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Genevą atsiuntė savo užsienio 
reikalų komisarą Litvinovą 
gelbėti nusiginklavimą kon
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WASHINGTON, geg. 18. — 
Federalinis šelpimo direktorius 
Harry L. Hopkins paskelbė, kad
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teisėjas Sure at- 
Mooney prašymą 
iš San 
jis jau

SAN FRANCISCO, Cal., g. 18.
—Federalinis 
metė Thomas 
paliuosuoti jį 
kalėjimo, kur
sėdi nuteistas sulig 
gaiš liudijimais.

NEW YORK, g. 18. — 
Sus Anglijos rašytojas ir 
rkias H. GĮ Wells, kuris 
kėši Amerikoj, vakar

Jis kaip tikras “vampiras” 
slapstėsi Varšavos miškuose 
ir gerdavo nužudytųjų krau
ją

į Lietuvą, 
Įeit. F. Vaitkus aplankys dav 
kelias lietuvių kolonijas ir ta
da prasidės paskutiniai pasiruo
šimai kelionėn.

Sės pašarą.
Maitins darbinius gyvu-

V<aldiža ,’pirksianti gyvulius, 
sėsianti pašarą, maitinsianti 
darbinius gyvulius
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BOSTON, Mass., g. 
Aliejaus laivo Barsto w 
nas Overbeck pranešė 
grafinei raštinei, kad 
audra, kuri perėjo per
linius vakarus ir rytines vals
tijas, buvo nuėjusi toli Atlanti-
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Prezidentas prašo 
ginklų kontrolės

Prezidentas prašo senatą ratifikuoti Ge 
nevos sutartį, galbūt kad galėtų pa
skelbt ginklų embargo Pietų Amerkai

WASHINGTON, g. 18. —Pre
zidentas Rooseveltas šiandie 
kreipėsi į senatą, prašydamas 
ratifikuoti Genevos ginklų r 
amunicijos sutartį, kad valdžia 
galėtų paimti savo kontrolei) 
amunicijos prekybą.

Prezidento pranešimas nieko 
nemini apie Anglijos pasiūlymą, 
kad visas pasaulis paskelbtų 
ginklų embargo ir paliautų 
pardavinėjęs amuniciją kariau 
jančioms Pietų Amerikos ša
lims—Paraguay ir Bolivijai. 
Tečiaus manoma, kad preziden
tas tik tam ir prašo tą sutar-

tį ratifikuoti, kad ir Jungt. 
Valstijos galėtų prisidėti prie 
to judėjimo ir galėtų pagelbėti 
sustabdyti Gran Chaco raistuo
se jau du metus besitęsiantį 
karą.

Prezidentas tuojau ragina 
nusiginklavimo konferenciją, 
kuri susirinks geg. 29 d., įvesti 
dar griežtesnę priežiūrą gink
lų prekybai, negu ta, kurią įve
da 1925 m. sutartis ir kurią 
prezidentas dabar prašo ratifi
kuoti.
sutartis ir kurią prezidentas 
dabar prašo ratifikuoti.

Chicago, III. šeštadienis, Gegu^ės-May 19 d., 1934
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Italai lakūnai Cesare Sabelli (kairėj) ir George Pond ir jų lėktuvas “Leonardo da Vinci” (vir
šuj), kuriuo jie bandė nuskristi be sustojimo iš New Yorko į Rymą. Bet sugedus lėktuvui jie 

nusileido Airijoj.

Atmetė Thomas 
Mooney prašymą pa- 
liusuoti iš kalėjimo

Nelaimėje žuvo jau
nas Mt. Greenwood 

lietuvis Mažrimas

Sovietų Rusija stai
giai susirūpino 
nusiginklavimu

9 metų vaikas kalti 
namas nužudęs 12 
jaunų mergaičių

Vėl “matė” Dillinge 
rį: apiplėšė Mich. 

banka •r

FLINT, Mich., g. 18.— Sep
tyni plėšikai, jų tarpe viena 
moteris, šiandie apiplėšė vietos 
banką ir pabėgo pastvėrę $30,- 
000.

Kaip paprastai, kad tik kur 
apiplėšia banką, tai vis kalti
nama Dillingerį, taip ir čia ban
ko viršininkai prisispirę tikri
na, kad tikrai tarp plėšikų bu
vo pats baisusis John Dillinger.

Šaliai gręsia keturių 
bilionų dol. deficitas

WASHINGTON, g. 18. — 
Kaip išrodo, šiemet šalis turės 
keturius bilionus dol. deficito. 
Federalinės valdžios išlaidos iki 
birž. 30 d., pasieks 7,000,000,- 
000 dol., kuomet pajamos 
kia tik $3,000,000,000. Tai 
didžiausias deficitas taikos 
k u šalies istorijoje.

Bet šalis šiuo laiku pergyve
na nepaprastus laikus— didelę 
ir ilgą depresiją. Kad ją ni/- 
galėti stveriamąsi įvairiausių 
priemonių, kurios yra reikalin
gos didelių išlaidų. Daug pini
gų sunadojama viešiems dar
bams, kad padidinti darbinin
kų samdą. Bet dar . daugiau 
išeina tiesioginiam bedarbių 
šelpimui. O bedarbių šiuo lai
ku, net ir samdai padidėjus, yra 
dar apie 10,000,000.

Leit. F. Vaitkus šiandie 
skris į Bridgeport, Conn

Ten dalyvaus Aviacijos dienoj. Po to gryš 
Į Wisconsin pradėti rengti lėktuvą 

didžiąjai kelionei
CHICAGO.—Naujasis trans

atlantinis lakūnas, leitenantas 
Feliksas Vaitkus, vakar Litua- 
nica II lėktuvu* atskrido iš savo 
namų Wisconsine, aplankė ban^ 
dymams Curtis Airportą ir šian
die ryte išskris į • Bridgeport, 
Conn.. kur rytoj bus didelė 
Connecticut lietuvių Aviacijos 
diena parėmimui antro transat
lantinio skridimo ir kurioj da
lyvaus pats lakūnas Įeit F. Vait
kus.

Prieš ir po aviacijos dienos 
Įeit. F. Vaitkus aplankys kelias 
aviacijos reikmenų dirbtuves 
Cannecticut valstijoj padaryti

Didelė didžiuma gy
ventojų pritaria 

prezidentui

įvairius užpirkimus dėl lėktuvo
Sugryš jis į Chicago pirma

dienio vakare ir tuojaus išskris 
į Wisconsiną, kur pradės ruoš
ti Lituanica II lėktuvą didžia
jai kelionei per Atlantiką į 
Lietuvą. Nauji gasolino bakai 
jau yra užsakyti, taipjau nu
pirkta daug naujų, tokiai ilgai 
kelionei reikalingų 
tų, taipgi neužilgo 
ir naujas motoras.

Prieš išskrisiant

CHICAGO.— Vakar po piet 
nelaimėj su troku žuvo jaunas 
Mt. Greenwood lietuvis Vincen
tas Mažrimas, 25 metų, neve
dęs, gyvenęs su tėvais 3431 W. 
107th St., Mt. Greenwood prie
miesty.

Jis su savo draugu važiavo 
su troku. Atvažiavus jiems 
prie 47 ir Leavitt gatvių į jų 
troką įvažiavo gatvekaris ir abu* 
juost sunkiai sužeidė. Nelaimi 
atsitiko apie 1:15 vai. po piet. 
Mažrimas tapo skubiai nuga
bentas į German Deaconess li
goninę, kurioj kaip 3:30 vai. pc 
piet pasimirė.

Velionis paliko senus tėvelius, 
dvi seseris ir du brolius.

šiandie, 11 vai. ryte bus ko
ronerio tyrimai J. F. Eudeikio 
koplyčioj, 4605 S. Hermitage 
Avė.

H. G. Wells gryšta 
Anglijon

Gar- 
isto- 
lan- 

laivu 
Olympic išplaukė atgal į Ang- 

Budamas Amerikoj 
apsilankęs ir pas ; 
Rooseveltą.

Pabėgo nuo nacių 
įvyniotas į kaurą

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

Apsiniaukę, gali kartais būti 
ir lietaus į vakarą; maža per
maina temperatūroj.

Saulė teka 5:26, leidžiasi 
8:06.

LONDONAS, g. 18. — Vy
riausias Vokietijos rabinas 
Frankel pabėgo iš Vokietijos 
įvyniotas į kaurus. Jis su 
duktere buvo namie, kai jų 
namus Berlyne užklupo rud- 
marškiniai ir sudaužė visus ra
kandus. Duktė' jviniojo tėvą j 
kaurus ir su pagelba draugų, 
neva rakandų pirkėjų Išgabe
no iŠ namų. Po to jiedu pabė
go į Londoną.

Neleido demonstra 
cijos prieš nacius

GENEVĄ, g. 18. — Į Genevą 
šiandie visai netikėtai atvyko 
sovietų Rusijos užsienio reikalų 
komisaras Maksim Litvinov pa
sitarti su tautų sąjungos va
dais nusiginklavintb klausimais 
ir galbūt apie" Tlusijdš įstoji
mą tautų sąjungom

Jo atvykimas sukėlė tikrą sen
saciją sąjungos rateliuose, ku
rie yra nusiminę dėl negalėji
mo susitarti nusiginklavimo 
Jausimais. Tvirtinama, kad 
Rusija esanti labai suširupinus 
dėl einančių gandų, jog bus leis
ta susmukti tarptautinei nusi
ginklavimo konferencijai. Esą 
Litvinov pasiūlysiąs priimti ne
puolimo sutartį, panašią tai, 
kokią siūlė prezidentas Roose- 
veltas.ir kartu pasiūlysiąs kaip 
nors palaikyti nusiginklavimo 
konferenciją, kartu stiprinant 
taikos organizaciją.

Betgi tai tik pašalinių asme
nų tvirtinimai, nes pats Litvi
nov tyli ir nieko nepasakoja 
apie savo misiją.

BOSTON, Mass., g. 18. —— 
Stiprus policijos būriai neleido 
surengti demonstracijos prieš 
nacius, kuri buvo ruošiama iŠ 
priežasties atplaukimo Vokieti
jos kruizerio Karisruhe. 21 žmo
gus liko areštuotas.

Trys apdegė gaisre 
tiek, kad gal mirs
CHICAGO.—Kilus gaisrui na 

me 1517 Orchard St., kuris -1- 
kirto jiems kelią pabėgti, trys 
žmonės—p-lė Alvina Eilert, 26 
m., Joseph Wagner, 40 m. ir 
John Koska, 51 m.,—tiek apde
gė, kad jie veikiausia mirs. 
Nors juos išgelbėjo ugniage
siai ir išgabeno ligoninėn, bet 
nesitikima, kad pasisektų jų 
gyvastis išgelbėti. P-lė Eilert 
ir Wagner buvo tik atėję j sve
čius pas Koską, kai juos už
klupo gaisras.

Vieną naktį toli juroje lai
vas įvažiavo, kaip išrodė, į tirš
tą miglą. Išąušite gi pasirodė, 
kad visas laivas buvo padeng
tas staro sluogsnio žemių ir 
dulkių.

Italai lakūnai šian 
die baigs kelionę 

į Rymą
DUBLINAS, Airijoj, g. 18.— 

Paskelbta, kad italai lakūnai, 
Įeit. Sabelli ir kapt. Pond, šian
die išskris į Rymą. Jie skrido 
iš New Yorko ir tikėjosi nu
skristi Ryman be sustojimo, 
bet sugedus jų motorui, jie bu
vo priversti nusileisti Airijoje.

Jie sako, kad jie į Airiją su- 
gryšią už dviejų savaičių ir 
pradėsią rengtis skristi per At- 
lantiką į New Yorką.

BRIDGEPORT, Conn., g. 18. 
—Kapt. Boris Sergievsky su 
11,022 svarų kroviniu dideliu 
lėktuve pasikėlė į orą 21,800 
pėdų. Tai yra pasaulinis re
kordas kėlimosi su dideliu kro
viniu. Pirmesnis rekordas yra 
6,561 pėdų, kurį padarė vokie
čių lakūnas keli metai atgal.

Chiėagoje nuteisė 6 
komunistus

VARŽA VA, g. 18.— Polici
jai, pagalios, pasisekė užtikti 
miške netoli Varšavos slapivie- 
lę, kur slėpėsi Kazys Trscinski, 
9 metų neužauga. Vaikas tapo 
areštuotas ir yra kaltinamas 
nubudęs 12 mergaičių, nuo 3 iki 
9 melų amžiaus.

Gydytojai, kurie tyrė jauno 
žmogžudžio protą mano, jis* pa
pildė žmgžudystes prisiklausęs 
pasakojimų apie kraujo ritua
lus. Laikraščia jį 
ku vampiru”, nes 
davo nužudytųjų 
kraujagysles ir 
kraują.

GHICAGO. —Jury rado kal
tus už sukėlimą riaušių prie be
darbių šelpimo stoties šešius 
komunistus ir nuteisė juos nuo 
1 iki 5 metų kalėj iman ir už
simokėti po $750 pabaudos. Ntfr- 
teistieji yra keturi vyrai neg
rai, viena negrė ir viena balta 
moteris, Mary Wernick, 23 m 
iš New Yorko. Jie sukėlė riau
šes prie stoties 555 E. 50 PI., 
sausio 27, 1933.

Nuteistieji pareiškė paduosią 
apeliaciją. Iš tos priežasties 
visų jų kaucijos liko pakelta 
nuo $1,000 iki $7,500.

Lenkija veža namo 
Kubos lenkus

NEW YORK, g. 17. — Alex 
ander Cross, 27 m. taksi šofe
ris, laike barnio pasmaugė sau 
vo žmoną, išlaikė jos kūną sa
vo namuose visą savaitę ir ta
da pasidavė policijai.

Minneapolis gręsia 
badas

MINNEAĘOLIS, Minn., g. 18. 
—I'š priežasties trokų darbi
ninkų streiko, miestui gręsia 
badas, nes nėra kas pristaty
tų sankrovoms maistą. Guber
natorius stengiasi streiką su
taikinti.

Papa važiuoja vasa 
roti

NEW YORK, g. 18. Savait
raščio Literary Digest padary
tame atsiklausime visos -šalies, 
trijų itytinių valstijų— New 
York, New Jersey ir Pennsyl- 
vania— gyventojai didele di
džiuma balsų (2 prieš 1) pa
reiškė savo pilną pritarimą pr^ 
zidento Roosevelto veikimui.

