL.
Kviečiame visus i pikniką.. Kas turite pirkę tikietus, turite proga Hi- 

eti 3 (tris) dovanas, kurie neturėsite, gausite nusipirkti ant vie
tos, ba įžanga visai žema.

MUZIKA ŠOKIAMS BUS STEPONAVIČIAUS.
.........  ............U.... ......... .

18 GATVES APIELINKĖ.- 
Neseniai šioj apielinkėj tapo 
uždėtas biznis, kuris yra dau
geliui reikalingas—tai Neigh- 
borhood Latfndry. Bizniavįetė 
randasi adresu 1739 S. Union 
Avė. Biznio vedėjas yra lietu
vis p. B. Dermeikis.

Ir seniau, žinoma, apielinkės 
gyventojai duodavo dalį savo 
plovinių skalbykloms — ypač 
tą dalj, kuri neparanki namie 
plauti. Bet prisieidavo ir mo
kėti gan brangiai.

Neighborhood Layndry už 
skalbinių išplovimą ima 20 nuo
šimčių pigiau, nei kitos vietos, 
kurios priima jūsų skalbinius

Neighborhood Laundry taip 
pigiai ųž darbą imą todėl, kad 
varosi platesniam bizniui.

Ir kada žmogute turi ome- 
nėj, kiek namie kaštuoja plo
vimas—sklbiamoji mašina, elek
tra, muilas ir darbas —tai pri- 
seiųa daryti išvadas, kad skal-1 
binlų plovimas atseina pigiau 
aticįuodant jį tokiai bizpiavietei, 
kaip Neighborhood Lapndry.

Plovimui čia priimami viso
kie skalbimai—marškiniai, kai
meliai, paklodės, staltieses, lan
gų kortinos, ir 1.1, ir 1.1. Plo
vinius būna arba vadinamas 
we| wash arba finish. Be* to, 
darbo gerumas ir skalbinių 
saugumas yra garantuojamas.

Dr-jos “Lietuvos 
Ūkininko” svar
bus susirinkimas

Ateinanti sekmadienį, gegu
žio 20 d., Barausko svetainėje, 
2244 W. 23rd PI., 1 vai. po pie
tų, įvyks svarbus Draugijos 
‘‘Lietuvos Ūkininkas” mėnesi
nis susirinkimas.

Visi nariai ir narės malonė
kite susirinkti, nes bus daug 
svarbių reikalų svarstoma. Taip
gi išgirsime pikniko komisijos 
raportą ir daug kitų. Tat, pra
šomi nesivūluoti.

Ieva Lukošiūtė, Fin. Rast.

Lenkai laikė “celeb
racijas” Hum- 

boldt parke
NORTH SIDE.—Praeitą ant

radienį, geg. 15 d. vakare* pa
sigirdo didelis triukšmas Huną- 
boldt parke, prie North Avė. ir 
Kedzie kampo. Pasirodė, kad 
lenkai surengė sutiktuves savo 
kumštininkariiš, (kurie tą pačią 
dieną atvažiavo Chicagon, 
Kumštininkai esą iš Lenkijos 
atvažiavę boksuotis “Golden 
GJcjves” turnyre, kuris įvyksiąs 
Člncago Stalium sekančią sa
vaitę.

Kalbėjo miesto burmistras 
Kelly, dainavo vyrų kvartetas, 
lenkų genepalis konsulas Zby- 
szeyvski ir daugelis kitų kalbė
tojų. Visi jie girėsi savo “di
dele” ir galinga valstybe Lenki
ja; nuveiktais darbais politikoj 
ir sporte.

Jų tie kumštininkai ,atrodo,

tjk “viščiukai”, kuriu'os jie taip 
garsino ir “Tribune’o” repor
teriai ėmė paveikslus. —M.

Iš Šv. Petronėlės 
Draugijos dar

buotės/
Sekmadienį, geg. 6 d. šv. Jur

gio parapijos salėje įvyko Drau
gijos Sv. Petronėlės susirinki
mas, j kurį susirinko daug na
rių, Buvo priimtos ir kelios 
naujos narės, p.p. Marijona 
Paukštienė, Petronėlė Dubins- 
kjienė ir p-lė Bernice Geniotįs.

Mus^ Draugija nemažėja, 
bet didėja nariais su kiekvienų 
susirinkimu4.

Susirinkimai Dr-jos bus lai
komi vakarais per vasarą. Kiek
vieno mėnesio pirmą pirma
dienį.

Dabar yra rengiamas išva
žiavimas, sekmadienį, gegužės 
20, Kučinsko vietoje, Justice 
Ęark, UI. Bus gera muzįka, 
prie kurios galėsite pasišokti 
ir laiką linksmai praleisti ty
ram ore.

—O. Kliučinskmitė, RašJ.

Lietuvis 52 metams
; ' i: • .

į kalėjimą už pašto 
apiplėšima

Nubaustas Antanas Stinkus; 
pavogė $80.00

Federalis teisėjas Patrick T.' 
Stone vakar pasmerkė 20 me
tų lietuvį Antaną S tinku į ka
lėjimą 52 metams už tai, kad 
jis apiplėšė paštą, pelnydamas 
tik $80.00.

Tai sakoma bus bene di
džiausia bausme už tokį prasi
žengimą. Teisme, Stinkus at
ėjęs prieš teisėją, be čeverykų 
iiJ be kojinių, tuomi norėdamas 
duoti suprasti, kad jis esąs ne
pilno proto ir todėl neturįs bū
ti nubaustas. Jo drąųgas Ma
rio Za^attaro, 19 metų buvo 
nuteistas kalėti penkius me- 
t^is.

Abu jaunuoliai padarė apiplė
šimą sausio 26 d. šiąis metais. 
Kuomet Zavattaro laukė auto
mobilyje, A. Stiukus įėjo ir 
apiplėšė Harry Canta vaistinę, 
2258 West 24th street, kur 
yra pašto skyrius. Skaudžiai 
turi atsakyti už $80.00.

' GARSINKITE
NAUJIENOSE

Svarbus Pranešimas!

RADIO
šįandie Radio Kiiubo šaunu

sis programas laike vakarie
nės, nuo 6:15 iki 6:45 vai. va
karo, iš stoties WMAE,, 1200 k.

Radio Kiiubo programai vi
suomet yra smagus, linksmi, 
šaunus, Verta jų visada pasi
klausyti. Programų vedėjas 

Antanas žymontas.

3 POUNDS

Lena sako:
Aš labiau mėgstu BLUE RIBBON SALY- 
KLĄ negu kitas, todej, kad ji yra gerinusi //f 
ir visuomet būna vienodi. Didelėj trijų sva- / / 
rų skardinėj yra dvidešimts nuošimčių // 
daugiau miežių salyklo negu kitose salyk- 
Jose, dvieju ir puses svarų skardinėse,

© 1934, Pretnler-Pabet Corp.

AMERlCA’S BIGGEŠT SELLER

BLUE RIBBON MALT
___ - - ■ - -    —r. u . .r.: : / J tr ■■■»>■■

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

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

Užlaikome pirmos rūšies skanius gėrimus ir užkandžius.
Savininkas

WM. DAMBRAUSKAS
Tel. Willow Springs 43

WiHow Springs, III.
i| iM.nįut inl .... .................................11 '

ŽEMOS KAINOS!
Taupykite ant Maisto—Pirkite pas 44MIDWEST STORES” 

i "r*1"!"!     f ■■■^Mailiau am. -.a.    i ■ . , jum   
SPECIALIS IŠPARDAVIMAS

Petnyžioj ir gubatoj, Gegužės 16 ir 19

MILTAI 24‘/i »v. 
maišelis

CUKRUS 5 BUROKŲ 10... 46c
1111 ■“.................. I I ........................

“^|| I U E e PUIKIOS U. S. No. 1JlILVEd ioaho russet
........ fMia.i pu ■! "I I . ..........................    I —■■■

“PET” MILKAS Evaporuotas ....