VATIKANAS, g. 18. —Pir- 
mą kartą į beveik tris ketvir
tadalius šimtmečio, papa apleis 
Vatikaną ir išvažiuos vasaroti 
j savo puikųjį dvarą prie Alba
no ežero, kur yra vėsiau, negu 
Ryme.

Papos, netekę svietiškos ga
lios, skaitė save kaliniais ir nie
kur iš Vatikano rūmų neišva
žiuodavo, kad nekelti kojos ant 
“priešo” žemės. Bet prieš ke
lis metus1 papa padarė taiką su 
Musšolini, išgaudamas Vatika
nui savystovios valstybės tei
ses 
“valstybę” papa jaučiasi galys 
ją apleisti ir vykti “į užsienį 
viešėti.

Imsis priemonių antsto
liams ir “lokšininkams” 

sutvarkyti
KAUNAS.— Gaunama nusi

skundimų, kad kai kurie teis
mo antstoliai nevisai tinkamai 
eina savo pareigas. Iš tikrų šal
tinių sužinojome, kąd teisingu
mo ministeris tuo susirūpino ii 
jo įsakymu bi.*s imamasi griež
tų priemonių antstolių darbui 
sutvarkyti.

Taip pat bus imamasi griež
tų priemonių sutvarkyti bandai 
vadinamųjų “lokšininkų”, ku
rie paskui antstolius eina į var
žytynes, terorizuoja padorius 
varžovus, žodžiu, —kurie pel
nosi iš svetimo nelaimės. “Lok- 
šininkus” sutvarkys dar šią sa
vaitę.

Juroje rastas buv. pa 
sienio polic. vakmistro 

lavonas

$50,000,000 nukente 
jusiu nuo sausros 

gelbėjimui

KLAIPĖDA.
žvejai sekmadienį rado juroje 
buvusio pasienio policijos vak 
mistro Jono Tamošiaus lavoną. 
Paskutiniu laiku jis buvo Klai
pėdos maudyklių prižiūrėtojau. 
Tamošius dingo lapkričio 28 d. 
1933 m. Lavono krutinėję ras
ta smūgių žymių.

bėjimui nttkentėjusiųyiuto saus
ros ūkininkų, kuris valdžiai kai
nuos virš $50,000,000.

Planas labiausia taikomas 
North ir South Dakota, Minne
sota ir Wisconsin valstijoms. 
Sulig to plano valdžia:

1. Išpirks visą gyvulių per-

4. Paruoš darbo programą, 
labiausia tinkamą sausros pa
liestoms apielinkėms.

5. Perkels į kitas apielinkes 
“tūkstančius” labiausia suskur
dusių ūkininkų šeimynų, dau- 
giauisa South Dakota valsti- * • •JOJ.

Hopkins sako, kad valdžia 
yra pasiryžusi aprūpinti visus 
gyventojus’ sausros paliestose 
apielinkėse. Gelbėjimo darbas 
prasidėsiąs ateinačią savaitę. Į 
gelbėjimo darbą bus įtrauktos 
kelios valdžios įstaigos.

LAWRENCEVILLE, III., p. 
18.—Mrs. Mary McCleave, 76 
m. našlė, per keletą metų gy
veno savo ūkyje dideliame skur
de, Bet kada pasimirė, tai pa
sirodė, kad ji paliko $30,000 
turtą pinigais, bonais ir depo
zitais bankuose.

NEW YORK, g. 18. —Laivu 
Kosciuško vakar išplaukė 40 
lenkų vyrų, moterų, ir vaikų, 
kuriuos Lenkijos valdžia savo 
lėšomis grąžina j Lenkiją. Visi 
jie buvo atvykę į Kubą, tikėda
miesi iš ten įsigauti j Jungt. 
Valstijas. Bet įsigauti nepasi
sekė, o Kuboj gi jie kentė di
delį skurdą.

Kuboj esą 7,000 lenkų, Kurių 
daugelis ąt važią vo vylioj ami.
immigracijos raketierių, kurie tė Elsa pąsserman, liko paša- 
iš žmonių išviliojo $2,000,009 linta iš Vokietijos scenos.

BERLYNAS, g. 18
Basserman, 67 m., vienas iš se
niausių Vokietijos aktorių, pa
sitraukė iš Vokietijos aktorių 
draugijos ir atsižadėjo garbės 
vietos jos valdyboje, kadangi 
jo žmona ir partnerė, žydelkai-

SAN JUAN, Puterto Rico, g. 
18.-—Sustreikavus telefonų dar
bininkams, telefonų. veikimas 
visoje saloje apsistojo. Strei- 
kieriai reikalauja pripažinti 
uniją, pakelti algas ir sutrum
pinti darbo valandas.

VERA CRUZ, Meksikoj, g. 
18.—Ūkininkas Porfirio Gutler- 
rez, ties Colpia, pririšo savo 
žmoną prie medžio ir ją sude
gino. Tada, jo paties kaimy
nai jį pastvėrė, pririšo prie to 
paties medžio ir ji irgi sude-

Ar važiuosite pava
sary Lietuvon?

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted SI.,

Chicago, II
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KORESPONDENCIJOS
Binghamton, N. Y.

Įvairios žinutės, kurias 
reporteris surinko

Su pagarba, jūsų Reporteris. 
Daugiau kitą kartą.

Brooklyn, N. Y.
Aviacijos diena

Gegužės 13-tą ruošta aviaci
jos diena James-Janušauskui. 
Visi žinojome, kad jis bus pas 
mus Brooklyne šeštadienj po
piet. O jis nepasirodė.

Sekmadienj 12 vai. dienos su
sirinko daug žmonių j Nonth 
Beaches. Bet jau ir antra, ir 
trečia, ir ketvirta valanda, o la
kūno nėra, žmonės nerimauja. 
Pailso belaukdami.

Penkta valanda popiet. Dau
gelis pradėjo traukti namo. Ir, 
sakoma, iš 5 ar 6 tūkstančių 
tik pora ar trys tūkstančiai 
žmonių teliko.

Pagalios 5: 30 valandą pri
buvo lakūnas. IPasirodė jaunas 
aukštas vyras. Persistatė, kad 
jis esąs Vaitkus, kad užėmė 
Janušausko vietą ir skris Lie
tuvon. Susirinkusių tarpe abe
jonė, nusistebėjimas. Kalbos ir 
klausimai — kas atsitiko?

Buvo iš anksto pranešta, kad 
Dexter Parke 7 vai. vakaro la
kūnui priimti rengiama vaka
rienė. Septintai valandai išmu
šus pasirodė komitetai su ženk
leliais. Bet jau ir aštunta va
landa, o lakūno' nėra. Pranešta, 
kad jis dar žmones vežioja 
aeroplanu aviacijos vietoj. Kaip 
9:20 vai. atvyko ir lakūnas su 
trimis kitais vyrais. D. Klinga 
perstatė leitenantą Vaitkų pub
likai ir pranešė, kad jis skris 
Lietuvon. Lakūnas trumpai 
prabilo lietuviškai, paskui ang
liškai j susirinkusius. Po to iš
siskubino į New Jersey, kur jo 
irgi laukta.

LSS 19 kp. sueigėlė
Tą pačią dieną LSS 19 kuo

pa turėjo parengusi dratigiškys 
pietus ar vakarienę Kiburo‘svt’*’ 
tainėj. Dalyvavo draugai įvai
rių pažiūrų. Dalyvių buvo dau
giau kaip 40.

Drg. Kalvelis, matyt, puikus 
virėjas, pagamino skanaus už
kandžio.

Pirmininkavo drg. Glaveckas. 
Prisiminė jis, kad šiemet su
kanka 30 metų, kai lietuviai 
atgavo spaudą 1904 m. -Po to 
perstatė draugą Joną Žilinską, 
seną musų Sąjungos narį, kuris 
kalbėjo apie senuosius veikėjus, 
aušrininkus, varpininkus ir so
cialdemokratus, kovojusius už 
spaudos laisvę. Ir šiandie, įro
dinėjo kalbėtojas, anų pirmųjų 
darbuotės paveldėtojai, musų 
draugai, kovoja už kilnias idė
jas taip Lietuvoj, taip kitur.

Kitas pakviesta, tai jaunas 
moksleivis Keistutis Michelso- 
nas. Jisai pasakė ypač tikslią 
kalbą, prisimindamas apie pa
darytą Pasaulinio Karo žalą, 
žudynės, pasėkoj kurių priviso 
diktatorių, uždėjusių ant liau
dies savo leteną varde demo
kratijos. Panašią kalbą Keistu
tis yra pasakęs mokykloj, kurią 
lanko, ir gavo už tą kalbą 
aukštą pagyrimą.

Toliau kalbėjo F. Lavinskas. 
Jisai atkreipė dėmesį į draugo 
Žilinsko žodžius, nurodė, kad ir 
šiandie Kudirka, Vištelis ir ki
ti greičiausia rastųsi Varniuo
se, jei butų gyvi, kaip kad ran
dasi ne vienas šių dienų kovo
tojas ite laisvę.

Perstatytai kalbėti p-ia Pauk
štienė, buvusio “Laisvės” re
daktoriaus žmona. P-ia Paukš-- 
tienė padare kelias tikrai tei
singas pastabas, butant, kad 
lietuviai socialistinės minties 
darbuotojai mažai jaunimo te
turi. Toliau kalbėtoja kvietė so
cialistus sudaryti bendrą fron
tą su komunistais ir nesisldr- 
styti. (Prisiminė apie socialistų 
“klaidas padarytas Europoj”.. 
Kažin ar p-ia Paukštienė neži
no, ar neprisimena klaidų, ku
rias padarė komunistai Euro
poj ir Amerikoj?

Draugas Viznis kalbėjo apie

progresą, kurį daro šių dienų 
gyvenimas, ypač apie technikos 
progresą.

Draugas Michelsonas pažy
mėjo, kad daug kovotojų už 
laisvę turėjo nukentėti, kad 
daug jų kenčia šiandie, bet ko
va nesustoja ir nesustos.

Kalbėjo ir draugai simpatiza- 
toriai. Jie pasižadėjo remti 
LSS. 19 kuopą ir dirbti kartu 
su ja. Kuopos draugai taria 
jiems ačiū ir kviečia juos atsi
lankyti į sekantį susirinkimą, 
kuris įvyks gegužės 25 d. va
kare.

Įvairus įvykiai

Su pirma birželio mėnesio 
diena pas mus užsidarys 10 
miesto knygynų. Sako, pinigų 
stoka darbininkams juose už
laikyti. Tie visi knygynai ran
dasi neturtingų žmonių apgy
ventuose apskričiuose ir samdo 
apie 60 žmonių.

» w »
Plėšikai ekspliodavo mažos 

stoties saugiąją šėpą. Eksplozi
ja išbarstė sidabrinius pinigus, 
buvusius šėpoj, keletą šimtų 
jardų aplink. Tai’ atsitiko stoty 
Farmingdale, L. I.

» » »
Rado pasikorusį skiepe dar

bininką. Jisai buvo indų plovė
jas Grand Street valgykloj.

S »
Moteris sugrįžo namo. Paste

bėjo, dar neįeidama vidun, kad 
stuboj neprašyti “svečiai” šei
mininkauja. Davė žinią polici
ninkui. Kada pastarasis pasiro
dė, tai plėšikai jau buvo sulipę 
j taksikebą. Policininkas su
stabdė kebą. Vienas plėšikų ta
po pašautas, o kitas pabėgo.

» » »
J1 Šoferių organizaci j a veikia, 
kad pervaryti įstatymą, kuris 
uždraustų tarnauti šoferiais 
asmenims nesantiems šios ša
lies piliečiais.» $ O

Jauna 21 metų mergina už
lipo ant namų stogo, paslydo, 
nupuolė žemėn ir užsimušė. Bu
vo užlipusi maudytis saulės 
spinduliuose. Ieškojo sveikatos, 
o rado mirtį.

» » »
41 komunistų teks stoti 

prieš teisėją. Jie yra kaltina
mi tuo, kad iškėlę muštynes 
su naziais. Tose muštynėse ap
kulta ir pora detektyvų.

a » »
Nusižudė gazu 71 metų am

žiaus senelis. Negalėjo pasveik
ti, neturėjo iš ko gyventi. O 
visur Brooklyne paskleista no
tos, kurios sako: neduokit nie
ko elgetoms, nes miestas juos 
maitina. Sunku yra žmogui, 
kai jam tenka kreiptis į mie
stą pagelbos prašant.

» » »
Moteris sugrįžo namo. Pa

matė kokį tai šešėlį. Kas ten 
šovė į ją. Išbėgusi gatvėn mo
teris sukrito. Atvyko policija, 
įėjo j namus ir čia rado mo
ters vyrą nušautą. Piktadariai 
koliai kas nesurandami.

» » »
Magistrato teisėjas sako bau- 

siąs visu> kriaučių samdyto
jus, kurie* nepildo šios pramo
nės kodeksų. Nes kai kurie 
samdytojai verčia darbininkus 
dirbti po 12 valandų dienoj ir 
ilgiau. Kažin ar tas grąsinimas 
ką gelbės. Mat mažus baud
žia, o “dideles žuvies” visai ne
kabinama.

a » »
Brooklyno laikraščiai prane

ša, kad į miestą atvežama koks 
tai didelis driežas, kuris kaš
tuojąs $25,000. Driežas busiąs 
padėtas Bronx’o zoologiniame 
sodne.

Frank Lavinskas.

Binghamtoniečiai, saugokitės! 
Nes čia išdygo reporteris, taip 
kaip ir kituose lietuviškuose 
miestuose. Esu pasiryžęs apra
šyti visus Binghamtono lietu
vių gerus ir blogus įvykius. 
Verti pagyrimo, — gaus pagir
ti, o verti papeikimo, bus pa
peikti, o kai kurie ir per kriu
kį pertraukti. Tad jeigu neno
rite gauti papeikimų per “Nau
jienas”, tai bukite geručiai, o 
jeigu norite pagarsėti ir kad 
svietas apie jus žinotų, tai ga
lit save atžymėti savo žinoji
mu arba nežinojimu, o jūsų re
porteris pasistengs jūsų nuo
dėmes surašyti ant jaučio odos 
ir karts nuo karto reportuot 
“Naujienoms”. O iš ten tegul 
visi Binghamtono lietuviai ir 
visi kiti žmones skaito apie jū
sų gerus ar blogus darbus. Re
porteris nieko neslėps, bet pa
rašys, kaip iš tikrųjų ' dalykai 
atsitinka. Turiu prisiminti, kad 
reporteris turi gerą uoslę ir 
jam nereikės viską akimis ma
tyti. šį kartą reporteriui pavy
ko sužinoti tik šias trumpas ži
nutes :

Gegužes 5 d. apsivedė p-lė H. 
Geležiutė su p. G. Marčinkevi- 
čium. P-lė Geležiutė yra kilus 
iš Masachusetts valstijos ir į 
Binghamtoną atvyko prieš ke
lis metus ir gyveno su savo te
ta. Pastaraisiais metais p-le Ge
ležiutė buvo pradėjusi rodytis 
lietuvių parengimuose su savo 
gražiu balseliu. Jos duetai, kur 
ji dainuodavo su p-le Kazlaus
kaite, visiems gerai patikdavo. 
Reporteris linki p-lei Geležiutei- 
Marčinkevičienei kuo laimin- 
giausio vedybinio gyvenimo.

* šiomis dienomis Binghamton 
City Hospital baigė slaugės 
(nursės) mokslą p-lė čeponai- 
tė, vietos senų gyventojų ponų 
čeponių duktė. Tėvai yra labai 
patenkinti, kad jų pirmoji duk
tė gavo slaugės diplomą. P-lė 
čeponaitė pasilieka toje pačio
je ligoninėje ir ant toliau dar
buotis.

» » »
šeštadienį, gegužės 12 d., p. 

Juozas Mikelionas su šeima 
parsivežė sau vieną iš geriau
sių mašinų, t. y. brangiausiai 
išdirbamą Fordą, ir dabar ma
no, kad ne tik Scrąntonas ar
ba New Yorkas, bet ir Chica
go nėra toli ir visai nebus nuo
stabu, kad advokatas Mikelio- 
nis, kuris gyvena Chicagoj, ku
rią gražią dieną pamatys savo 
brolį Juozą ir visą jo šeimą.

» » »
Petras Žemaitis, vietinis lie

tuvis bučeris, sumušė rekordą, 
nes daugelis lietuvių tik ren
giasi važiuoti Lietuvon, o jis 
jau grįžta. O dar tik penkios 
savaitės, kaip binghamtoniečiai 
jį išlydėjo į stotį ii’ linkėjo 
daug laimės. P-as žemaitis, ma
tyt, dar greitas vyras. Per tris 
savaites buvimo Lietuvoj jis 
daug "ką patyrė ir parsivežė 
daug žinių,

Bet rekordas yra rekordu, 
nes dar nei vienas binghamto- 
nietis, kuris tik buvo nuvykęs 
į Lietuvą, negalėjo taip greitai 
apsisukti, kaip p. žemaitis kad 
padarė, — kitiems ima net ke
li metai, kol šiaip taip persiba- 
ladoja, o čia 5 savaitės.

Detroit, Mich.
Balius transatlantinio skridimo 

naudai

šiuo mes antro 'transatlanti
nio skridimo rengėjai prašome 
visas lietuvių organizacijas ne
rengti gegužės mėnesio 26 die
ną ne baliaus, nė koncerto, ne 
kokios kitos pramogos. Nes tą 
dieną L. A. )P. kliubas rengia 
balių transatlantinio skridimo 
naudai Hamtracke — Detroite.

Visas to vakaro pelnas ski
riamas Lituanicos II kelionei.

Gerbiamoji Detroito visuo
menė — draugijos, kliubai, pro
fesionalai, biznieriai, darbinin
kai — visus tamstas, be skir
tumo pažvalgų arba tikybos, 
prašome atsilankyti į šį paren
gimą ir paremti/ musų naudin
gą darbą.

Svetainę paėmėme vieną iš 
gražiausių, kuri randasi šiauri
nėj miesto daly, adresu 2965 
Carpenter, kampas Michell. Prie 
svetainės priveža Dąvišon Ba
ker gatvėkaris.

Svetainės durys atsidarys 7 
vai. vakaro, šokiai prasidės 8 
valandą. Muzika šauni: gros J. 
Stanevičiaus “Melody Players” 
orkestrą.

Širdingai prašome visus ir 
visas atsilankyti. —Komitetas.

Indiana Harbor, Ind.
Politika

Praėjusią savaitę, geg. 8 d , 
pas mus Indiana valstijoj įvy
ko vadinami primary balsavi
mai arba nominacijos.

Visokioms valdvietėms buvo 
labai daug kandidatų, taip kad 
kai kv.rie presinktai turėjo pu
sėtinai darbo balsams suskai
tyti, ir kol suskaitė, tai ėmė 
net kelias dieną».h<_ L

Mūsiškiui,vfe’tbs ’ lietuviai, 
aktyviai dalyvavo balsavimuo
se ir stojo didžiuma už demo
kratų partiją. .Gal jie dėjosi 
su demokratais ■ labiausia dėl
to, kad vienąš jaunas lietuvis 
daktaras kandidatavo demo
kratų partijos sąrašu. Jis yra 
Dr. Juozas Radžius-Rodgers.

Jo gabumai pasirodė šiuose 
balsavimuose ir balsavimų kam
panijoj. Iš keturiolikos ar dau
giau kandidątų urėdo vietai, 
kur reikėjo tik 3, Dr. J. M. 
Rodgers gavo daugiausia bal
sų ir tapo nominuotas pavieto

(kauntės) patarėjo vietai. Rei
škia, pirmą kartą politikoj ir 
laimėjo.

Kaip minėjau aukščiau, lie
tuviai ėmėsi veikti politikoj. 
Bet vis dar mes nesame pra
tę būti politikieriais. Paimki
me vieną kitą pavyzd.

štai L.P.D, Kliubo pirminin
kas. Susirinkimui jis veda ne
kaip. Antra, labai prastai var
toja lietuvių kalbą. Pavyzdžiui, 
ažuot pasakyti “kandidatas” 
ištaria “canadietis” arba “ka- 
nadotas”. Reikia tačiau pažy
mėti, kad angliškai kalba labai 
gražiai ir amerikonų tarpe sar
matos nedaro.

Antras tai L.B.R.P. pirmi
ninkas, kuris nekaip tinka po
litiniam kliubui pirmininkauti. 
Jis lietuviškai kalba menkai, 
o dar prasčiau angliškai. Nors 
lietuvių tarpe į atrodo ir apsi
trynęs, bet jaįi tarp ameriko
nų visai silpnas. Kad ir mėgi
na, bet negali įskaityti vardus 
arba pavardes, ba amerikonai 
vienaip rašo, o kitaip taria pa
rašytus žodžius, jei palyginti 
su* lietuvių raštu. O tuo tarpu 
musų kliubo pirmininkas nori 
imti pirmenybę ir pasirodyti 
“štai kas aš”. Juk pas mus 
yra jau užaugusių šioj šaly 
vyrų ir priklausančių kliubui 
— kodėl nepavesti jiems svar* 
besnio susirinkimo tvarką pri
žiūrėti?

štai Dr. Rodgers arba me
dicinos studentas B. Balato- 
fas — abu yra tikrai gabus 
abiem kalbom (t. y. 'lietuvių ii 
anglų) išsireikšti. Mes turime 
apsižiūrėti. Jeigu kartais mums 
prisieitų turėti kokį reikalą su 
politikierių, tai jis gali mums 
atsakyti, kad jus nemokat 
angliškai ir negalit užimti tą 
vietą. Tat mėginkime daryti 
kaip galėdami geriau savo ir 
saviškių interesuose.

Vedybos

Kai tik pasibaigė gavėnia, 
lietuviai pas: mus suskato ruo
štis vedyboms. Apsivedė L.P.D. 
Kliubo pirmininkas Jonas Ben
zinas. Veliju jaunavedžiam c 
laimingos kloties.

Šios buvo vestuvės, kuriose 
ir jaunasis ir jaunoji yra lie* 
tuviai. O kitos tai buvo tokios, 
kuriose įietuvis vedė italionką 
ar lenkę, arba, lenkas ar i ta
lonas vedė lietuvaitę.

Lietuvių jaunų vyrų čia yra 
rimtų ir mandagių, taipjau yra 
lietuvaičių rimtų ir gražių. Vis
gi poroms jie nesueina.

Mirė
Pasimirė Antanas Simonau- 

skis, L.P.D. Kliubo ir S.L.A. 
185 kuopos narys.

Velionis A. Simonauskis pa
ėjo iš Plungės miestelio. Į šią 
šalį atkeliavo pirm 34 metų.

Simonauskis pasimirė po sun
kios ligos. Nors ir buvo deda
mos pastangos, kad išgelbėti jį 
nuo mirties, tačiau niekas ne
gelbėjo. Paliko moterį, brolį, 
brolienę, podukras, jų vyrus 
ir daug giminių ir pažįstamų.

Gyvendamas A. Simonauskis 
daug pasidarbavo vietinėms lie
tuviškoms draugijoms, kurioms 
priklausė daugelį metų. Jis bu
vo malonaus budo, draugiškas 
žmogus. Lai būna lengva jam 
šios šalies žemė.

žilas Senelis.

| GERB. Naujienų skaityto
jos* ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

f

Garsinkitės Naujienose

Slipuoty akinių išpardavimas

PASIRINKIMAS 
įvairiu Stylių Rėmu, Tikri Torio Šlifuoti Stiklai 

PRITAIKINTI JUSU AKIMS NUŽEMINTOMIS KAINOMIS 
Patenkinimas Garantuotas. ___ ___

Dr. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė
756 West 35th Street Telefonas Yards 1829

____________________ ______________ '
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Amerikos ^.7^
vJ DIDELĖS EKSKURSIJOS

HlKdUIlI 
i<lurv>iMS

l LIETUVĄ 
Rengiamos Liet. Laiv. Agentu 

Sąjungos Amerikoje
Moderniškuoju, baltu Motorlaiviu 
"GRIPSHOLM"
Gegužės 23

Kiti
Išplaukimai

L. Kungsholm, birželio 4
S. S. Drottningholm birželio 12
M. L. Gripshohn, Liepos 3

Skelbimui Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

i KLAIPĖDĄ
ir hivakortlų kr«'pWWs i vietinius afentus arba |

SWĖDISH AMERICAN LINE
\5osTOHjqsuTEsTft.-Hevvo^2|iTAT'sJR--^l.<iA<15-l8lN?^lc"'CANAVLBreilurU 4>le ekskur^ Tarytai bu) sutelkta veltm ant pareikalavimo-----

S. S. Frederik VIII .......  Gegužės
S. S. United States .......  Birželio
S. S. Frederik VIII ....... Birželio
S. S. United States ...........  Liepos

Visa Kelione Jurtomis
I JUSV TAUTINĘ KLAIPĖDĄ 

(per Copenhaga) 
IŠPLAUKIMAI IŠ NEW YORKO

26
16
30
21

DIDELE EKSKURSIJA
Po priežiūra Lietuvių Agentų Draugijos 

laivu “UNITED STATES” 
iš New Yorko Gegužės 12 d.

...... ......... ... ........... .n,..,.. ,, ........ ■ .......... .. .... —

Didelė Vasarinė Ekskursija 
ypatiškai vadovaujama Juozo Janush’o, Jr. 

laivu “FREDERIK VIII” 
iš New Yorko Birželio 30 d.

Del informacijų kreipkitės i

Scandinavian American Line
130 N. LaSalle St., 248 Washington St. 27 WhitehaII St., 

Chicago, III. Boston, Mass. New York. N. Y.
Arba pas kitus autorizuotus vietos agentus

PEOPLES RAKANDŲ IŠDIRBYSTĖS
KOMPANIJOS KRAUTUVES

Pirmutine ir didžiausia Lietuvių Korporacija Amerikoj
MINI

18-tas Metines Sukaktuves

Nepalyginamas 
mas gražiausių madų, ge
riausių padarymų, apkai- 
nuota

tęsia svarbi]

IŠPARDAVIMĄ
SIŪLO DIDŽIAUSIAS

PREKIŲ VERTYBES!

mažiausiomis 
kainomis 
mię^te!

Eilių-eilės, visokių — visokiausių
RAKANDŲ — RADI0 
REFRIGERATORIŲ 
KAURŲ, PEČIŲ 
DRABUŽIŲ PLOVYKLIŲ 
PROSINIMUI MAŠINŲ 
KAURŲ VALYTOJŲ, PIANŲ 
VISOKIŲ GRINDIM UŽDANGALŲ 
VAIKAMS RAKANDŲ ir ŽAISLŲ, 

ir t. t. ir t. t.
Viskas parduodama mažiausiomis kainomis, lengvais 

išmokėjimais!
Visi, kurie tik pageidaujate įsigyti geriausius namų 

reikmenis mažiausiomis kainomis, neatbūtinai šiandien 
ar bėgija sekančios savaitės atsilankykite į šias Lietuvių 
didžiausias ir patogiausias krautuves į 18-tą Metinį Su
kaktuvių Išpardavimą

u
MANU FACJURING 

4179-83 Archer Avė.
Tel. Lafayette 3171

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

CHICAGO, ILL.
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i KORESPONDENCIJOS! dokas skaičius

Binghamton, N. Y
Du parengimai, nuo kurių skir
ta dalis pelne Lituanicai II

draugiškns ir be įžangos.
Publikos susirinko gana di- 

____  ______ i ir visi gražiai 
linksminos iki vidurnakčio.

Sandariečiai turėjo geras pa
sekmes ir dar liko pelno.

Iš patikimų šaltinių teko pa
tirt, kad dalis vakaro pelno 
tapo paskirta Lituanieai An
trajai ir pinigai tapo priduo
ti vietiniam ALTASS. skyriaus 
iždininkui p. J. D. Chamai, ku-

šventos Marijos Magdalenos 
balius įvyko balandžio 27 d.,
Lietuvių Svetainėje. Magdalė-jrie neužilgo bus pasiųsti į cen- 
nietės šį balių 
paremti lakūno 
tu va. :

Bet kadangi
py j parengimų galybės, o prieg- 
tam ir mažai garsinta buvo, 
tai publikos atsilankė tik vidu
tiniškai. Bet girdėt, kad liko 
šiek tiek ir pelno. Tad dalį to 
pelno Magdalenietės skiria Li- 
tuanicai II.