15 sv. O *7 A 
pekas £ / V

Aaukšti kenai 6c
“JELL-O” Visų skonių ...................................... pakelis 5c
‘‘B1SQUICK” Prirengti miltai ........... .~20 unc. pakT20c
AVIŽOS Greitosios ar reguliarės “Midwest” 20 unc. pak. 2 pak. 13c

—_______________ , _______ ,_______
Kenosha, Wjs. ir North Chicago, IH. , z

C. &M. PIASECKI
GRĄBORIAI

PO YPĄTIŠKĄ VADOVYSTE p. C. W. PIASECKI
Jeigu Norite Mandagumo ir Nebrangumo 
Laidotuvėse—Matykite arba Pasaukite —

KENOSHA, WIS.
4124 — 7th Avenųe

Telefonas 4873

Vi .ui,1 m. r

Arba NORTH CHICAGO, ILL.
1231 Jackson St.

Telefonas 998

Bridgeporto bučeriai 
ir jgroserninkai ren
giasi prie išvažia

vimo
Šis mėsininkų ir groserninkų 

išvažiavimas suteiks daug sma
gumo nevien tos sąjungos na
riam^, bet taipgi ir pašaliniams 
asmenims, kurie ten dalyvaus. 
O dalyvauti galės tie kurie iš 
anksto įsigys veltui bilietą nuo

Šiuotni pranešame 
visiems lietuviams, 
kad mes nupirkome 
per Lietuvos Kon
sulą Chicagoje, Lie
tuvos Degtinės, ku
ri sekamą savaitę 
jau bus Chicagoje.

DEGTINĖ IŠ 
LIETUVOS YRA 
TIKRAI GERA

Prašome sekti mu
sų pranešimus 
Naujienose ir pasi
klausyti pranešimų

■ per radio,

Jūsų Lietuviškas 
Žydukas,

KANTER
AL LIQUQR COMPANY

4707 S. Halsted St., Tel. Yards 0803
This advortiBoment fa not intondėd to offer whi»koy for salo or dellvery tn 

£ny stato or connnunity tvhoroln the advertlHlnir. hu)o or ūse 
therebt 1h unlawful.

RYŽIĄ Pytieji “Cpmet” ...... .. ....r..t...Y............. 1 sv. pak. 2 už 19c

1 e SRIUBOS vwI v Girnas Nootjle ar Broth už
Ir jys gaukite kepą Grybą Sriubos už l.c

Did. No. 2Vf ken. 15c

... Bi^l So- Vh KMi » »i
■■■......   N»,I h»W. 5c
No. 2 kenai 2 už 15c
„„ No. 2 kenai 2 už 29c
.... No. 2 kenai 2 ųž 19c

. 34c

PYČES įiekutis »r pusfa “I>lr|ĮUy’į
TOMAITI “LlttĮ, SyortV ,r. 
PORS, JW>J BMN's “M 
ŽIRNIAI “Winthrop 

Į, n' ........  .rnAiJ......... ............ ..........

qwĘET PEAS '4WiH W
ĄPPLE SAUCE” “Alpine” ......................
POST TOASTIES ar RRAN FLAKES ...........................  2 pak. Į7c
KĖKSŲ PAGRAŽINIMAI (Decorations) “Savory” ....... .„. pak. 5c

BAKED MEAT LOAF “Drexel Farms” ............................  sv. 21c

»>•

»»

•S. O, S.” SCOUHING PADS

MINKŠTA SALAMI DEŠRA .........................
“LFTON’S” Juoda ARRATA “Yellow Label” maž. p k. 9c */i sv. 20c

BANANAI p^ke 3 v.17c
GELTONIEJI CIBULIAI U. S. No. 1 ............... 3 s v. 10c

2 pak. 25c
SUNBRITE CLEANSER 3 kenai 13c
“OCTAGON" MUILAS Milžiniški šmotai ....... 5 už 23c

Baltina, vandenj minkština Kvortines 07^ 
. Disipfektuoja. Pt. bonka 15c. Bonkos t ■ w 

SŠEMINOLE*1 Bathtooni Tissuc .:................. 4 rolės 25c
“PR1DE” WASHING POWDER ............................... 2 did. pak. 19c
*QU1CK ARROW” SOAP FLAKpS ......... ...................... ? pak. 25c
“frO MULE TEAM” BORAX . ........... ........  sv. pakelis 15c
4FRANC()-AMERICAN” VIRTL SPAGETAl • kenas 2 už 17c 
CtriTlA R°ot Beer, Ginger Ale “Midwest” O O £ p
y Dideles Bpnkos Cplus^ dfn. uf. bonkąs. M įįž V

Mes priimam visus Pašalpos Gfoserio Orderius.
'I ............... .i.i.i. n ■ : - \i"* ~ ‘ / r ' ■ - r., ■

PASTABA — Dauguma "Midu?nt 8torw” turi ir mwoa tkytiut, kur iu» 
galite pirkti gerą mhą. paukįtltną ir U, ui Įemiauriae haina*4

MIDWESTi
'.M 1 i 4 JsJl.i

300
(STORES

NKtpH^uirHooD rrupgjt



KONTESTO EIGA

KONTESTANTŲ LAIPSNIAI IR BALSŲ SKAITLIUS

J. SINKUS

šaukite Seną

DOM. ŽUKAS

Turi 2800 balsų

Laipsnis Pirmas—Reikia 1100 Balsų

BARNIŠKIS
NARBUTAS

1033 W. 103 St.

Turi 1525 balsų Turi 1472 balsų

LIENC
Vargiai

Turi 2100 balsų

NON C,RADUS

M. BALČIŪNASTuri 820 balsų

Turi 200 balsy
Turi 280 balsy Buvo ne ke

Turi 180 balsų

bnlsuTuri 80
Turi 125 balsy Su jų idėja

visuomene

Fr. Bulaiv

P. ATKOČIŪNAS

1634 S. 48 Ct.

NAUJOKAITIS

Turi 80 balsy

pasibaigė 
kuris tę- 
Tarp 50 

teko pa-

P. MART1NKAITIS 
(Senas Petras) 

1739 So. Halsted St.
Turi 19589 balsų

Senas Petras užbai 
ge kontesto darbą

J. MAKSVITIS 
640 Plumer St 
Hammond, Ind. 
Turi 800 balsų

M. ŠEŠTOKAS
1823 N. 35th St
Melrose Prk, UI

A. SAVICKAS 
719 Lincoln Avė. 

Rockford. * III. 
Turi 1290 balsų

J. METELIONIS
1015 Quarry Avė.
Gr’d Rapids, Mich.

Turi 160 balsu

Frank Bulaw žodis 
“Naujienų” Kontes- 

tui pasibaigus

Martin- 
iškilo 

laimčda- 
Lietuvą ir

, nes 
žmones

ONA 
(Uždrovaitė)

1646 N. Irvlng Av.
Turi 1225 balsy

E. NORGAILIENfi 
4459 So. Richmond 
Tel. Lafavette 5647 
Turi 3015 badsų

J. RIMKUS 
1980 Canalport Av. 

Chicago, UI.
Turi 1747 balsų

M. KOVA1TIEN 
700 S. 9th Stree 

Herrin, III. Į 
Turi 40 balsy

ALBERT DIKSAS

J. ASCILA 
1603 Bertau Avė.

Chicago
Turi 188 balsus

Turi 3540 balsi}

ELS1E MARTIN 
4508—8th Avė. 

Kenosha, Wis.
Turi 3280 balsy

V. TUMOSAITfi 
3252 N. Nagle Avė. 

Chicago, III.
Turi 2138 balsų

FRANK BULAW 
1739 S. Halsted St 

Chicago 
Turi 13546 balsų

A. FRENZELIS 
262 Logan Avė. 

Toronto, O. Canada
Turi 480 balsų

J. MAČIULIS 
906 Prescott St. 
Waukegan. III.

Turi 1968 balsų

ANT. RUŽAS

3409 Williams Avė.

Detroit, Mich.

P. DEVEIKIS
1518 So. 48ch Ct 

Cicero, J H.
Turi 3312 balsų

Penktadienis, geg. 18, 1934

K. G. URNEŽiS
4607 S. Talman Av.

Chicago.
Turi 2298 balsų

G. A. ARMONAS
1782 E. 47th St. 

Cleveland, Ohio.

susidėjus, prisiėjo kon 
darbą apleisti.