Kaip ten 
dalčn ietėms 
pagarba i.’Ž 
bų ir gerus

rengė su tikslu tra.
skridimą į Lie-. ,r . . . , * 1 Taipgi teko
v. , . I tn pelno dalis
smme Imkotar- I)ariau3.G.il.6no

Sandariečiai 
rimo už taip smagų vakaro su
rengimų ir už taip 
pelno paskirstymu.

Tad kaip matote, 
tono lietuviai remia 
žygį visomis išgalėmis.

— P. B. Balčikonis.

patirt, kad ki- 
yra skiriama į 
fondų.

yra verti pagy-

tikslų to

Binghain- 
drasu?”< •

nebutų, bet mag- 
pri klauso didele 

taip prakilmi dar
noms.

Sandariečiai irgi turėjo suren
gę balių Antram Transatlanti

niam Skridimui paremti
Balandžio 29, Ukrainą Sve

tainėje, vietinė Sandaros 64 
kuopi) buvo surengus šokių va
karų. Vakaras buvo suruoštas

KONTESTO EIGA
(Tąsa iš vakar dienos)

Kontestantė Ona V 
lienė rašo:

Mil-

AMERIKOS DOLERIAI
YRA SHNČ1AMI I

Visas Dalis Pasaulio. ... r. ; : : ..’S-'

TORGSIN orderiai■£:si

UŽSIENIU SKYRIUS
L PAVERMtK 

: Vedėjas

HALSTED EXCHANGE
NATIONAL BANK

Halsted St. ir 19th 1’1.
: Narys FEDERAL

INSURANCE KORP.ORAClSvS

Pp. Jurgelionis, 2116 
waukee* avė., užlaiko malevy 
(paints) krautuvę, turi viso
kių popierų sienoms, brušių 
(šepečių) ir t.t.

Kaip teko sužinoti, Jonas 
Jurgelionis padarė didelį nu- 
piginimą viršminėtoms prekėms, 
numušė net iki pusės tos kai
nos, už kurią kalbamas reikme- 
nes seniau parduodavo. Jurge
lionis gali parduoti savo pre
kes taip pigiai todėl, kad jis 
pats yra peinteris ir nesivaro 
didelius pelnus uždirbti ant 
pentaviino reikmenų. Jisai 
pentuoja ir popieruoja namus 
taipgi už labai prieinamų atly
ginimų. Jeigu kur reikės išde- 
koruoti namai, tai tik pašauki
te jį per telefonų Hu’mboldt

i Kodėl Visi Perka
NAMįf RHKMENIS-RAKANDUS

IŠ MUSŲ KRAUTUVES?
TODĖL kad pirkėjai nori gauti savo 

pinigų vertę!
Roosevelt Furniture Krautuvėje gaunate prekes geresnės 

kokybės ir pigesnėmis kainomis, kaip kitur.
Parduodame ant lengvų—ilgo laiko išmokėjimų.

'2489. Nors Jonas dabar yra 
labai “bizi”, tačiau jis moka 
ir greitai dirbti. O jeigu vie
nas nesuspėja, tai tuoj pasi
šaukia pagelbai Antanų, Artū
rų ir dar kelis kitus. Na, ii 
tada darbas būna atliktas kuo- 
greičiausia.

Pp. Jurgelioniai yra ne tik 
biznieriai, bet ir ne vieno lie
tuviško parengimo nėra, kad jų 
nematytumei. Pp. Jurgelioniai 
yra ir Naujienų seni skaityto
jai. Jie atsinaujino Naujienas 
15-kai mėnesių.

Pp. Gorčiai, 1835 N. Waban- 
sia Avė., užsirašė “Naujienas” 
pusei metų. Pp. Gerčiai da' 
neseniai apsivedė. Labai links
mi abudu ir tikisi laimingai 
gyventi ateityje. Ir aš nuo sa
vęs veliju jiems juo laimin 
giausio gyvenimo!

Pp. Baranauskai, 1835 N 
Wabansia Avė., užsirašė“ Nau
jienas” pusei metų. Pp. Ba
ranauskai labai draugiški žmo
nės, seni Northsidės gyvento
jai. Turi nuosavų namų ir la
bai gražiai sugyvena su visais 
savo draugais lietuviais. Tik 
apgailėtina, kad jie turi kiek 
nesmagumų iš savo kaimyno 
lenko, ir jau teko jiems daug 
nuo jo nukentėti. Bet aš tik
ra, kad lietuviai turi lenkus 
nugalėti. To aš veliju p.p. Ba
ranauskams.

Tariu4 visiems širdingai ačiū, 
kurie užsirašėte per mane “Nau
jienas” ar pirkote skelbimų kor 
tas: Dar kartų ačiū. Daugiau, 
gerbiamieji aš jus nevarginsiu 
savo vizitais, nes kontestas už
sibaigia su šia diena.

Su pagarba,
Ona Vilienę.

Kontestantės V. Tu- 
mosa žodis

Kontestas jau pasibaigė. Nors 
savo tikslo nepasiekiau, vis 
tiek man buvo linksma darbuo
tis “Naujienoms”. Man atrodo, 
kad kontestas visai nesehiai 
prasidėjo, ir gaila, jau1 užsibai
gė. -M

Širdingai ačiū visiems, ku 
rie mane parėmė šiame kontes- 
te. šis buvo pirmas kartas, 
kurį aš “Naujienoms” pasidar
bavau. Bet jis nebus pasku
tinis.

Ačiū p. E. Bryene, 6348 Mel- 
rose, už užrašymų “Naujienų” 
per mane.

. — Venus Tumosa.

Contestant Albert 
Uždravaitis Express- 
es His Appreciation

kauskas, 2308 South Leavitt 
St., 'and John VVaidzunas, ovvner 
of a meat murkei at 4214 Ar
cher, ecah subsčribed for one 
half of a year.

Mr. and Mrs. čepųlevičius 
5017 Cullom Avenue ,and Annn 
Zcmguli's, 4552 South Turner, 
su'bscribed for threo months.

All subscriptions are fidly ap- 
preciated.

Till we meet again.
—Albert Uždravaitis.

Kontestantės Žiikie- 
nes pranešimas

Kontestantė p-ia žukienė pra
neša :

P. Smi'th, 4177 Archer avė., 
kuris užlaiko aludę ir įvairių 
stiprių gėrimų, pirko per mane 
skelbimams kortų.

J. Vilkišius, dirbąs American 
National Insurance Kompani
jai kaip j Assistant Manager ir 
gyvenus adresu 3512 So. Union 
avė., pirko per mane garsini
mams kortų ir užsirašė Naujie
nas 15-kai menesių.

Dr. Russell, turįs ofisų adre
su 2515 W. 69 st., pirko garsi
nimų kortų.

Dr. Draugelis, užlaikųs ofisų 
adresu 2403 West 63 st., pirko 
garsinimų kortų.

Urba Flower Shop, 3324 Li- 
tuanica avė., užsirašė Naujie
nas 15-kai mėnesių. Kvietkinės 
telefonas yra Boulevard 2035.

F. Nowakauskas užlaiko 
kriaučių dirbtuvę ir visokį siu
vimo darbų atlieka gerai. Jo 
adresas yra 2653 Wesit 43rd st. 
Užsirašė Naujienas 15-kai mė
nesių. Duokite jam darbų atlik
ti.

K. Dauskurtas užlaiko gro- 
sernę adresu 2543 West 45 st.

. įj, '■ '1 ■

Vienintelis Lietuvis Gė
lių (kvietkų) Au

gintojas

Auginu žydinčias ir kvepiančias 
gėles dėl namų, darželių ir kapų. 
Apsodinu kapus 1 sulyg jūsų noro, už 
prieinama kaina.

Kviečiu atsilankyti.

A. B. Selemonavičia
3840 W. lllth St.

1 blokai i rytus nuo 
Švento Kazimiero Kapiniu 

Tel. Cedercrast 0855

Vargas tai šeimynai, kuri 
neturi elektrikinės ledau- 
nės, ypač vasaros karščių 
metu.

Tuo labiau, kad jus ga
lite įsigyti dabar už pa
lyginamai labai mažų su
mų, nuo

•89.50
ir aukščiau.

Turime didelį pasirinki
mų

APEX 
NORGE

ir kitų išdirbysčių.

Sr 39.50
Roosevelt Furniture Co.

INCORPORATED 
ĮPĖDINIAI CITY FURNITURE CO.

M, P. Jovarauskas ir J. P. Bertulis, savininkai
2310 WEST ROOSEVELT ROAD

Phone SEELEY 8760
Atidarą kasdien išskyrus ATDARA SEKMADIENIAIS
Penktadienius iki 10 vai. vak. nuo i0 v. ryto iki 5 po pietų 
Penktadieniais iki 6 v. v.

I wish to publiely thank, 
through this medium, every 
person who assisted me in the 
Naujienos contest.

Mr. and Mrs. Simonaitis sub- 
scribed for fifteen months and 
also helped me greatly in find- 
ing additional prospeets.

Mr. and Mrs. Lapinski, 4547 
So. Talman Avė., Mr. and Mrs. 
Milašius, 1633 East 67th, and 
Mr. and Mrs. Kaspar, 5616 So. 
Mozart Street, signed up for 
a year each.

Mrs. Agnės Shulmistras, who 
operates a well known grocery 
store 2614 2614 West 42nd St., 
at which you are all cordially 
invited, subsribed for fifteen 
months.

Mrs. Petraitis, 2846 jNorth 
76th Court, Elmwod Park, Uli
nis, and Mr. and Mrs. Bruzgu
lis, 4109 South RockwelĮ St, 
Chicago, subscribed.

Peter Akstinas, proprietor 
of a filling station at Grand 
Avenue and Mannheim Rd., 
Melrose Park, renewed, claim 
ing that he has been a cons- 
tant reader since the beginning 
of the Naujienos.

Mr. and Mrs. Andrulis, of 
5005 South Keeler Avė., and 
William Slavinskas, 4517 Fair- 
field, also renewed fheir sub- 
scription.

Peter Laban, 5410 North Lo
tus Avenue, Mr. and Mrs. Jan

Užsirašė Naujienas 15-kai mė
nesių.

J. Kibartųs, gyvenus adresu 
2537 West 45 st., užsirašė 
Naujienas 15-kai mėnesių.

M. Palionis, užlaikųs eevery- 
kams taisyti dirbtuvę adresu 
4648 So. Rockwell st., užsira
šė Naujienas 15-kai mėnesių. 
Kas turite sergančius čevery- 
kus, tai esate prašomi kreiptis 
pas Palion:.

Bessie Srebųlif, gyvenanti 
dres'i 2556 West 45 st., no s 

yra našė ir gyvena bedjrtė; 
laiku, bet ir taį užsirašė Nau
jienas 15-kai mėnesių.

J. Macijauskas, gyv. adresu 
2825 West 40 st., užsirakė Nau
jienas 15-kai mėnesių.

John Waikus, užlhikųs viso
kių drabužių krautuvę adresu 
2700 West 43 st., užsirašo Nau
jienas 15-kai rbenesių.

V. Palonis, Plymouth, Ind., 
užsirašė Naujienas [15-kai mė
nesių.

A. Yakowicz, Edgevvood, III., 
užsirašė Naujienas 15-kai mė
nesių.

M. Aputis, Edgewood, III., už
sirašė Naujienas 15-kai mėne
sių.

Stclla Survilas, 5515 S. Kil- 
dare avė., užsirašė Naujienas.

S. Pužas, gyv. adresu 4117 
So. Maplewood avė., užsirašė

Naujienas 15 mėnesių.
. Anton Mikalunus, užlaikųs 
mėsos krautuvę ir grosernę ad
resu 2701 Wes>t 43 st., užsira
šė Naujienas 15-kai mėnesių.

J. Dovidauskas, 4312 S. Ąrte- 
sian avė., užsirašė Naujienas 15 
mėneJų.

A. Matulaitis, 4515 S. Rock- 
well st., užsirašė Naujienas 15 
mėnesių.

Tariu širdingai ačiū visiems 
mano kostumeriams, kurie ma
ne rčmet šiame konteste.

D. žukienė.

SKILVIO LIGOS 
DINGO

“Chicago, 111. — Aš sirgau per du 
metus, visas mano kūnas buvo už- 
nuodintas. Aš pamečiau 51 svarų, 
štokiame padėjiipe aš pradėjau 
priimti
Triner’io Kartųjį Vyną 
ir greit viskas nersimainė. Mano 
ape.itas ir spėkos sugrįžo, ir šian
dien mano sveikata yra geresnė, ne
gu kada nors pirmiau, p-nia Cath. 
Mares.” Tai yra tik vienas tūkstan
čių laiškų, kurie randasi musų ar
chyve. Triner’io Kartusis Vynas per 
45 metus pagelbėjo daugeliui ligo
nių. Visi vaistininkai ji užlaiko. Jos. 
Triner Corporation, 1333 So. Ash
land Avė., Chicago, III.

PATRAUKIANTI- 
MODERNISKA- 

STYLINGA- 
PUIKI- 

GR AŽL
Klauskite savo painterio arba maliavos ir hardware dealerio parodyti 
jums Novak’o Sieninės Popieros Knygą, charakterizuojanti naują nu
plaunamą popierą.
Jus surasite tinkamą popierą dėl kiekvieno kambario 

savo name, kuri jums puls į akis ir patiks.

CHAS. NOVAK &SON
1652-54 Blue Island Avė., Chicago

Warehouse
Aptuštinimo

DIDŽIAUSI

BARBENAI
Jei Pirksite Dabar

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

!' 1 'KV’)'
$159 Seklyčios Setas, $QQ
dabar ............  Ll
$98 Miegamo kamb.' $OQ QE 
Rotas, dabar .......

dabar........... , 19-75
$125 Valgomo Kam- Cft 
bario Setas, dabar

$14.95
! *11.95 

*3.98

Setas, dabar .......
$69 9x12 Kaurai, 
dabar

Lova, Springįsas 
ir Matracas .......
Didelės įtalpos 
Refrigeratoriai .... 
.9x12 Felt Kaurai 
dabar po .............-...... —- -
Elęktrikiniai Refigeratoriai ir Ra- 
dios už '/z kainos. Pasinaudokite 
proga iš šių bargenų dabar did
žiausioj ir į puikiausioj lietuvių 
rakandų krautuvėje Ęridgeporte.
Atdara Utarninkais, Ketvergais ir 
Subatomis iki 10 vai. vakaro.

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

_____ Manageris_________

A. BITINO
PAMINKLŲ IšDIRBYSTĖ

3958 West lllth Street
Tel. Beverly 0005

Vienatinis lietuvis, kuris užlaiko di
džiausių paminklų išdirbystę Chica- 
goje. Didžiausis pasirinkimas impor
tuotų ir Amerikoniškų akmenų. Pas 
mus paminklų kainos nuo $25 ir aug- 
šČiau. Reikalui esant, malonėkite atvažiuoti pas mus.

VENETIAN 
MONUMENT C0.

INCORPORATED
IŠDIRBĖJAI GERIAUSIOS RŪŠIES 
Paminklų ir Mauzolėjų 

Didžiausia Dirbtuvė
Chicagoje

Virš 50 metų Patyrimo
Pirkite tiesiog iš musų dirbtuvės ir tau
pykite pinigus. Mes padarėme pamink

ius dėl daugelio įžymių Chicagos 
lietuvių.

527 N. Western Avenue 
arti Grand Avenue 

Phone SEELEY 6103
CHięAGQ, ILL.

Birželio 16 Ekskursija
(fh .French Line 

“Ule De 
France” 

Expresinis 
Laivas

New York

Lietuvą 
mažiau kaip 

8 dienos
Platesnias informacijas teikiam ir parduodam Laivakortes. 

Padarome visokius popierius ir dokumentus.
Siunčiam pinMig j Lietuvą.

Insurance
Notary 
Public

Perkam 
Uetųviš-

N0RTGA6E BANKERS kus Bonus
REAL ESTATE

metų teisingumu pamatuotas biznis. ' 
Susipažinkite ir remkite lietuvj.

Tel. Lafayette 1083
12

2608 W. 47th St

Pirmoji Šiais Metais Tiesioginė 
Ekskursija

Į KLAIPĖDĄ
Rengiama Lietuvių Laivakorčių 

Agentų Sąjungos Amerikoje

IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO

Gegužės 28 d., 1934
Moderniškuoju baltu motorlaiviu

%}RIPSHOLM”
(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 ,,Revenue,f ir Pagalvės 
mokesčiai atskirai.

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

. Kreipkitės į NAUJIENAS pakol nevėlu.



NAUJIENOS, Chicago, UI.'
f- 

šeštadienis, geguž. 19, 1934

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8600

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rates:
38.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben
drovė, 1789 S. Halsted St. Chicago, 
III. Telefonas Roosevelt 8600.

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams ..................   $8.00
Pusei metų ...... ....... .................  4.00
Trims mėnesiams ..........  2.00
Dviem mėnesiams ........... 1.50
Vienam mėnesiui ______ 75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija _____________  8c
Savaitei ___ ..........._______ ....... 18c
Mėnesiui __ ___ „._________  76c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ------- .........._______  $7.00
Pusei metų ......  ______ ..... 8.60
Trims mėnesiams  ............... 1.75
Dviem mėnesiams .............—. 1.25
Vienam mėnesiui ..........  .76

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

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

Orderiu kartu su užsakymu.

AUSTRIJOS NACIŲ VADAS Stalino Žalnieriai jautėsi kaip 
gaidys ant savo mėšlyno. Iš to

Austrijos nacių vyriausias vadas yra Theodor Ha- 
bicht. Jis skaitosi labai artimas Hitlerio draugas. Bet 
štai dabar Europos laikraščiai iškėlė labai įdomų faktą 
apie Habichtą. Būtent, kad jis nuo 1921 ligi 1924 metų 
priklausė vokiečių komunistų partijai. Vėliau jis pra
dėjo krypti prie nacių, bet su komunistais vis dar palai
kė ryšius. Dar 1931 m. jis buvo areštuotas už paslėpimą 
ir pagelbėjimą pabėgti komunistui Neumann.

Matomai, kraštutinybės labai lengvai sueina.

KORESPONDENCIJOS

ROOSEVELTO POLITIKOS ĮVERTINIMAS

Laikas nuo laiko New Yorko žurnalas “The Lite- 
rary Digest” skelbia “šiaudinius balsavimus”, kad pa
tirti, ką žmonės mano apie vieną ar kitą svarbų dalyką. 
Savo laiku, kada buvo plačiai diskusuojamas prohibici- 
jos klausimas, žurnalas padarė “šiaudinius balsavimus”. 
Tie balsavimai parodė, jog didelė dauguma žmonių yra 
nusistačiusi prieš prohibiciją.

1932 m. prasidėjo prezidento rinkimų vajus. “The 
Literary Digest” ir vėl padarė šiaudinius balsavimus, 
kad patirti, kuris kandidatų turi daugiau šansų rinki
mus laimėti, šiaudiniuose balsavimuose Rooseveltas su
rinko daugiau balsų nei kuris kitas kandidatas. Kai 
įvyko tikrieji balsavimai, tai atsitiko tas pat.

Dabar New Yorko žurnalas nori patirti, ką žmonės 
mano apie Roosevelto politiką, o ypač apie jojo “naują
ją dalybą”. Ar jie tą politiką užgiria, ar ne? Ligi šiol 
jau gauta 44,908 balsai, — 39,445 iš New Yorko, 4,054 
iš New Jersejr ir 1,410 iš Pennsylvanijos.

Iš tų balsuotojų 29,724 pasisako už Roosevelto po
litiką, o 15,185 smerkia ją. Iš pradinių balsavimų ma
tyti, kad 66.19 nuošimčiai užgiria “naująją dalybą”, o 
33.81 nuoš. jąja nėra patenkinti.

Žinoma, iš to kokių nors išvadų dar negalima da
ryti, kadangi ateityje balsavimo rezultatai gali žymiai 
pasikeisti.

Balsuotojai turi atsakyti j klausimą, ar jie užgiria 
vienų metų Roosevelto politiką, ar ne. Dauguma ir pa
sitenkina trumpu atsakymu: “taip” arba “ne”. Tačiau 
kai kurie daro ir'savo komentarus. Ir tie komentarai 
yra gana įdomus. Štai pavyzdžiui tų komentarų: “Aš 
pritariu tam, kad Rooseveltas butų patrauktas atsako
mybėn”; “Be mažiausios abejonės, vieni metai parodo, 
kad Hooveris buvo vienatinis žmogus? kuris suprato 
musų keblią padėtį, ir vienatinis žmogus, kuris žinojo, 
kaip iš tos padėties išeiti”; “Jis perdaug duoda teisių 
darbininkams”; “Jis privalėtų kapitalistiniam buliui 
griebti už ragų, o nė už uodegos”.

Tokias pastabas daro prezidento opozicininkai. O 
štai Roosevelto šalininkų komentarai: “Visiems ameri
kiečiams jis yra dvidešimto šimtmečio išganytojas”; 
“Linkolnas suteikė teises vergams ir paliuosavo Ame
riką. Rooseveltas stengiasi palengvinti ekonomiškus re
težius — ir išgelbėti Ameriką. Pastarasis uždavinys yra 
sunkesnis...”

Kaip matote, genys margas, o svietas dar marges- 
nis.

Brooklyn - New 
York, N. Y.

plėšikai banką užpuolė pačios 
policijos panosėj, tai kitur po
licininką nušovė, tai keletas 
nekaltų žmonių pašauta, nes, 
mat, kulka kelio

Park

nepaiso.

atidarytas.
išJaunas vyras, pabudęs 

miego, pamatė, kad jo drabu
žiuose klozete krapŠtos juodas 
vyras. Pasigriebęs ginklą, jau
nas vyras iššovė du kartu. Pa
taikė nugaron ir nušovė vagi
lį, kuris buvo jau susidėjęs jo 
drabužius ir kitus daiktus, kad 
išsinešti juos.

» » »
Italionas nušovė savo drau

gą. Atėjo keturias mylias į po
licijos stotį, kad raportuoti apie 
įvykį. Juodu su draugu susi
ginčijo dėl dešimkės ir ginčos 
užsibaigė vieno mirtimi.

» « »
Moteris apskundė teismui 

bu’sų kompaniją už tai, kad 
busas sudaužė jos automobilį 
ir sužeidė jos vyrą. Teismo 
nuosprendžiu, busų kompanija 
turės sumokėti moteriškei $25,- 
000. Byla tęsėsi nuo 1929

« » «
Pas mus baudžiama už 

kymą požeminių traukinių
tyse ir važiuojant elevatoriais. 
Šiomis dienomis susyk tapo nu
bausti užsimokėti po 
25 asmenys.

m

ra
sto •

1 dolerį

nubaudė 
tai, kad

Teisėjas Giorgio 
automobilio šoferi už 
šis nedavė progos pėsčiam žmo
gui praeiti gatvę, kai buvo mi
gla ir lijo. 

» » »
Policija surandanti, kad dar 

yra verdama daug munšainės 
musų mieste, bet sunku ją už
uosti. Ji užtikusi vietą, kur 
vartota tokie chemikalai, kad 
palaisčius jais trobos grindis 
ar sienas niekas negali suosti 
rauginamos košės ar sunkiamo 
skystimo kvapo. Policijos ko- 
misionierius sako, kad slaptai 
vis dar išverdama daugiau deg
tinės, negu legalizuotose bra- 
varitose.

SMOGIKAI

Prieš kiek laiko vienas švedų laikraštis paskelbė 
labai įdomių faktų apie Vokietijos nacių smogikus. Pa
sirodo, kad Hitleris turi 400,000 smogikų armiją. Kiek
vienam smogikui per dieną mokama 60 pfeningų. Sky
rių viršininkai per mėnesį gauna 700 markių. Be to, iš
leidžiama milžiniškos sumos pinigų tos armijos apgink
lavimui ir kitokiems reikalams.

Bendrai imant, pasak to laikraščio, per pereitus 
metus smogikų išlaikymui buvo išleista 1,100 milįonų 
markių su viršum. Iš tos sumos 75 milionai sukelta 
“liuosnorėmis” aukomis.

Tokiu budu iš valdžios iždo buvo išeikvota daugiau 
nei bilionas markių užlaikymui “rudmarškinių armi
jos”, kuri yra vyriausias Hitlerio ramstis.

Taip yra ne tik Vokietijoje, bet ir visur kitur, kur 
tik gyvuoja diktatūros. Diktatoriai nepasitiki reguliare 
armija, kuri kartais gali atsisukti prieš juos pačius. To
dėl jie paprastai sukuria savo armiją, ktariai yra sutei
kiama visokios privilegijos. Ta armija vyriausiai nau
dojama kovai su “naminiais priešais”. Vadinasi, su vi
sais tais, kurie priešinasi diktatūrai. Visose diktatoriš
kose šalyse tų armijų užlaikymui išleidžiama milžiniš
kos sumos pinigų. \

Tokios* armijos gyvavo ir gyvuoja daugelyje šalių, 
įvairiais vardais pasivadinusios. Senovės jRomoje buvo 
pretorianai, Jono Baisiojo laikais Rusijoj© — “oprični- 
kai”, o įvedus bolševikų diktatūrą — čekistai. Vėliau 
Italijoje atsirado “juodmarškiniai”, o dabair Vokietijoje 
šeimininkauja “rudmarškiniai” smogikai. !

77 metų amžiaus moteris nu
sižudė iššokusi per langą. Jos 
kūnas rasta įkibęs į tvorą. Mo
teris nusižudė dėliai susikrem- 
timo, kad jos duktė sirgo ir 
nebuvo vilties jai pagyti. Nė
ra pinigų, nėra kuo gydytis, 
tat ir žudosi žmonės.

Areštuota dvi moteriškės, 
viena jų motina 6 mėnesių am
žiaus kūdikio, už plėšimą ap- 
artmentų. Teisme pasisakė ne
turinčios darbo, neturinčios iš 
ko gyventi, tai ir einančios va
giliauti.

Brooklyne rakietas vadina
muose we»lfare deparlmentuose 
eina itin smarkiai, žmonės 
skundžiasi, kad koliai kas val
džia rakietierių nebaudžia. Ra- 
kietieriai paskiria krautuves ir 
žmonės turi eiti ten pirktis 
reikmenes, o rakietieriai iš to
kių krautuvių ima kyšius. 

» » »
Vienas vyras, 50 metų am

žiaus, tris metus ieškojo dar
bo. Pagalios gavo jį. Ryte at
sikėlęs ėjo darban. Išėjęs pro 
duris nuvirto per turėkles že
myn nito 5 aukšto ir užsimu
šė.

Musų miestą lyg kokia epi
demija apėmė: piešimai, šaiP 
dymai, vagystės, 
laikraščio laidoj didelės
štės riebiomis raidėmis

Kiekvienoj 
antra- 
—• tai

Central
Kvietkų prisodinta, žolė žaliuo
ja, bet notos padėta, kad neik 
ant žolės, neskink gėlių, žmo
nės tačiau elgiasi dažnai kaip 
tik priešingai tam, kas jiems 
draudžiama daryti; ypač‘vai
kai. štai neseniai suareštavo 
mažus vaikus, kurie žaidė žo 
lėj. Tėvas neturėjo pinigų bau
smei sumokėti. Jį paėmė į ka
lėjimą. Kitas įvykis: mergina 
nuskynė gėlės žiedą. Ir ji ta
po areštuota. Antrą tačiau ver
tus, jeigu nebaustų, tai nebū
tų nė 
se.

žolės, nė

nueini į

gėlių parkuo

didmiestį prieKai
42 gatvės ir 6 avenue, tai ma
tai didelį judėjimą, žmonėš ieš
ko darbo. Daugelis darbų per
kama iš agentų.

Ir dar reikalaujama darbi
ninkų — indų plovėjų, virėjų, 
kepėjų; alga nuo $10 iki $15 
savaitei. Kitokių darbininkų, 
kaip pav. tidmeikerių, dai mei- 
kerių, mašinistų, irgi reikalau
ja, bet tų patyrusių amatninkų 
jau yra mažiau.

Dabar dar galima gauti dar
bų vasaros resortuose — va
dinamų leiberių, alperių, prie 
virtuvių ,ir kitur. Pavieniams 
tokie darbai yra lengviau gau
ti, gyvenantiems su šeimyna 
sunkiau.

šešta avenue tai tikrai 
gaviete, kur perkama ir 
ditodama darbo jėga.

F. Lavinskas.

tur- 
par-

Kcnosha, Wis
Dailės Ratelis chorus is dos

inę spring season by giving 
concert and operetta Sunday, 
May 20, 1934 in the German- 
American Home at 6 P. M.

Operetta “Abejotinas As
muo” is being presented for 
the first time in Wisconsin. 
Ali the artists taking part are 
members of “Pirmyn”. The 
cast consists of Anelė Salavei- 
čikiutė, Pranas Jakavičius, Vy
tautas Tarutis, E. Vespendrai- 
tė, P. Pūkis, S. Puta.