3341 S. Aubum Av 
Chicago

Turi 179 balsų

J. SHOLTEMAN 
7029 S. Artesian Av.

Chicago
Turi 415 balsų

si kartu galėtumėm liuosai ir 
linksmai laiką praleisti.

T. Rypkevičia, 
Kontesto vedėjas

j. SIP1ALIS 
4500 S. Talman Av 

Chicago 
Turi 3990 balsų

rėmė- 
vaisiais, 

kontestas vesti

Naujienų adresu. Ai 
patarnausiu su geriau

V. BUDV1D1S 
4094—9th St 

Ecorse, Mich.
Detrojt

Turi 840 balsu

Gerbiami Naujienų skaityto
jai, visiems mano rėmėjams 

(Tąsa 7-am pusi.)

A. UZDRAVAITIS
4031 S. Talman Av

Chicago ..-ą

Turi 1566 balsų

Gerbiami draugai ir draugės, 
Naujienų kontestas užsibaigė 
su gegužės mėn. 15 diena.

Yra malonu pasisakyti, kad 
Senas Petras randasi pirmoje 
vietoje, reiškia, kaip tas lenk
tynių arkliukas išbėgo j prie
kį. Kaip nebūtų, vis smagu, 
kad man pavyko daugiau* biz
nio padaryti, negu kitiems kon- 
testantams, nes kiekvienas kon- 
testantas dirbo su geriausiais 
norais pasiekti pirmą vietą.

žinoma, reikia pasakyti, kad 
geraširdžių žmonių parama pa
gelbėjo Senam Petrui išeiti į

šiame konteste P. 
kaitis (Senas Petras) 
augščiaus visų kitų 
mas laivakortę 
atgal ir dar keletą tūkstančių 
balsų viršiaus. Senas Petras 
tur būt atsisakys nuo važiavi
mo Lietuvon, nes esą geriaus 
didesnį šmotą “porčiapo” su
valgyti čia Amerikoje. Frank 
Bulovas pasiliko antroje vieto
je. Jam pradžioje labai gerai 
sekėsi, nes visą laiką buvo pir
mutinis, bet ant galo aplinky
bėms 
testo

Netikėtai su sykiu smarkiai 
pakilo J. Sipialis surinkdamas

Su vakar diena 
Naujienų kontestas, 
sėsi per 5 mėnesius, 
kontestantų ir man 
švęst platinimui Naujienų vi
sas atliekamas laikas nuo kas 
dieninio užsiėmimo 
bučiau turėjęs tiek smagumo 
bent prie kokio kito užsiėmi
mo. Teko susipažinti su dau
geliu lietuvių. Daugelis iš jų 
pasilieka mano artimiausiais 
draugais. Kiti idėjiniais, ku
rie pirmiau neskaitė Naujie
nų. Ot, žodžiu sakant, pada
ryta šimtai naujų pažinčių.

Daugelis jų parodė didelį 
nuoširdumą darbu, ir materi
alia parama prisidėjo platini
mui Naujienų 
liolika, bet keli šimtai tokių, 
kurie veikė kartu su kontes- 
tantais. Veikė negaudami jo
kio materialio alyginimo. At
siekę juo geriausių rezultatų, 
gavę daug naujų skaitytojų ir 
didelės vertės skelbimų Nau
jienoms, tų draugų parama 
mes galime didžiuotis. Taip 
aš, taip Naujienos ir plačioji 
Amerikos lietuvių visuomenė 
bus dėkingi ir įvertins pastan
gas savo idėjos draugų, kurie 
vienokiu ar kitokiu budu pri
sidėjo prie šio darbo.

Dabar Naujienos turės kur 
kas daugiau skaitytojų, negu 
turėjo pirmiau, 
bus tampriau surišta Ameri 
kos lietuvių 
Naujienų siekiai bendrinimui 
darbininkijos pajėgų prieš iš
naudotojus pasiskleis plačiau.

Man labai malbnu, kad šį 
taip svarbų ir naudingą darbą 
suprato ir dėjo pastangas pra
plėsti daugelis musų draugų. 
Dar kartą tariu širdingą ačiū 
visiems

Gerbiami tautiečiai ir rėmė
jai, neužmirškite ir ateity Se
no Petro, nes Petras pasilieka 
Naujienų agentu, ir reikalui 
pasitaikius, norėdami daryti ko
kį biznį su Naujienomis — gar
sinti ką, užrašyti ar atnaujin
ti dienraštj 
Petrą, Naujienų agentą. Tele 
fonuokite: Canal 8500 arba ra 
šykite laišką Seno Petro var 
du ir 
jums 
siais norais.

Dar kartą tariu ačiū savo 
rėmėjams, kurie nors kokį biz
nį darėte su manimi.

Senas Petras.

ačiū visiems, kurie nors kokį 
biznį darė per mane; ar už do
lerį, ar už desėtkus dolerių — 
esu visiems vienodai dėkin-

J. VILIS
2135 N. Spaulding 

Avenue

ANT. KAZAITIS
3408 S. Halsted St 
Turi 3390 balsų

Tariu širdingą ačiū visiems 
kurie parėmė t mano pastan
gas kontesto darbuotėj.

Fr. Lavluskus
7445 Prairie Avė. 

Detroit, Mich. 
Turi 215 balsy

9424 Bumside Avė 
Chicago. III.

1 Į •

gų apsieiti be laikraščio, o žiū
rėti, įJad turėti duonos kąsniui 
ar kitįems reikalingiausiems — 
gyvenimo reikmenims.

Tą viską imant į atydą rei
kia pasakyti, kad draugai kon- 
testantai atliko tą didelį 
darbą liabai pasekmingai, už 
ką tariame visiems širdingai 
ačiū.

ONA 
KAčERAUSKIENfi 
2605 W. 43rd Stieet 
Tel. Lafayette 8)57 

Turi 598 balsų

virš 4,000 balsų iš karto perei- s 
damas į antrą laipsnį.

P-a E. Martin — Kenoshos 
aldermono žmona dar pirmu 
kartu dalyvavo konteste ir žiū
rėkite sumušė rekordą beveik 
visų seniau dalyvavusių kon
testantų. Ačiū p. Martin už 
jūsų pasidarbavimą ir tikimės, 
kad ateityje, turint daugiaus 
patyrimo ir pažinčių, darbas 
bute dar pasekmingesnis. Abel- 
nai, moterys šiame konteste 
pasirodė gana darbščios ir tu
rėjo pasisekimą, štai, Norgai- 
lienė, p-a Žakienė, Ona Vilio
nė, Venus Tumosiutė. Pasiro
dė labai gerai užrašydamos 
daug naujų prenumeratų ir 
tokioms ypatoms, su kuriomis 
kiti agentai neturėdavo pasek
mių.

Venus Tumosiutė dar tik 13 
metų mergaitė, buvo, pasiryžus 
laimėti laivakortę ir važiuoti 
Lietuvon. Nors labai sunkiai 
dirbo ir galutino tikslo neat
siekė, bet yra užganėdinta, kad 
įgavo daug patyrimo, naujų 
pažinčių ir ateityje savo tik
slo atsieks daug lengviaus.

Atsiprašau, kad visų kontes
tantų čion paminėti negaliu, 
nes laikraštyje stoka vietos, 
bet visiems tariu širdingą 
ačiū.

Kad galutinai užbaigti šį 
kontestą, pasidžiaugti savo dar
bo vaisiais ir pasidalinti įgy
tais laike kontesto įspūdžiais 
meldžiu visų kontestantų su
sirinkti šeštadienio vakare į 
Universal Klubą, 814 W. 33rd 
St. (antros lubos) apie 8 vai. 
vakare.

Nepamirškite atsivesti ir sa
vo pagelbiriinkus ar pagelbi- 
ninkes (kurie turite), kad vi-

-

Kontestui užsibaigiąs tenka 
plačiaus pakalbėti apie jo pa
sekmes ir kartu su visais kon- 
testantais ir , Naujienų 
jais pasidžiaugti 
šiais metais 
reikėjo labai sunkiose aplinky 
bose. Buvo didžiausias sunku 
mas gauti prenumeratas, 
bedarbės nuvarginti L. 
neturėjo atliekamų centų užsi
prenumeruoti laikraštį arba už
simokėti iš anksto už apskel
bimą. Visame kontesto laike 
tekdavo iš kontestantų išgirsti 
nusiskundimus, kaip sunku pri
kalbinti užsirašyti laikraštį.

NAUJIENOS, Chieafio, III
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Turi 260 balsy

P. LAPENAS 
124 W. 18th Street 

Chicago

16 17 18 19
■

1. r ■ .

J. KAZAKEVIčIA • '
J. adams

6041 S. Talman Av

A. S. 
KAVALIŪNAS

D. SUGDINIS 
212 E. Clark St 
W. Frankfort.111.

W. Pittston, Pa* Chicago* III. 26 Palmerston Avė.

Toronto, Ontario, Turi 80 balsų
v *

Turi 110 balsu Canada.
■ / •

Turi 100 balsy
. . 1 '•

Turi 120 balsy ; i* ■ V " , ‘
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NAUJIENOS, Chicagdi, Ui

Rinktini Valgiai

velydamas viso ge

Ugnis kaunfės trobesy

South4138
Lietuviai Daktarai

Ar esi Altass nariu?
Lietuves Akušeres

State gatves diena

Graboriai

Fordas atlankė Insullą.

uzsirase
aina prieinama.

Tel. Monroe 3377

Tel. Lafayette 3572

’onas Yards 0994

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI
MIRTIES

RIUS

Advo

UOZAPAS EUDEIKI

vardu)

Pranešimas kontes- 
tantės Elsie Martin

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

reik- 
taip-

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

Ponia Gikas plačiai 
Milwaukee ir So. Mil- 
lietuviams kaipo vai-

Lietuvą nėra 
tat aš vėl su

ačiū;
prie 

skai- 
kon-

I Avė. 
!800 
rell SL

specialiste
ted SL

Opposite D»v'3 Store, 2d Floor

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

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

—3 ir 7—8
. pagal sutarti, 

įla Avenue

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.: Bouievard 7820 
Namu Tel. Prospect 1980

Amerikos Lietuviu Daktaru

d.—8:80 A. M. iki 8:30 P. 1 
Tel. HARrison 0751

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

nervuotu- 
ų karšti, atitaiso

Ofiso Tel. Bouievard 5918 
Rez. Tel. Victory 2348

Paskiausieji mano kostume- 
riai:

Jonas Potaliunas atsinaujino 
Naujienas, p. Potaliunas yra

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

8848 South Halsted St. 
TeL Bouievard 1401

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St 

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Bouievard 8483

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didele ir graži 
koplyčia dykai. 

1092 &ABCHHR KVl

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

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

Tel. Seeley 7830 
Namu telefonas Brunswick 0597

Valandos 
deltomis ir šventadieniais 10—12 

dieną.

Elevatorių operavimas Cook 
kauntes trobesy kuriam laikui 
buvo sustabdytas vakar, žmo
nės išbėgo gatvėn. Mat, iš vie
nos elevatorių duobės ėmė vers
tis kuliai juodų durnų. Mano
ma, kad kas numetė j elevato
riaus duobę arba degantį deg
tukų ar cigaretą, o iš to užsi
degė buvusios dugne popieros.

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus

£ DENBTSTAS
4143 Archer av„ kamp. Francisco av.

Ketvirtadienį buvo vadinama 
State Street diena. Iš anksto 
išgarsintas įvykis sutraukė mi
nias žiopsotojų. Sakyta kalbos, 
grojo muzika, rodyta drabužių 
ir kitokių tavorų modeliai. O 
jus — pirkite! Tik bėda, kad 
tų pinigėlių stoka.

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 8 po pietų 
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 Iki 12 

Rez. Telephone Plaza 2400

700 mokinių 25 universiteto 
stipendijoms

700 geriausia pasižymėjusių

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Bouievard 4139

Ačiū visiems ir veliju jums 
visiems sėkmingos ateities.

Su pagarba,
Elzbieta Norgaiki.

Ačiū visiems, kurie darėte 
bent kokį biznį per mane. Esu 
linksmas, kad buvo proga pri
sidėti prie to kultūringo dar
bo — užrašinėjimo Naujienų.

Jus taippat prisidėjote prie 
apšvietos darbo, ar tai patys 
užsirašydami ar kitus parody
dami, kurie norėjo užsirašyti 
Naujienas.

Aš nesitikėjau gauti tiek 
balsų kiek gavau, ir jeigu da» 
kontestas butų prasitęsęs, tai 
su jūsų pagelba bučiau įgijęs 
tikietą į Lietuvą.

Bet .dabar į 
progos važiuoti 
jumis gyvensiu

O dabar ve su kuo aš pas 
jus atsilankysiu, tai su Royal 
ir Healthmore Electric Clean- 
ers ir su laikrodėliais; esu taip
gi patyręs prie laikrodėlių tai
symo, 
mašinas 
rius. 
arba

koks reikalas, ta 
jūsų darbą parem

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau

Ofiso Tel. Lafayette 3650 
Rez. Tel. Vir^inia 0669

mų šeimininkėms grynų, šviežių ir 
sveikų maistų, koks tiktai gaunamas 
“Midwest Stores” krautuvėse.

Kuomet namų šeimininkės vartoja 
šviežių ir gerų maistų, tuomet jus 
ęalite būt tikri, kad ir pietus bei va
karienė turės geresni skonį. Kuomet 

. us pirksite maisto produktus “Mid- 
west Stores” krautuvėse, jus ne tik 
gausite geriausius maisto produktus, 
>et ir pasirinkimas bus turtingas, ir 
;odel nebus sunku namų šeiminin
kėms pagaminti savo Šeiminai įvai
rų, turtingų ir skanų maistų. Ir 
nesunku šeimininkei bus ji pamainy
ki — ir tuo būdų užganėdinti savo 
ieimos narius.

Daug bargenų siūloma Šių savai
mę “Midwest Stores” krautuvėse. Per
skaitykite skelbimų, kuris telpa šios 
dienos laidoje ir atsilankykite j sa
vo apielinkės “Midvvest Stores” krau
tuve. Skelb.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos; — 1
Seredomis ir nedė .

Rez. 6681 So. Californ
Telefonas Republic 7868

Antanas Ražaitis ta 
ria ačiū

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRA

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

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

Tęl. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

1433 S. 49 Ct., Cicero, III
Cicero 5927

Ofiso Tel. Victory 6898
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaiky ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St 
arti 31st Street

-9 vai. vak. Ne-

Pardavinėju skalbiamas 
radios ir refrigerato- 

Reikalui esant parašykite 
pašaukite;

Anton Ražaitis,
3408 So. Halsted st.

Tel. Yards 1797.

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
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

PILIMONA SUKAITĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

18 dienų gegužės mėn., 1931 
m., sulaukus 10 metų ir 8 mė
nesių amžiaus, gimus Chicago- 
je rugsėjo 20 d., 1920 m.

Paliko dideliame nuliūdima 
motinų Ona po tėvais Dišaitė, 
tėvų Juozapų, seserį Oną, 3 dė
des Petrų, Mikolą ir Antaną 
dėdiene Emilijų Dišiai.

Liucinai atminčiai musų bran
giausios dukrelės bus laiko
mos šv. Mišios šv. Agnieškos 
parapijos bažnyčioje 2U dieną 
gegužės mėn. 1934 m. 8 vai. ry« 
to. Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažjstmus atsilan
kyti j pamaldas, ir pasimelsti 
už musų dukrele, kad Dievas 
suteiktų jai amžinų atilsi. Mes 
Tave Musų brangiausioji duk
rele niekuomet neužmiršime. 
Sodiname Jūsų kapų gėlėmis ir 
laistome graudžiomis ašaromis. 
Tu pas mus jau nebesųgrįši, bet 
mes ankščiau ar vėliau pas Ta* 
ve ateisime. Lauk mus atei
nant.

Nuliūdę lieka
Motina^ Tėvas, Sesuo 
ir Giminės.

Visiems 
už paramą pasilieku —

B. Bar n iškis 
9424 Burnside Avė 
(Bus daugiau)

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

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

Kontestanto A 
Frenzelio pas
kutinis prane

šimas

Siunčiame Gėlės Telegramų j vis* 
pasaulio dalis.