Concert part will be filled 
by Wisconsin’s best chorus — 
Dailės Ratelis and stars 
G. Klevickis and Mrs. 
caitis.

Following program 
will take place.

If you want to save
get tickets in advance; 50c at 
the door.

1'11 be seeing you.
A member.

džiaugsmo jie užmiršo net ir sa
vo nuolatinę maldą “bendras 
frontas”. | demonstraciją ne- 
užkvietė nei vienos unijos, ku
rią Stalino Žalnieriai nepajėgė 
užvaldyti.

Bet ką aš čia kalbu, kam 
jiems siuntinėti buržujams pa
kvietimai, juk jie sako, kad 
darbininkai visi, kaip vienas, 
eina su jais. Net ir lietuviški 
Stalino Žalnieriai išleido exitra 
lapelius, kuriuose gyrėsi To
ronto lietuvių sąmoningumu, 
nes supratu pruseikinių (kurių 
nei vieno čia nėra), Jokubynų, 
Frenzelių kokias tai apgavys
tes. Esą, visi jie, kaip vienas, 
laikosi prie Kanados komunis
tų D. Lięt. frakcijos. Na, ir 
darbymetis užėjo: vieni diktuo
ja, kiti rašo, treti parašytus 
ukazus išnešioja po stubas. Tū
la Petriša naujus batukus su
plėšė benešiodama tuos lape
lius. Na, o ketvirti mokinasi 
žalnieriško muštro: “raz, dva, 
tri, — my bolševiki”.

Aš, skaitydamas komunistų 
atsišaukimus, išsivaizdavau, 
kad demonstracija tikrai bus 
skaitlinga, nes Toronte priskai- 
toįna virš 850,000 gyventojų, 
nors tame skaičiuje yra, daleis- 
kime, 30% buržujų, Taigi, jei
gu visi darbininkai taipjau rė
mė komunistus, kaip kad jie 
gyrėsi, tai demonstracijoje tu
rėjo būti maždaug 600,000. 
Svarbiausia tai man rūpėjo ma
tyti skaitlingą būrį lietuvių, 
nes Toronte vyrauja nuomonė, 
kad lietuvių esama arti 1000 
žmonių. O kuomet visi kaip 
vienas remia ir kovoja už ko
munizmą, išskiriant tas dvi šei
mas, tai jau bent, pamaniau, 
tom dviem Šeimom bus negar
bė būti tokiais atskyrėliais. Bet 
pasirodė, kad labai apsirikau 
taip manydamas.

Turiu prisipažinti, kad aš ir
gi tikėjaus būti tos skaitlingos 
minios demonstrantų eilėse, nes 
aš irgi, kaipo darbininkas, dar 
priklausau unijai. Taigi ma
niau, kad ir musų unija bus 
užkviesta į tą bendrą darbo kla
sės šventę. Iš vakaro nuėjau 
unijos būstinę sužinoti, kaip ir 
kur mes rinksimės. Bet nuste
bau sužinojęs, kad tik tos 
jos yra kviečiamos, kurios 
bina Stalino diktatūrą.

Pagaliau sulaukiau ir 
skirtos valandos. Nueinu į
tą, kur turi susirinkti visi de
monstrantai ir pareikšti savo 
reikalavimus.

Tokie reikalavimai turėtų bū
ti bendri, įvairaus politinio įsi
tikinimo žmonėms priimtini. 
Bet komunistai jokiu budu ne
gali susilaikyti nuo reklamos 
savo gramozdiškos komunisti
nės taktikos. Jie nereikalauja 
to, kas yra būtina, tai yra su
trumpinimo darbo valandų iki 
30 vai. per savaitę, panaikinti 
skubos sistemą (akordinį dar
bą), griežitos darbininkų rink
tos kontrolės dėl tikrinimo dar
bo laiko visokiose dirbamose 
vietose ir tam panašiai. Bet jie 
reikalauja įvedimo dar aršesnės 
santvarkos, tai yra staliniškos 
diktatūros, kad atėmus darbi
ninkams ir paskutines teises, 
kurių jie ir taip mažai turi. Dė
ka tokios komunistų gramėz- 
diškos taktikos, jie savo de
monstrantų eilėse su visais vai
kais, kurių buvo pusėtinai daug, 
gal turėjo iki 4000 žmonių, vie
toje 600,000. Kuomet iš tolo pa
mačiau neskaitlingą demonsran- 
tų minią, tai maniau, kad tai 
vien lietuviai sudaro 25 nuo
šimčius tos minios. Bet kai pri
siartino, tai, žiuriu, kad vos 
pusantro tuzino mūsiškių fana
tikų, kurie traukė užkimusiais 
balsais “raz, dva, tri, — my 
bolševiki”; Atrodo, kad lietuviai 
sarmatijasi ir savo vardo. Jei
gu jau dainavot rusiškai, tai 
galėjot dainuoti geriau lietu
viškai, nes savo* kalbą visi mo
kat, o rusų retas kuris. Nors 
visa tai buvo tikra mizerija, 
bet komunistų akimis žiūrint, 
tai skaitlinga demonstracija,

nes jie dar pirmą kartą tiek 
daug matė žiopsotojų, kaip kad

galiau komunistai turėtų su
prasti, kad jie, kaip anglai sako,

šiemet.
Tai visai nepavydėtina. Pa

yra “nuisance”, ir daugiau nie
kas. — žiūrovas.

M. ARCIBASEVAS. Vertė MIKAS ŠILEIKIS

SANINAS
ROMANAS

(Tęsinys)
—Ar jus girdėjote širvį? — 

gyvomis, žibančiomis akimis 
užklausė Karsaviniutė.

—Ponai, mes jau visą alų 
išgėrėme ir musų ūpas pasie
kė pakankamo linksmumo! — 
apačioj sušuko Ivanovas. — 
Važiuokim!

Kada valtelė atsidūrė upės 
platumoje, mėnulis jau nusilei
do. Buvo nepaprastai tyku ir 
giedra; vandeny, viršuj ir apa
čioj vienodai mirgėjo auksinės 
žvaigždžių ugnelės ir rodėsi, 
kad valtelė plaukia tarpe dvie
jų bedugnių oro gelmių. Miš
kas, krante ir vandeny buvo 
juodas ir paslaptingas. Pradė
jo lakštingalė giedot. Kai visi 
jie tylėjo, atrodė, jog tai ne 
paukštelis gieda, bet koks tai 
laimingas, protingas, svajonių 
pasaulį kuriąs likimas.

—Kaip gera! — pasakė Lė
lė, pakeldama akis į viršų ir 
padėdama galvą ant apvalaus, 
šilto Karsayiniutės peties.

Visi jie ilgai tylėjo ir klau
sėsi. Lakštingalos čiulbėjimas 
pripildė garsais mišką; aidas 
lėkė per užsimąsčiusią upę ir 
ėjo per dirvas, kur mėnesie
nos ir prieblandos nikuose stie
pėsi žolės ir kvietkos, į tolu
mą ir kilo aukštyn į šaltą 
žvaigždėtą dangų.

—Apie ką ji gieda? — ir 
vėl paklausė Lėlė, lyg nety
čiomis rankos delną kilnodama 
virš Riazancovo kelio, jausda
ma kaip šis tvirtas ir stipras 
kelis truktelėjo ir bijodama 
ir džiaugdamosi tais judesiais.

—Apie meilę, žinoma! — pu
siau juokaudamas, pusiau rim
tai, atsakė Riazancovas ir ty
kiai uždengė savo ranka ma
žytę šiltą ir švelnią rankutę, 
kuri delnu į viršų buvo ramiai 
padėta ant jo kelių.

—Tokioj naktyj nesinori mą
styti nė apie gerą, nė apie blo
gą, — pasakė Lydi j a, atsaky
dama savo mintimis.

Ji mąstė apie tai, kad kvai
lai ar gerai ji daro, gėrėdamo
si liūdnos ir kankinančios lak
štingalos dainos. Ir žiūrėdama 
Zarudinui j veidą, matė jį la
biau vyrišku ir gražiu prie mė
nulio šviesos. Tamsus atspin
džiai atsimušė jo akyse. Ji jau
tė tą neužmirštamą saldų al
pimą ir skausmingą nelaisvę 
dėl savo likimo.

—Bet apie visai kitą! — at
sakė jai Ivanovas.

(Bus daigiau)

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

uni- 
gar-

tos 
vie-

—— Miss
M. Bal-

dancing

a dime,

Toronto, Kanada
Kaip Toronto komunistai minė

jo tarptautinę darbininkų 
šventę.

Kitais metais miesto valdžia 
neleisdavo gegužes 1 d. daryti 
jokių demonstracijų, tai komu
nistai apsiputoję rėkdavo, kad 
visi Toronto gyventojai pagei
dauja būti komanduojami ko
munistų suvienytame fronte su 
fašistais. Bet ta nelemtoji po
licija su guminėmis lazdomis 
neduodavo tam reikalui leidimo, 
šiemet kažkodėl toji lazduotoji 
policija staiga suminkštėjo, — 
davė leidimą ir net apsaugą, 
kad darbininkai jiems nekliu
dytų. Taigį.;tųrėdanii leidimą,

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...
Naujienų mums piknikan reiks jau važiuoti: 
Linksmybės ten lauks juk kiekvieną 
Birutės darže birželio trečią dieną.

Taip, taip, Birželio-June 3 dieną, BIRUTĖS 
DARŽE susirinks visas Chicagos lietuvių jauni
mas smagiai pasišokti ir laiką maloniai praleisti, 
į 1 .f ' J", 1 ' I ' ' ■ ! , i > > " ’ ‘



šeštadienis, geguž. 19, 1934 NAUJIENOS, Chicago, III.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

landiečiams. Bet roselandiečiai 
prastai pasirodė, nes nedaug 
jų susirinko į tokį gražų pa
rengimų.

Kas veikiama tarpe 
Roselando lietuvių

» » » 
šeštadienio vakarų 
piliečiai Felicija ir

BOSELAND. — Sekmadie
nį, gegužės 6 d., į Roselandų 
buvo atvažiavęs Chicagos Lie
tuvių Choras Pirmyn. Davė la
bai gražų programų. Buvo su
vaidinta komedija “Abejotinas 
Asmuo” ir išpildyta koncerti
nė programo dalis. Taip loši
mas, taip dainos nusisekė la
bai gerai. Tikrai malonų įspū
dį paliko Pirmyn Choras rose-

SIETELIAMS MALIAVA
Del sietelių ir medžio — 2flc 

[juoda ............ kvorta
LOPIMUI plasteris dėl užpildymo 
skylių 2’4 *v- 

baksas ■
O’CEDARS naujas, pats per save 
pališuojas vaškas. Uždekite ir jis 
pats išdžius pa „U 50C 

KARŠČIO NEBIJĄS ENAMELIS 
dėl gazinhj ir virtuvės 
pečių—juodas paintS

Yanas Harchvare and 
Paint Company 

2717 WEST 63rd STREET 
Tel. Prospect 1297

Pereito 
Roselando 
Pranas Pučkoriai šventė taip 
sakant, sidabrines vestuves, pa
minėdami 25 metų savo ženy- 
binio gyvenimo sukaktitfves.

Bankietas buvo laikomas 
Balchuno svetainėj, kur daly
vavo apie 250 jų giminių ir 
artimų draugų. Laike vakarie
nės pasakyta jubiliantas daug 
širdingų linkėjimų. Pažymėti
na, kad labai gražių kalbų pa
sakė J. Gustienė, pp. Pučko- 
rių duktė, kas labai susirinku
siems patiko.

» » »
Šį šeštadienį, geg. 19 dienų, 

Balchuno svetainėj yra rengia
ma šalinusi bankietas. Rengia 
jį Balchunas Ali Sport KliįV- 
bas.

Valerija Pučkorienė pakvies
ta pagaminti valgius.

» » tt
Birželio mėn. 3 d., Balchunc 

svetainėj bus didelio bankie
tas. Numatoma apie septynios 
šimtus svečių turėti. Tai bent 
bankietas! Bankietų rengia bu- 
čerių du lokalai savo biznio 
agentui Alex Neliubowski. Tie 
lokalai yra: Meat Cutters 
Union 320 Roselande ir 571 
So. Cbicagoj.

w » »
Lietuvių Neprigulmingas 

Klii/bas ir Geresnės Valdžios 
Kliubas turi išrinkę komisijas, 
kad pasitarti apie susivieniji
mų. Kiek teko girdėti, tai ko
misijos jau susitarusios. Tat 
šauks visų narių bendrų susi
rinkimų galutinam nusprendi-

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

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

Užlaikome pirmos rūšies skanius gėrimus ir užkandžius.
Savininkas

WM. DAMBRAUSKAS
Tel. Wil)ow Springs 43

Willow Springs, III.

PAVASARINIS ATIDARYMAS
VINEW00D BEER GARDEN

įvyksta GEGUŽES-MAY 19 ir 20 d., 1934
Kviečiame visus draugus ir drauges, pažjstamus ir nepažystamus i 
musų pavasarini Vinewood Beer Garden atidarymą. Mes prisirengia
me jus pasitikti su veltui skaniais užkandžiai ir skaniais garimais; 
gera muzika prie kurios linksminsimos iki ankstyvo ryto.

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

i kalną po kairei.

Papuoškit Savo 
Namus
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Valstijos milicija saugo paviršiaus kasyklas ties Minden, 
Mo., kad angliakasiai nesunaikintų garinius kastuvus, kurie 
išmetė iš darbo daug angliakasių.

mui. Labai sveika mintis vie
nytis stipresnei 
Bus 
kad

organizacijai, 
galima geriau parodyti, 

lietuviai yra organizuoti.
Stasiukas.

ALTASS Roselando 
Skyrius rengia šau

nų sporto vakarų 
geg. 25 d.

ROSELAND. — šis parengi
mas bite roselandiečių pasku 
tinis parengimas Lituanicai II. 
Manoma, kad roselandiečiai 
nuoširdžiai parems parengimų 
skaitlingai atsilankydami į ji.

Kalbamas sporto vakaras 
įvyks gegužės 25 d. Balchuno 
svetainėj, 158 East 107 St.

Kumštynėse dalyvaus 7 po
ros kumštininkų ir dvi poros 
ristikų.