LOV EIKIS 
KvietkininkazJ

Gilės Dėl Vestuvių, Bankietami b 
Pagrabams

Pristatome i visas miesto dalis 
1316 So. Halsted St., Chicago. UI 

Phone Bouievard 7814

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1643 West 46th St
Tel. Bouievard 5203 ir 8413 

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

Henry Ford, kuris šiomis 
dienomis vizitavoįChicagoj, (tarp 
kitko, atlankė i^’Samą Insultą 
esantį dabartiniu,, laiku St. 
Lūkės ligoninėj.

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

TRIJŲ MET
SUKAKTUVĖS

turėjau patyrimo; o antra, tai 
tie blogi laikai, ypač musų 
Kenoshoj. Bet nežiūrint viso 
to‘, visi mano draugai pagel
bėjo man kas tik kuo galėjo. 
Dabar su 15 d. gegužės pasi
baigė Naujienų kontestas ir 
sykiu mano darbas.

Tad dar kartą tariu visiems 
nuoširdų ačiū už tokį drau
gišką pagelbėjimą man.

Elsie Martin, 
Kenosha, Wis.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimų, kuris 

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

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av,
Phone Bouievard 7589

CHICAGOS 
ŽINIOS

DOMININKAS BARAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 16 dienų, 1:00 valan
dų po pietų 1934 m., sulaukęs 
54 metų amžiaus, gimęs Pra
peršos kaime, Ramygalos par., 
Panevėžio ap.

Amerikoj išgyveno 28 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

draugus ir pažįstamus, o Lie
tuvoj 2 broliu Povilų ir Juo
zapų. 2 seseris Anastaziją Ker- 
dulienę, Barborą Dirsiene ir 
giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 
Radžiaus koplyčioj, 668 West 
18 St.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
gegužės 19 dieną, 2:00 vai. po 
pietų iš koplyčios į Lietuvių 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Domininko Barau
sko giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Draugai.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. F. Kadžius, Telefonas 
Canal 6174.

Dr. KARL NURKAT
Gydomos Akių ligos.

Akiniai pritaikomi atsakančiai. 
Valandos nuo 10—3 po piet. 

2201 W. 22 SL-Cermak Rd.
Telefonas Canal 6122

(Tąsa iš pusi. 6-to) 
konteste tariu širdingą 
visiems, kurie prisidėjo 
padidinimo mano balsų 
čiaus. Aš tikiuos kitame 
teste turėti geresnes pasėkas 
ir surinkti daugiau balsų.

Ačiū p. Rypkevičiui už tei
singą balsų tvarkymą.

P-nas Nover, 4148 Archer 
avė., užsirašė Naujienas 15-kai 
mėnesių. Jis užlaiko auksinių 
daiktų krautuvę ir parduoda 
daimantus labai pigiai. Gerbia
mieji, atlankykite jo krautu
vę; tek Lafayette 3847.

Justice Electric Shop, 4104 
Archer avė. čia laikoma elek- 
trikiniai fikčeriai; tel. Lafa
yette 5333.

Juozapas Riczkus, 4357 So. 
Maplewood avė., užlaiko 
žų krautuvę. Kas pas jį 
site, tai visuomet gausite 
menes kuo pigiausia. Jis 

malevas na

Koptestantas K. G 
Urnėžis taria ačiū 

rėmėjams

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoją už $25.00 ir augščiau.

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 18th j SL Tel. Canal 6174

CHICAGO, ILL.

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

aukštesniųjų Chicagos mokyk
lų mokinių užsirašė kontestui 
kad gauti 25 Chicagos univer
sitete stipendijas (scholar- 
ships).

Širdingai ačiū 
jau antrą 
progą pa-

Tel. Ofice Wentworth 6330
Res. Hyde Park 8395

Dr.SusannaA.Slakis
Moterų ir vai 
6900 So. ]

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

Su dideliu susidomėjimu šeimynos 
nariai laukia valgimo laiko. Jų ape
titai paakstinti ir jie išsiilgę laukia 
skanių pietų, arba vakarienės. Bet 
mažai jie realizuoja, kiek laiko už
ima šeimininkei suplanuoti ir pri
rengti valgi, pakol jis ateina j stalą.

Mažai Jie taipgi supranta, kokios 
didelės armijos žmonių reikia ir kiek 
daug jų dirba dienų ir naktį prie 
atvežimo ir pristatymo maisto pro
duktų iš ūkių ir dirbtuvių i mies
tų. Ši armija niekuomet nesustoja 

nes maisto kiekis yra toks 
i darbas niekuomet nė- 
l’oliau, maistas turi būt

Res, 6600 South Artesian Avenue. 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

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

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.

DR. RUSSELL
Lietuvis.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th St

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

Ofiso Tel. Bouievard 5914

DR. NAEKELIS
756 W. 35th St

(Cor. of 85th and Halsted Sts.) 
Gyvenimo vieta 3139 S. Lowe Avė, 

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashla 
Tel. Bouievard 

Rez, 6515 So. Roc 
Tel. Republicr TĖVAS ’

Jeigu Norite Dailumo ir Nebrangumo 
Laidotuvėse_Pašaukite.........

REPublic 8340
5840 80. Kędzie Avenue

(Neturime sąryšių su firma tuo

Baigdamas kontesto darbą, 
visiems rėmėjams, kurie per 
mane užsirašė Naujienas, ta
riu’ širdingą ačiū.

O. Yasaitienė, P. Kurzikau? 
skas, V. Kazimieraitis, G. Gas- 
paraitis, A. Judvikiene, P. Ur- 
baitis, kurie mane parėmėte, 
dėkoju jums. Ir jeigu jums pa
sitaikytų 
stengsiąs

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS: 

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

Phone MIDWAY 2880

Asmenys užsirašę Naujienas 
man tarpininkaujant yra:

A. M. Margis, 869 Dundas 
St., W., kuris naujai atidarė 
mėsos ir smulkių prekių jau
kią ir švarią krautuvę; patar
tina lietuviams palaikyti savo 
tautiečių biznį.

M. Užemeckas, 17 Robinson 
St., užsiima trobesiu dažymu 
ir popieravimu; kam reikalin
gas panašus patarnavimas, tai 
kvieskite jį darbui atlikti.

V. ir O. Dagiliai, 85 Mark- 
ham St., užrašė? Naujienas ne 
tik sau, bet ir giminėms Lie
tuvoj.

P. Vedeckis, 21 Beatriče ^t.
J. Maukus, 77 Robiną Avė.
Z. Stankus, 75 Robiną Avė.
Visiems per mane užsirašu- 

siems Naujienas tariu draugiš
ką ačiū. Daugelis lietuvių To
ronte norėtų užsirašyti Nau
jienas, nes jas geriausia įnė- 
gia skaityti, bet nelemtasis ne
darbas priverčia juos būti be 
jokio laikraščio.

A. Frenzelis.

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
lEŽOCl 6109 S. Albany 

Avenue 
KįmHiĮKI - Phone 

Hemlock 9252 
' Patarnauja prie

gimdymo namuo 
66 ar litrinėse, 

Pri- duodu massage
■ eleetirie treat-R ment ir magne-

blankets ir tt.
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

LIETUVIS

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

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

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742

žinomas visiems Kenoshie- 
čiams biznierius kriauČius, 
nes daugelį metų stovi tame 
biznyje ir visiems nuošir
džiai patarnauja. Kuriems 
yra reikalingas naujas siutas 
ar senasis suprosyt, tai kreip
kitės šiuo adresu: 4524 — 8th 
Avė., Kenosha, Wis.

Ponia Gikas atsinaujino Nau
jienas, 
žinoma 
waukee 
dintoja.

Juozas Marcinkus atsinauji
no Naujienas. P-nas Marcin
kus yra senas Naujienų skai
tytojas.

Andrius Kvedaras yra pla
čiai žinomas Kenoshicčiams 
veikėjas, kuris daug darbuo
jasi įvairiose draugijose. Jis 
įvertino ir mano darbuotę at
sinaujindamas Naujienas ir 
prisidėdamas prie padaugini
mo mano balsų.

Kazys Wbite atsinaujino 
Naujienas. Pnas White užlai
ko bučernę ir grosernę adresu 
1200 No. Main St., Racinc, 
Wis., seni mano pažįstami, 
kadangi jie pirmiau gyveno 
Kenoshoj.