Įžanga 30c asmeniui; iš ank
sto perkant;1 tikietus galima

gauti tik už 25 centus.
Paskutiniame Altass Rose

lando Skyriaus suvirinkime, 
kuris įvyko gegužės 11 d. Bal
chuno svetainėj, buvo plačiai 
apkalbėta sporto parengimas. 
Nutarta energingai pasidarbuo 
ti, kad parengimas butų juo 
sėkmingesnis. Susirinkusieji pa
sižadėjo išplatinti tikietus, pa- 
kviesdami savo draugus ir pa 
žįstamus atsilankyti į paskuti 
nį parengimų, nes liepos mė
nesi p. Vaitkų ir Litiranicų II 
išlydėsime į Lietųvų.

Steponas Dombrauskas, gy
venas adresu 31 East 101 St., 
yra paskirtas tikietams tvar
kyti. Kas norite pagelbėti t i 
kietus platinti, kreipkitės pas 
jį. čia gausite platinimui arba 
sau nusipirkti tikietų. Tikietų 
taipjau galima
Altass Roselandp skyriaus na
rius, 

i »»

Rengimo Komisija.

Pavasaris ir vasara jau čia. 
Kiekvienas džiaugiasi šituo 
gamtos gražumu. Bet dar ne
užtenka, kad gamta yra gra- 
ži, reikia ir pačiam žmogui 
prisidėti prie to pagražinimo,

Kas turi savo namų, tas da
bar turėtų apžiūrėti, ar nerei
kia kur nors išmalevoti arba 
naujas popieras į kai kuriuos 
kambarius įdėti. Tas reikėtų 
padaryti.

Pastebėkite Naujienose tel
pančius skelbimus Yanas Hard- 
ware ųnd Paint Company, 2747 
W. 63 St. čia jus galite gauti 
namams pagrųžinimų, kurie 
yra reikalingi, kaip tai, viso
kių malevų, sieninių popierų, 
“calcimine” ir t. t.

Papuoškite savo namus ir 
pirkite reikalingų materiolų pas 
ti/os, kurie remia Naujienas, 
duodami joms skelbimus.

Pirkdami pas saviškius, pa- 
remsite jų biznį ir palaikysite 
obalsį: “Savas pas savų”.

-t- Kaimynas.

RADIO
Sudriko Radio 

Valanda

gauti pas visus

BRIDGEPORT HARDWARE and 
PAINT CORPORATION

Didžiausis pasirinkimas malevų, sieninių popierų ir vi
sokių geležinių reikmenų numažintomis kainomis. 
Sieninių popierų kainos numažintos vienu trečdaliu. 
Jų turime 500 skirtingu rusiu, štai malevų kainos:

SPAR VARNISH, galionas ..... . $4
(ir augščiau I a£biW

ALIVINĖS MALEVOS, galionas ........ QOe 
(ir augščiau vOv

3214 So. Halsted St. Tel. Victory 7261

Ryt dienų Jos. F. Budrike 
korporacijos radio programas 
iš stoties WCFL nuo 1 iki 1:30 
po pietų bus sykiu perduoda
mas ir ant trumpųjų bangų iš 
stoties W9XAA, 6080 kil. To
kiu budu Budriko lietuvių pro
gramas bus girdimas visam pa
saulyje. šiame programe daly
vaus pasižymėjęs harmoningu 
dainavimu moterų choras iš 
Roselando, kuris pilkiai pasi
rodė pereitam Budriko kontes- 
te. Sudaipuos keletu gražių 
liaudies dainų. Prie to bus pui
kios muzikos.

Šiam programai pasibaigus 
bus kitas Budriko programas 
iš stoties WAAF, 920 kil., nuo 
1:30 iki 2 Vai. po pietų. Pasi
klausykite šių abiejų progra
mų. Prie ąios progos turiu pri
minti, kad Budriko korporaci
ja* rengia nepaprasta “radio 
piknikų”, kuris įvyks gegužės 
27 d., Birutės darže. Justice 
Parke. Dalyvaus daug meno 
jėgų, konstantai, radio ar
tistai, 2 orkestras, 50 akordio- 
nų, dūdų orkestrą etc.

DAROME PASKOLAS 
nuo $500.00 iki $2,500.00 

ant Pirmų Mortgičią ir gerų namų

LITHUANIA BUILDING LOAN AND 
HOMESTEAD ASSOCIATION 

713 West 18th Street

PRANEŠIMAS VISUOMENEI
Nors dabar oras šiltas, bet ateis ruduo ir žiema, reikės 
anglių pečiui parikurti. Geriausias laikas yra dabar nusi
pirkti anglių, nes anglys 
sausos ir pristatymas leng
vas. Pripildykite savo ang
lių aruodų dabar!

Mes parduodame visokias 
anglis. Dabar anglių 
dar tebėra žemos, 
tuo j aus!

Pristatome į visas
dalis, CICEROJ ir CHICA
GOJE.

Kur jus nepirktumėt, bet 
geriausias laikas pirkti da
bar !

kainos
Pirkite

miesto

GRANT W0RKS COAL YARDS
ADAM BERNADIŠIUS 

16th St. ir 49th Court, 
Telefonas CICERO 311.

Sav.
Cicero, III

Progress Furniture Co 
KRAUTUVE

šių Savaitę Pasiūlo Nepalyginamai
Gerų Pirkimų

REFRIGERATORIŲ
— IR -—

PLOVIKLIŲ
DIDŽIAUSIAS REFRIGERATORIŲ

PASIRINKIMAS MIESTE.

GENERAL MOTORS 
FRIGIDAIRE

SPARTON, CROSLEY 
NORGE, GIBSON ir kitų

Miltų kainos nuo 
ir augščiau 89.50

Lengvus 
jimai.

išmokėjimai. Maži išmokė-

SMAGUS PIKNIKAS
Rengia JONIŠKIEČIU U ir K. KLIUDĄS.

Nedėlioj, GEGUŽES-MAY 27 d., 1934
LIEPOS DARŽE, Archer, kampas Kean Avė.

• JUSTICE PARK, ILL.
Kviečiame visus j pikniką. Kas turite pirkę tikietus, turite proga Ht- 
uen 3 (tris) dovanas, kurie neturėsite, gausime nusipirkti ant vie

tos, ba jžanga visai žema.
MUZIKA ŠOKIAMS BUS STEPONAVIČIAUS.

ir North Chicago, III

KENOSHA—WISCONSIN
AR JUS BANDĖTE “WISCONSIN CLUB 

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

WICONSIN BREWING GO
2111 — 63rd Place Telephone 3590.

KENOSHA, \VISCONSIN.

Kenosha, Wis

C. &M.PIASECKI
k GRABORIAI

PO YPAT18KA VADOVYSTE p. C. W. PIASECKJ
Jeigu Norite Mandagumo ir Nebrangumo 
Laidotuvėse—Matykite arba Pašaukite —

KENOSHA, WIS. Arba NORTH CHICAGO, ILL.
4124 — 7th Avenue i 1231 Jackson St.

Telefonas 998.

Svarbus Pranešimas!
■ Šiuomi pranešame 

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

DEGTINE IŠ 
LIETUVOS YRA 
TIKRAI GERA

Prašome sekti mu
sų p r a n eš i m u s 
Naujienose ir pasi
klausyti pranešimų 
per radio.

Jūsų Lietuviškas 
Žydukas,

KANTER

Priminimas Radio 
Klausytojams

Geriausia

Primintina, kad Progresą 
Furniture Co. krautuvės, 3221 
So. Halsted Street, radio pro
gramas įvyks rytoj, 11-tų va
landų prieš piet, iš stoties W. 
G. E. S. !

Programo išpildyme daly
vaus keletas reguliarių radio 
dainininkų ir dainininkių. Te
ko patirti, kad jie visi stropiai 
rengiasi padainuoti naujų ar
ba mažai girdėtų dainelių, o 
prie to bus gražios muzikos, 
įdomių kalbų ir pranešimų. To
dėl ihalonėkite nepamiršti pa
siklausyti.

Rytoj Frank Bulaw 
kalbės per radio

Sekmadienį, geg. 20 d., lt 
vai.' ryto iš stoties W. G. E. S. 
“Naujienų” bendradarbis Fr. 
Bulaw kalbės apie lietuvių 
spaudos Atgavimo sukaktuves.

Verta visiems išklausyti jo 
kalbos ir Progress Furniture 
radio programo.

— Klajoklis.
T

vieta pirkti Drabužių Plovyklų arba Prosų 
iš didžiausio pasirinkimo!

MAYTAG 
AVESTINGHOUSE 
A B C, THOR, 
BEE VAC, APEX 

ir kitokių.
Musų sumažintos kainos

*29.75
ir augščiau

Lengvus išmokėjimai: po 50 centų ar daugiau į savaitę 
Prosinimui Mašinos nuo *rCUnUU augščiau

Kaurų šlavikai nuo ^4 O Eft 
fl fciHvU augščiau 

Duodame didelę nuolaidų už senus dalykus į mainus 
ant naujų. Atsilankykitę šiandien pasiteirauti.

(fa K* ‘ORE Ct
3222-24-26 SO. HALSTED STREET

J. KALEDINSKAS, Vedėjas.
Tel. Victory 4226

Pasiklausykite musų Lietuviško radio programo rytoj, 11 valandą 
ryte iš stoties W. G. E. S., 1360 kilocycles.

ŪSE

K
Night and Morning
Promote a Clean, Healthy Condition
Dėl Akių suerzintų nuo Saulės, Vėjo, 
arba Dulkių, vartokite keletą lašų Mu
rinę. Jis Atgaivins, Suramins,Pasmagins.
Sale tor Infant or Adulc. At all Druggiats. Į

Writefor Free Eye Book Murinę Company, Dcpt. H. S., Chicago I

*

GARSINĖMS “NAUJIENOSE”Telefonas 4873

NATHAN
MUTUAL LIQUOR COMPANY

4707 S. Halsted St., Tel. Yards 0803
Thia a<lvoi‘tl«eniont is not Intonded to offor whlskey for salo or dolivory in 

any stato or connnunity whoroin tho advertising, salo or ūso 
thoreof is unlawful.
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BUDRIK JEWELRY STORE, 3343 So. Halsted Street
NEPAPRASTAS IŠPARDAVIMAS: GRADUATION DOVANOS, WEDDING DOVANOS, JUNE BRIDE DOVANOS, ŠLIUBINIAI ŽIEDAI. NUOLAIDA NUO 

30 IKI 50 PROCENTŲ ŠIAME IŠPARDAVIME.

Dideles Vertybes!
TUJORinGSryy

I hHC€
JNEVER 8EF0RE OFFEREO AT, 
JHIS LOW PR1CE —• j

_) A briOiant diamond tat tn 4 
b,autiful tolid 18K whita gold mouftt- 

|inq matehad with a tolid I8K whi*» 
tgold _ hand*carv«d _wadding ’ ring,'

“King Cedric” 38 piece Com- 
munity Sėt. With winged 
chest. Knives have modeled 
handles •vnd de luxe stainless 
blades .......... . $.00
Electric 4 piece U m Sėt,

9-Cup size ........... $.00 
Westminster Chime ma- 

hogany mantle clock.< 
Popular Banjo Clock....

= Caijdle Sticks..................
2 Dish. •*•*••.•**«•*****•*

20 ŠMOTŲ KINO CEDRIC SIDABRO SETAS 50 metų 
garantuotas ................................................. $ 24.00
I ŠMOTŲ URN SETAS Vertes $16.00 ^9
MANTLE LAIKRODIS CIIIME CLOCK už $g"gaQ

98c

$.00 
$.co 
$.00 
$.90

>4 KARATO DIAMONTO ŽIEDAI

DIAMONTO ŽIEDAI vertės 
už .....................................

DIAMONTO ŽIEI);
už . . ......

MADOS LAIKRODĖLIAI, Mergi- $

MISS LIBERTY SQQ75 
u'ith tu n dininofids' " f

A LARAI CLOCK po

NAUJOS 
noni, vertes $16.00 po .............
Vertės $35.00 po......j...........

VYRŲ WRIST WATCHES po
*19.00

*8.50

i į, KARATO DIAMONTAI 
po

•9.50 
19.50 
'39.00 
'74.00

26 ŠMOTŲ SIDABRINIS PEILIŲ ŠAUKŠTŲ $Q Efi 
PAS, vertes ,$15.00 už .....................   OaVU
ŠMOTŲ PEILIAI ir ŠAKUTĖS $4 dĮ Q
MNLESS, uz ....................  |

GRAŽUS 
po .

BIRTHSTONE ŽIEDAI po

ŽljEDAI, vertes $10.00 $g j-Q

*3.50

Nuolaida ant 
BULOVĄ ir ELGIN 

Laikrodėlių.

BARGENAI!!!
Auksinės Plunksnos

Parkers ir Watermans
ir kitų išdirbysČių; didele 
nuolaida; gražus setas plunk

snų ir paišelis už

$1.45
♦ ♦ . . į'

DIAMONTAI, GINTARO KAROLIAI, PERLO KAROLIAI, BRANSOLETAI, LOCKETAI — RASITE DIDELI PASIRINKIMĄ BUDRIKO JEWELRY. ŽEMOS 
KAINOS NUSTEBINS JUMIS. PARDUODAME LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS.

SKALBIAMOS 
MAŠINOS po .... .. 
TIIOR SKALBIA- 
MOS Mašinos po

ŠTAI KUR BARGENAI!

•38.00
•49.50

BIAMOS Mašinos po 59.50

2 ŠMOTŲ PARLOR SETAI ....

GRAŽUS PARLOR SETAI

PARLOR SETAI VERTĖS $150.00

' *39.00 
*59.00 

‘ *90.00

APEX SKALBIAMOS MAŠINOS po

EASY WASIIER SKALBYKLOS po

BARTON SKALBYKLOS po

WESTINGHOUSE SKALBYKLOS po

iki $!MI.5O vartotos SKALBYKLOS TIIOR
FEDERAL ..........................   .....
ELECTRIKINIAI DULKIŲ VALYTOJAI,

vertės $35.00 .... ................. ........................

*39.50
*59.50
*39.50
*49.50
*15.00
*19.50

Elektrikinės Ledaunės:
WESTINGHOUSE, NORGE, LEONARD 

CROSLEY, GIBSON, APEX ir kitų
KAINA NUO QQ IR AUKŠČIAU.

Jus niekur nerasite tokio didelio pasirinkimo Ledaunių, kaip

BUDRIKĄ
Lengvus išmokėjimai ir nuoląida už senų Ledaunę.