Ponia Grusdienė atsinaujino 
Naujienas — tik tuo tikslu, 
kad išpildyt savo prižadą ir 
padaugint mano balsų skait
lių, nes ši prenumerata yra 
kitiems metams. Tad širdin
gai ačiū poniai Grusdienei.

Stasis Guzauskas užsirašė 
Naujienas. Ačiu p. Sulskiui, 
kuris suvedė mane į pažintį. 
Pasinaudodama ta proga ir 
aplankiau pp. Guzauskus, ki
taip sakant, pasiviešėjau jų 
gražiame name, kuris randasi 
turtuolių apgyventoj apiclin- 
kėj. Pp. Guzauskai labai 
draugiški žmones; jų malo
naus priėmimo ilgai neužmir- Y • Siu.

Juozas Macnorius atsinauji
no Naujienas 
p. Macnoriui. 
kartą sutelkė man 
dauginti balsus.

John Valauskis
Naujienas. Ačiū Frahk Jan
kauskui, kuris prikalbino p. 
Valauskį užsirašyt Naujienas? 
P-nas Jankauskas netik pri
kalbino keletą savo draugų 
užsirašyt Naujienas, bet ir pats 
užsirašė, kad padidint mano 
baisų skaitlių.

Gerbiami mano draugai ir 
pažįstami, kurie tik prisidėjot 
prie mano darbo, užsirašyda
mi ar atsinaujindami Naujie
nas, ar prikalbinot savo drau
gus, širdingai tariu ačių jums 
visiems. Nes tik gerų draugų 
pagalba man pasisekė surinkti 
tiek balsų, kiek visai nesiti
kėjau. Kadangi aš pirmą kar
tą dalyvauju konteste, tai ne-

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir

Balzamuotoj as ,
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika-
■ • lams Kaina prieinama.
3319 Lituanica Avenue

CHICAGO, ILL.

dirbus,
didelis, kad j 
ra baigtas. .
greit pristatytas, nes kitaip jisai su
genda ir negali būt vartojamas.

Po to, kaip maistas pristatomas i 
miestą, jis sudedamas j urmo sande
lius ir iš ten vėl greit išvežiojamas 
i tūkstančius krautuvių. Visoj šioj 
procedūroj, greitumas turi labai di
delę reikšmę, nes namų šeimininkės 
turi turėti tinkamą maistą, kad pri
rengus skanius ir sveikus pietus ar
ba vakarienę.

Vieną tokių didelių maisto plati
nimo ištaigų yra “Midwest Stores” 
organizacija. Jie yra savininkais 
virš 300 krautuvių, jie taipgi valdo 
didelius urmo sandelius. Tik mo- 
derniškiausi ir pasekmingiausi me
todai pristatymo vartojami šioj or
ganizacijoj, tuomi užtikrindami na-

Tel. Cicero 2109
Antanas Petkus

Graborius 
koplyčia dykai 
1410 So. 49 Ct 

CICERO, ILL,

gi laiko visokias 
mams malevoti.

J. Rakauskas,
Sacramento avė.

Antanas Kalikas, 1629 West
46 st., užlaiko rūbų siuvyk-

Tariu ačiu visiems, kurie ma
ne ir kitirts koptęstantus rėme, 
kai pieš dirbome tą kįlnų jr 
kulturinį darbą Naujienų dien
raščiui platinti kiek kuris ga- 
lodamas.

Užsirašė Naujienas:
J. Juzaitis, 6418 So. Maple- 

wood Avė., 15-kai menesių.
William Waldo, 4402 South 

Ellis Avė., tai mano geras 
draugas ir yra didelis tėvynai
nis, ir jau kas tik būna lie
tuviška, tai jis remia, o la
biausia antrą transatlantini 
skridimą; jis užsirašė Naujie
nas 15-kai menesių.

Pasilieku velydamas jiems 
viso kdogeriausio.

K. G. Urnėžis, 
4607 So. Talman Avė.
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Milžiniškas “Naujienų” Piknikas 20 metu 
praeityje ir dabar

<1914 metais, rugpiučio 10 d., “Naujienos” virsta 
dienraščiu ir po 6-ių dienų surengia pirmų pik
nikų; o dabar mes “Naujienų” piknike švęsime 

jų 20 metų sukaktuves.

20 metų “Naujienų” jubilie
jaus apvaikščiojimas atkreipia 
dėmesį kiekvieno lietuvio, ku
ris 2C-ties metų bėgyje dėjo 
pastangas, kad “Naujienoms ’ 
suteikti juo daugiausia mora
lių ir materialių pajėgų, kad

Inuveikė; ir, žinodami, kad jos 
prisidėjo daug prie to, kad 
šiandien męs turime Chicago) 
įvairių pašelpinių, kultūrinių ir 
meno organizacijų; ir per 20 
metų “Naujienos” tarnavusios 
darbo žmonių, biznierių ir pro-

jos tarnautų lietuvių visuome- fesijonalų interesams, dabar jos 
nei kuo ilgiausius metus. Jų pa- drąsiai gali kviesti: draugai, ei

kim birželio 3 d. medžių pavė
siu pasilsėti.

Taip draugai, žinodami, kad 
“Naujienos” pergalėjo -visas 
kliūtis kokias sutiko per 20 
metų, tad ir musų negali jokios 
kliūtys sulaikyti. Mes turime 
minėtą dieną dalyvauti “Nau
jienų” 20 metų jubiliejaus ap-Jas , . ...
vaikščiojime. Turime visi nau- įpėdinio. Yemen valstybėlė bu- 
jieniečiai ir musų draugai su-ivo užpulta Sandi Arabia, kuri 
sitikti. Turime tą dienų pra- Į sumušė Yemen kariuomenę ir 
leisti Birutės darže, kur smagi veik visą valstybėlę užkariavo, 
muzika, linksmos dainos, gra- Yemen pasidavė ir priėmė sun- 
žios kalbos, šaunios ristynės, kias Sandi Arabia taikos sąly- 
gražuolių pasirodymas, skanus'gos. 
valgiai, gėrimai ir kitokios įdo
mybės pritaikytos “Naujienų 
jubiliejaus apvaikščiojimui 
sų laukia. —Frank Bulaxv.

stangos atsiekė savo. “Naujie
nos” egzistuodamos per 20 me
tų tapo populeriškiausiu laik
raščiu Amerikoj, tvirtu, nenu
galimu jokių politinių priešų.

Tie lietuviai, kurie ėmė ini- 
cii-tyvą steigime “Naujienų”, 
tebėra gyvi ir su padvigubinta 
energija tęsia pradėtąjį darbą 
toliau. Tačiau jiems ir “Naujie
nų” skaitytojams gal kyla min
tis: kad jiems gana 'tvirtai rei
kėjo kovot su atkakliais “Nau
jienų” priešais, bet “N-nos” su
prato, kad reikia skirti ir poil
siui laiką.

1914 m. rugpiučio 10 d., t. y. 
tą pačią dien^ kai “Naujienos” 
virto dienraščiu, praneša lietu
vių visuomenei, kad pirmas 
“Naujienų” piknikas įvyks rug
piučio 16 d., Blinstrupo darže, 
dabartiniam Liepos, kuris ran
dasi šalę Birutės daržo, kur da
bar rengiama “Naujienų” pik
nikas. Koks džiaugsmas, susiti
kus su tukstautims vienminčių 
draugų. Koks smagumas pra
leisti keletą valandų medžių pa
vėsyj ir pailsėt tyrame ore. O 
muzikos garsai ir dainų aidai 
vien tik ūžia per girias.

Taip ntkartotinai slinko me
tai po metų ir mes jau sulau
kėm “Naujienų” 20-ties metų 
jubiliejaus. Praleidę taip ilgą 
laikotarpį ir matydami,' kaip
didelį kulturos bei apšvietos t Pradžia 8 vai. vakare, 
darbą laiko bėgyj “Naujienos”! šiuomi kviečiame visus AL-

Vienintėlis turimas paveiks-
Yemen, Arabijoj, sosto

vi-

Rengia didžiulį pa 
rengimą Įeit. F. Vait 

kaus naudai

šokiams gros puiki mu-

Altass Westsidės skyrius 
švęs iškilmes J. Barausko 
tainėje

sve-

AL-WESTSIDE.—Westsidės 
TASS skyriaus Aviacijos šo
kiai įvyks šeštadienį, gegužės 
19 d., James Barausko svetai
nėje, 2242-44 West 23rd Place.

TASS narius ir rėmėjus iš 
Westsidės ir kitų kolonijų at
silankyti į šį musų šokių va
karą leitenanto Felikso Vait
kaus ir “LITUANICOS II” nau
dai.
zika, gros lietuviškus ir kito
kius šokius jaunuolių “Silver 
Crescents” orkestras. Visi or
kestro nariai apsiėmė daly
vauti baliuje veltui, be1 atly
ginimo. Jie visi savo uždarbį 
paaukauja pasekmingam “LI
TUANICOS II” skridimui. Ačiū 
muzikantams už tokį patriotin- 
gumą.

Sekami ALTASS skyriaus na
riai ir darbuotojai apsiėmė dar
bus: .• • <

Baro menadžerius—D. šlape
lis; baro iždininkas—Jonas Ži
lius ; baro raštininkas—-Petras

kas ir Rapolas Statkus.
Bilietų pardavėjai—Jonas Pe- 

lackas

PabiJonaitis; barkeėperiai—Wal- kare, 9 dieną birželio, 1934 A. 
ter Neffas, Antanas Shemežis, Miliausko Darže, “The Acres”, 
Stanley Katarsius, Stanley Lu- 87th Si., vienas blokas į rytus 

nuo Kean Avė., Justice ’Pk., III. 
Todėl jau iš anksto prašome,

Bilietų atėmėjai— L. ne tik SLA. 260 kp. narius, bet 
Jusevičius, J. Zaura ir M. Miš- ir visus 
kinis.

Prie drabužių— Walter Iva
nauskas ir P. Kazanauskas.

Prie užkandžių—W. Ivanaus
kas ir Konstancija Mikšaitė.

šis būrys darbuotojų atsilan
kiusius svečius ir viešnias mei
liai pasitiks, sąžiningai patar
naus. Visus kviečia dalyvauti 
šiame šauniame šokių vakare, 

Renginio komisija ir ALTASS 
Westsidės Skyriaus Valdyba.

SLA. 260 kuopos 
Gegužinė

Ši gegužinė bus viena iš di
džiausių ir linksmiausių iš
važiavimų.

i simpatizatorius pasi- 
Į žymėti aukščiau minėtą vaka
rų ir niekur kitur nepasižadėti, 
bet visiems būti šiame paren
gime. —J. J.

PRANEŠIMAI
Melrose Parko’s ALTASS komi

sija praneša, kad rengiamas piknikas 
ir išvažiavimas Dombrovvskio darže, 
gegužes 20 d„ 1934, tapo speciališ- 
kame susirinkime, laikytame pirma
dienio vakare atidėtas ant tolesnio 
laiko.

Melrose Park ALTASS Komisija.
♦ ■ . ..............

Lietuvių Piliečių Brolybes Kliubo 
susirinkimas įvyks gegužės 20 d. 1 
vai. po pietų J, Garbužio svet., 3749 
So. Halsted St. Visi nariai malo
nėkit dalyvauti, nes šis susirinkimas 
yra labai svarbus, nes turime mirusį 
narį drg. Tui’skj. Taipgi turime ir 
daugiau svarbių reikalų dėl aptari
mo; kaip tai piknikas ir tt. Taipgi 
nepamirškite prikalbėti naujų narių 
į kliubą. M. Batutas, nut. rašt.

Lietuvos Dukterų Draugija laikys 
mėnesini susirinkimą gegužės 19 d. 
7 vai. vak. Mark White Parke. Visos 
narės malonėkite pribūti paskirtu lai
ku, nes randasi daug svarbių reika
lų, taipgi turime išrinkti darbininkes 
dėl pikniko, kuris bus birželio 10 
d. p. Kučinsko darže. Tad visos ren
kitės iškalno, kvieskite draugus bei 
pažįstamus, laikas užtikrintas.

Kviečia visus Draugija.

A. SALDOKAS
REAL ESTATE

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

4038 Archer Avenue
Phone Lafayette 6719

CLASSIFIEDADS
----------- ------------------------------------------------ ......................... ............ ....... .. H

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

MODERNIŠKI BARAMS FTXčERIAI 
L’MUS PRISTATYMAS

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

JULIUS BENDER, Ine.
910-916 W. Madison SI. Monroe 1710

puikiausių išvažiavimų 
kada nors SLA 260 kp.

šis išvažiavimas, taip ša
bus vakarinis išvažiavi-

Kiek teko nugirsti iš rengė
jų, tai ši gegužinė turės būti 
nepaprastai linksma ir smagi. 
Laikas patogus, vieta taip pat 
yra labai graži. Komitetas de
da visas pastangas, kad jų, tai 
yra šią gegužinę, padaryti vie
ną iš 
kokius 
turėjo.

Mat 
kant,
mas, prasidės nuo 8-tos valan
dos . vakare ir tęsis iki rytme
čio. čia bus galima ne tik pa
kvėpuoti tyru oru, bet ir išsi
gerti gardaus alučio ir kitų gė
rimų. Na, o musų darbščios 
gaspadinės jau iš anksto ruo
šiasi pagaminti škanių užkan
džių, kuriais kiekvieną išalkusį 
bandys papenėti.

EXTRA
DYKAI ŽUVffcS PIETAI

Kiekvieną penktadienio vakarą.
Kviečiu pažįstamų.^’ ir nepažjstamus 
atsilankyti. Kės Dakarą! šokiai prie 
geros muzikos.
Emma’s Caštle Caffee

644 N. štate St.

Ar jus galite da rodyti kad OldGold 
yra lengvesni ant gerklės ?

Paklauskite "Senas Old Gold rūkytojas nuo 1932, jis“ 
mėgina Įtikinti abejojanti draugę

PARDAVIMUI ice baksis, platform 
svarstyklės, dvi Sanitary svarstyk
lės, cash registeris, elektriška mė
sai malti mašina, elektr. slicing ma
šina, kaunteriai, stakas. Turiu ap
leisti Storą. 1158 W. 59th St."

suteikia 
barzdaskutyklob 
hbmi komfortą 

skutimo* 
namie

Help VVanted—Malė
Darbininkų reikia

LIKERIO salesmonai reikalingi. • 
Mes užlaikome dideli ir įvairų pasi
rinkimą gerai žinomų išdirbysčių li
kerio ir galime priimti patyrusius 
salesmonus pardavinėti pirkliams, 
duosime liberališką komisą.

HOLLEB & CO.
163 So. Water Market.

(PROBAK BLADE)

CLASSIFIEDADS
-

REIKALINGAS patyręs antraran- 
kis virėjas j restauranlą. Famous 
Restaurant, 1203 W. 63rd St.

REIKALINGAS kepėjas patyręs 
prie keksų ir duonos.

4106 Archer Avė.
Amerikos Lietuvių Piliečių Kliubai; 

12 Wardo laikys mėnesinį susirinki
mą sekmadienį gegužės 20 d., 1 v. 
po piet K. Gramanto svetainėje, 
4535 S. Rockwell St. Visi nariai 
malonėkite skaitlingai atsilankyti, nes 
yra daug svarbių reikalų aptarimui 
ir prisirengimas prie kliubo invj ka
tančio išvažiavimo, taipgi bus reika
linga rinkti darbininkai dėl išva
žiavimo, taigi visų narių skaitlingas 
atsilankymas yra neatbūtinai rei
kalingas.

Paul J. Petraitis, nut. rast.

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musų spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St.,

P.CONRAD
PHOTOGRAFAS

Atidarė nuosavą mo
dernišką studiją su 

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

KVIEČIAM!

Business Service
Biznio Patarnavimas

STOGDENGYSTĖ IR BLEKORYSTĖ
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes api- 
prekiuosime. Mes taipgi darome vi
sokį blekorystės darbą.

THE BRIDGEPORT ROOFING 
COMPANY

3216 So. Halsted St.
Tel. Victory 4965

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

JAUNA mergina dėl abelno namų 
darbo, gyventi nt vietos, kuri mėgs
ta kūdikius. $5.00 savaitei. Dorches- 
ter 7745.

MERGINA 20—25 patyrus prie 
abelno namų darbo, prižiūrėti kūdi
ki, geri namai, turi gyventi ant vie
tos. 1208 So. Kolin Avė. Telefonas 
Rockwell 2420.

Tel. Yards 8408
VICTOR BAGDONAS 

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

Persiuntimas
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
<358 So. Halsted St. . Chicago, III 

Ofisas 8406 S. Halsted St.

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

Tel. Lafayette 1329 
—O —

pi

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

LANDLORDS BUREAU < 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

OF

For Rent
RENDON 6 kambarių flatas su 

pečiais. Pigi renda.
7259 So. Talipan Avė.

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

1534 S. Central Park Avė.

Business Chances
Pardavimui .Bizniai________

PARDAVIMUI Tavern, pilnai 
įrengta, barai, stalai, stiklai, pečiai, 
viskas, kas reikalinga, 6 kambariai 
viršui pagyvenimui. Salė užpaka
ly saliuno. Renda už visą namą 
$30.00 mėnesiui. 7301 So. Peoria St. 
Vincennes 4985.

PARDAVIMUI 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

QP.LotittudCo.,Toc.

Malonus p. Raft:—

Kovo 9, 1934 męs užkvietemė kongresą geriausių 
Amerikoje rūkymo ekspertų, rūkyti ir palyginti ketu- 
rius Žymiausius cigaretus, užslėpus jų vardus, kad jie 
išrinktų cigaretę, kuris jų manymu butų Švelniausias; 
ir todėl lengviausias ant gerklės ir nervų. UŽkvieti- 
mas buvo priimtas. Dalyvavo Šešiasdešimts devyni 
ragautojai: vyno, kavos, arbatos ir cocoa ekspertai.

Pakartotini bandymai tų skonio autoritetų, išrinkti 
Old Gold kaipo Švelniausius cigaretus. Jeigu Šis 
įrodymas nėra pakankamu įrodymu dėl jūsų draugo 
. . . paprašykite jo pamėginti Old Gold keletą dienų 
ir tegul jo skonis nusprendžia.

Širdingai,
P. LORILLARD COMPANY, INC.

ĮSTEIGTA 1760
'■ . ■■ . ' ' <

P. S.—Old Gold Švelnumas nėra netikėtas, P. Raft: 
Geresnio Tabako neauga kaip kad vartojama Old 
Gold. Ir jie yra tyrus. Todėl Old Gold yra taip 
lengvus ant GERKLES IR NERVU.

Pamatykite George Raft naujausiame Paramount Paveikle "THE TRŲMPET BLOWS” -

ŠvdniatllM. AMERIKOS CIGARETA1
• ■' ' • ,ih..............

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

Draugija męka pašalpų ser
gantiems nariams $6, $10 ir $16 
savaitėje, sulig nario priklauso
mo skyriaus, pomirtinė yra $250. 
įsirašymui malonėkite atvykti i 
Draugijos ofisų, 1739 So. Halsted 
St. sekamais vakarais: panedėly- 
je, ketverge, pėtnyčioj ir subatoj 
—puo 4 iki 7:80 vai. vakaro. Ar
ba telefonu praneškite Draugijai, 
kad norite Įsirašyti, tuomet at
vyks musų atstovas Tamstos Įra
šymo reikalu.

KVIEČIAM IR LAUKIAM!
Telefonas

Canal 0117

Financial
__ Fjnansai-Paąkoloi

PINIGAI PASKOLOMS 
?100 iki $300 

1647 WEST 47th STREET

PARDAVIMUI Alaus Tavern, vie
ta gerai išdirbta, pigiai greitam par
davimui. 2122 W. 63rd St.

PARDAVIMUI Tavern biznis iš
dirbtas per daug metų, labai geras 
kampas, parduosiu pigiai.

2001 Canalport Avė.

C IĮ Nebesirūpinkite dėl 
ŽF odos niežėjimo, Plai 
iį skanų, ISb § r i m ų, 
—Dėmių ir kitų odos 
1. Gaukite bonką Žemo 

. . ir patikėtinų priemonę 
niežėjimui pašalinti. Lengva var
toti visuomet. Visose aptiekose 
Sės, 60c, $1.00.

erzinimu
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Furniture & Fixtures
RAKANDAI PARSIDUODA UŽ KASTUS 

$150 parlor setai $25. 9x12 orlentaliSktj 
kaurų Pat. $29.50. RieButo medžio valr. 
kamb. setai $29, $124, mierk. setai $39. 
3 kambarių pilnas įrengimas $99, už cash 
arba ISmoMJimo. AMERICAN STORAGE. 
423 W. 03rd St. Atdara vakarais ir nedSl- 
dleniais.

PARDAVIMUI Tavern su namu, 
yra license. Parsiduoda pigiai. 

601 Root St.

EXTRA greit parsiduoda aptieka. 
Biznis išdirbtas per 10 metų. 6 dak
tarai siunčia čia receptus išpildymui. 
Geras biznis, ice creamo ir visokių 
aptiekoriškų reikmenų. Atsišaukite 
Tel. Lafayette 2014.

DIDELIS STORAGE 
IŠPARDAVIMAS 

Tikri importuoti Orientališkų 
pavyzdžių kaurai. 

$400 importuoti kaurai .... 
$200 importuoti kaurai .... 

importuoti kaurai ....
Parlor, miegkambario ir valg. kamb. 

setai $35,

PARDAVIMUI saliunas. Pigiai tik 
250.00 su laisniu.

5347 So. Halsted St.

$275

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

Įsteigta virš 80 
Atdara vak. ir Nedėlioj 

RAPP STORAGE 
5746 So. Ashland Avė.

m.

SCHAULER STORAGE 
4644 N. Western Avė.

kambarių rakandai — $95.00.
Vartoti Parlor Setai — 

Importuoti Kiniški, Orien- 
_ “ $10—$15
Geros išlygos arba cash.

Atdara kasdien iki 9, 
Nedėlioj iki 5.

4 
Nauji 
$29.00. 
talio Styliaus Kaurai 
—$25.

$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 įvai
rių daiktų. JO YČE BROS. STORAGE 
CO. 5711 So. Halsted St. Wentworth 
5181. Atdara vakarais

PARDAVIMUI 8 ledaunes, aržuo- 
lo medžio, mažai vartotoj, 100 svarų 
ledo įtalpos. Parduosiu visus sykiu 
ar atskyrai, $5.00 ir mažiau su 
statymų.

A. YABLGNSKIS 
, 820 E. 67 St.

kampas Maryland Avė., 
į rytus nuo Cottage Grove

pri-

PARDAVIMUI saldainių ir groser- 
nės krautuvė, priešais mokyklas ir 
bažnyčią. Pigiai, priežastis išva- 
žiuoju. 3206 Emerald Avė. Telefonas 
Victoty 8924.

TAVERN gerai Įrengtas ir pelną 
nešas, dance ir dine, randasi ant gy
vo kampo, paaukausiu pigiai, turiu 
kitą bizni. Atsišaukite Miller Bros. 
6708 S. Halsted St.

SALIUNAS ant Ashland Avė. ne
toli nuo Stock Yardų. Našlei nersun- 
ku vienai. Kreipkitės N. Kantor, 
4707 S. Halsted St Yards 0803.

Faritis For Sale
________ Ūkiai Pardavimui___

29 V6 AKERIAI, 5 karvės, 3 ark
liai, Vištos, 8 akeriai kviečių, 6 ake
riai dobilų, kaina $2600. Three Oaks, 
Mich. 3037 So. Throop St.

Real Estate For Sale
____ jS_ Pardavimui ______________

PARSIDUODA lotas Sun Duons 
Parke dėl vasarnamių. Du blokai 
nuo Michigan leikos, parduosiu pi
giai. 3500 So. Union Avė.

PARDAVIMUI flat buildingas, mū
rinis su mediniu cottage užpakaly, 
nebrangiai, geros įplaukos. Savi
ninkas randasi 764 Bunker St. Ma
žas įmokėjimas, priimsiu morgičius.