Galima pikti ant miterio plano net po i| dienų

BEDRUM SETAI 3 ŠMOTŲ

pas

*59.00
$69.00
$12.00
$59.00
$49.00
$99.00
$59.00
$15.95

BEDROOM SETAI Moderniški ........
KITCHEN VALGOMI SETAI............
DINING ROOM SETAI (7 dalių) ....
RADIOS ir VICTROLA Kombinacija 
GRAŽUS RADIO SU VICTROLA....
12 Tūbų RADIOS, vertės $100.00 ..... 
PHILCO RADIOS ...............................
MIDGET RADIOS............................ .
Perkant naują Radio tūbą jus gaunate 25c už seną

PO 
po 

. po

po
už
po
po $8.75

tūbą.

JOS. F. BUDRIK, Ine.
3417-21 SO. HALSTED STREET Tel. BOUlevard 8167-4705

t* 111 ■ ■

’"'L'
i



NAUJIENOS, Chicago; III.

Nusiskandino

Sprogo bomba

išdirbėjai trą-

Lietuviai Daktaraiunija varosi uz

Lietuvės Akušerės

darbi

Apiplėšė banką

Vagystė be pelno

PADĖKAVONĖ

vairus Gydytojai

Taksikebams komisionierius

Tel. Monroe 8377

Nubudę liekame

Nedaliomis nuo 10 iki 12

Phone Boulevard 7042
0994

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Advokatai

UOZAPAS EUDEIKI
Tel. REPUBLIC 8100

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

Sūnūs, Dukterys 
ir žentai.

Mrs. Kate 
š Crystal Lake, III

Reikale meldžiame atsišaukti, o mu 
su 

2314

Trečiadienį vagilis nuvažiavo 
Dr. Paradise automobilį, kuris 
buvo paliktas gatvėj ties na
mais adresu *5970 West Adams

756 W. 35th St 
Cor. ot 36th and Halsted Sta. 

Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6-80-8:80 
NedSldieniais pagal sutartį.

iš vyriausio tos įstaigos sky
riaus.

Kada banditai apleido banką, 
duota alarmas policijai. Valsti
jos policija ir Šerifai pasileido 
piktadarius vytis.

affney, 60 metų, 
“1., palauke 

kol visi! namiškiai sugulė ir už
migo. ‘Po to ji išėjo iš namų ir 
nusiskandino ežere.

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus

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

Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

1092 !ARCH1R HiVl

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

8343 South Halsted SL 
Tel. Boulevard 1401

DR. MARKERIS
3325 So. Halsted St 

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockvell St. 
Tel. Republic 9728

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2848

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 30 diena. 1934 m., su
laukęs 73 metų amžiaus, gi
męs Lietuvoj ir mirė Lietuvoj.

Laidotuvės ivyko gegužės 3 
diena, 1934, Didkėnų parapijos 
kapinėse, Tauragės apskr., Ši
lalės vaisė., Didkėnų parap.

Paliko dideliame nubudime 
moterj Marijona po tėvais Gai- 
daitė, dukterį Petronėlę Mace- 
dunskienę, 3 sūnūs Pranciškų, 
Leoną ir Juozapa ir daug gi
miniu Lietuvoj, o Amerikoj So
ny Stanislovą ir dukterys So- 
phie Gudaitienė ir žentų Gu
daiti ir Oną šerpetienę ir žen
tą Stanislova šerpetj ir daug 
kitų giminių.

Pastaruoju laiku Chicagoj 
ėjo itin atkakli konkurencija 
tarp įvairių taksibebų kompa
nijų. Taigi, kad suderinti tų 
kompanijų biznį, miesto taryt 
ba yra nusitarusi išleisti pa
tvarkymą paskyrimui komįsio- 
nieriaus taksikebų bizniui re-

CHICAGOS 
ŽllI0S

socialistų partijos piknikas. 
Ruošiama tam įvykiui įdomite 
programas.

Tikietus parengimui galima 
gauti jau dabar pas visus so
cialistų partijos lokalų narius, 
taipgi ir Naujienose.

Jau dabar galima numatyti, 
kad piknike dalyvaus nemažes
nė, kaip 5,000 žmonių minia, 
įsigykite tikietus ir dalyvauki
te tame piknike.

automobily buvo 
mažyčių bonkučių 

bonkutčse dakta-

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139 A. MONTVID, M. D.

West Town State Bank Bldg. 
2400 Westi Madison Street 

Vai. 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. Seeley 7330 

Namų telefonas Brunswick 0597

Sekmadienį, gegužes 27 d., 
bus atidengtas paminklas Dr- 
ui Raphael B. Green. Dr. Green 
mirė pernai. Jo draugai socia
listiniame: ir unijiniame darbi
ninkų judėjime tą dieną iš
reikš jo darbuotės įvertinimą.

Paminklo atidengimas įvyks 
Warsaw Benevolent Associa- 
tion kapinėse 2 vai. po piet.

Chicagos socialistų 
piknikas

Absorene kompanijos 
pranešimas

Arms ' viešbučio, 
avė. Deliai 
fėjo 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.

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

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

barzdaskutyklos 
mm komfortą 
■ skutimos 

namie

Sekmadienį, birželio 17-tą, 
Riverview Parke bus Chicagos

Nuteistųjų gynėjai ruošia 
apeliaciją aukštesnei! teismo in
stancijai.

šeši komunistai ra$ti 
kaltais

SILVESTRAS GADEIKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 18 dienų. 2 vąlandą iš 
ryto 1934 m., sulaukęs 66 m. 
amžiaus, gimęs Žarėnų parap., 
Telšių apsk.

Amerikoj išgyveno 35 metus.
Paliko dideliame nubudime 2 

dukteris Oną Gečienę ir Kazi
mierų Ukšienę, 2 sūnų Pranciš
kų ir Jonų, žentų Zenonų Ge
čų ir marti Sophie Gadeikienę, 
2 švogeriu Bronislovų ir Juo
zapų Strelkauskius ir gimines, 

Kūnas pašarvtoas, randasi 
183rd St., Chicago Road, Glen- 
wood, UI. Tel. Chicago Heights 
4221.

Laidotuvės {vyks utarninke, 
gegužės 22 dienų, 8:30 vai. ry
te iš namų i Visų šventų pa
rapijos bažnyčių. Roseland, III., 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio siela, o iš 
ten bus nulydėtas i šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Silvestro Gadeikio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliude liekame,
Dukterys, Sunai, žentas.
Marti, švogeriai ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. Rudžius, Telefonas 
Canal 6174.

Ketvirtadienį, gegužės 24 d., 
Socialistų partija Chicagoj ren
gia nepaprastai svarbias pra 
kalbas. Kalbės Norman Thomas 
ir Max Winter, buvęs Austri
jos sostinės Vienuos meras.

Prakalbos rengiama Sokoi 
Havliček salėj adresu 2619 So. 
I^awnjdale Avė. Pradžia 7:30 
vai. vakaro.

Gali kilti laivų samdinių 
streikas

Absorene Manufacturing 
Company iš St. Louis miesto 
praneša, kad ji aplankiusi daug 
laiškų, kurie giria jos produk
tus “šiurkščioms sienoms” va
lyti. Tai yra svarbu žinoti, ka
dangi šiandie daugelio apart- 
mentų ir bungalow’ų sienos yra 
padarytos šiurkščios išvaizdos. 
Kad nuvalyti tokias sienas, ab
sorene voliojama per sieną ir 
jis suima visas dulkes ir ki
tokius nevalumus.

Motociklistų paren 
girnas

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuviu Daktaru Drau 

gijos Nariai.__________

Lachavich ir Sūnūs 
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai7 *,.‘.. ,r,_ ‘ ‘ . i-
bu busite užganėdinti.
. 23rd PI., Chicago 
)anal 2515 arba 2516 

SKYRIUS:
7 ;., Cicero, III

Daktaro 
apie 50 
(tūbes). Tos 
ras laikė plaučių uždegimo li
gos perus arba bakterijas. Tai 
pasėkos kęli$ metų to daktaro 
tyrinėjimų kalbamos ligos.

Ir, pareiškė daktaras, jeigu 
vagilis ar vagiliai, įdomaudami, 
atidarys ir pauostys kurią nors 
tų bonkučių, jiems grūmoja 
užsikrėtimas pneumonija.

trokų šoferius unijos narius 
Gi kompanija ieško indžionkŠe- 
no, kad pastoti unijos pastan
goms kelią.

Septyni banditai, apsiginkla
vę revolveriais ir kulkosvai
džiais, užpuolė banką miestely 
Flint, Mich. Tarpe užpuolikų 
buvo viena moteriške. Banditai 
pasipelnė $30,000.

Vienas asmuo matęs tą įvy
kį sako, kad banditams vado
vavęs John Dillinger.

Kada šis pranešimas gauta 
iš Flint, Mich., tai Chicagos 
policija ir federaliai agentai 
medžiojo Dillingerį Chicagos 
apiclinkėj, o St. • Paul policija 
gavusi “tipą”, jogei Dillinger 
esąs kur nors netoliese nuo St. 
Paul.

Bankas, kurį banditai užpuo
lė Flint miestely, yra Citizens 
Commercial and Savings Bank.

Pirm to, kai banditai jsibrio- 
vė bankan, į jį ką tik buvo at
vežta šarvuotu troku $30,000

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

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

Rez. 6631 So. Califoraia Avenue 
Telefonas Republic 7868

Dentistas
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.

Buffalo mieste sustreikavo 
laivų kompanijos Hand & John
son samdiniai. Ginčas kilo dėl 
algų ir kitų darbo sąlygų. Nu
žiūrima, kad ir Clevelande ir 
kituose/paežerių miestuose, ku
riuos aptarnauja laivai (traukė
jai (tugs) gali kilti laivų sam
dinių streikas. Tikimasi betgi 
padaryti samdytojų ir 
ninku sutartį.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A, ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted SL 
arti 81st Street 

Valandos: 2—4, 7—9 vaL vak. Ne
daliomis ir Šventadieniais 10—12 

dieną.

Prašo indžionkšeno prieš 
unijų

DR. HERZMAN
IS RUSUOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaiku 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

Sekmadienį, gegužės 20 d., 
Windy City Motorcycle Club 
of Chicago rengia parodą prie 
miestelio Cary, UI.

Mrs. Anelia K. Jarusz 
gPhysical Therapy 

and Midwife 
6109 S. Albany 

, Avenue 
Phone 

Homlock 9252 
Patarnauja prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetirie tr e a t- 

‘ ment ir magne- 
tic blankets ir tt.

Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

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

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

Prisaikintieji teisėjai (džiu- 
rė) penktadienį paskelbė nuo
sprendį šešių komunistų byloj. 
Visus kaltinamuosius džiure 
rado kaltais.

Bausmė komunistams paskir
ta nuo vienų iki 5 metų kalėti 
ir po $750 piniginės pabaudos 
užsimokėti.

Nuteistieji yra: David Poin- 
dexter, 30 meitų; Charles Ham- 
pton, 26 m.; Jesse Smith, 60 
metų; Delta Page, 41 metų; 
Henry Coe, 61 metų — visi 
juodveidžiai; be to, nuteista ir 
Mary Wernick, 23 m., iš New 
Yorko. Didlapiai vadina juos 
komunistais.

Tenka betgi abejoti, ar visi 
nuteistieji yra komunistai. Pa
imkime nors senius Smithą ir 
Coe, kurie jau turi po 60 me
tų. Ką jie išmano apie komu
nizmą ar kitokius “izmus”?

Jie tapo areštuoti ir apkaltin
ti suokalbiu iškelti muštynes ir 
suirutę (riot) ties pašalpos sto
timi adresu 555 West 50 place. 
Tai atsitiko sausio 27 d. 1933

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

A.+ A.
PETRAS WISOCKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 16 dieną, 1934 m.,
West Virginia, sulaukęs pusės 
amžiaus, gimęs Tauragės ap., 
Skaudvilės parap., Ivangienų 
kaime.

Amerikoj išgyveno 30 metų,
Paliko dideliame nubudimo 

mylimą moterį Stanislavą, po 
tėvais Wlodikaitė, dukterį Oną, 
žentą Adam Giniat, anūką Ed- 
ward, 2 brolius Kazimierą ii 
Joną, seserį Petronėlę ir švo- 
geri Pranciškų Dalidonius, pus
broli Juozą Wisocki ir ginti 
nes, o Lietuvoj seserį Oną.

Kūnas pašarvotas, randasi 
2624 S. Montgomery Avė.

laidotuvės ivyks pirmadieny 
gegužės 21 diena, 8:00 vai. ry
to iš namų i Nekalto Pras, 
Pan. šv. parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas j šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. . Petro Wisockio gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą it 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Moteris, Duktė, žentas. Anūkas, 
Broliai, Sesuo, švogeris 
Pusbrolis ir Gjminės.

Laidotuvėse patarnauja grab. 
J. F. Eudeikis, tel, Yards 1741

KAZIMIERAS LEBRIKAS
Kuris mirė gegužės 10 die

ną 1934 m. ir palaidotas tapo 
gegužės 14, 1934, o dabar ilsis 
šv. Kazimiero kapinėse, amži
nai nutilęs ir negalėdamas' at- 
sidėkavot tiems, kurie suteikė 
jam paskutini patarnavimą ir 
palydėjo jj i tą neišvengiamą 
amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jo prasišalinimą iš mu
sų tarpo, reiškiame giliausią 
padėką dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms ir suteikusiems 
vainikus drugams.

Dėkavojame musų dvasiškam 
tėvui, Kun. Baltučiui, Kun. Liu 
košiui ir Kun. Katauskui ku
rie atlaikė įspūdingas pamal
das už jo sielą; dėkavojame 
graboriui Syreviciui kuris savu 
geru ir mandagiu patarnavimu 
garbingai nulydėjo ji i amži- 
nastj, o mums palengvino per- 
kęsti nuliūdimą ir rūpesčius, 
dėkavojame šv. Antano DraugV 
jos grabnešiams ir pagalios dė
kavojame visiems dalyvavu
siems laidotuvėse žmonėms; o 
tu musų mylimas vyre ir tėve 
sakome: ilsėkis šaltoj žemėje.

Moteris, Duktė, Anūkės, 
Podukrė ir Posūnis.

Sprogo bomba prie Wright- 
wood 
Wrightwood 
pliozijos išby 
tuzinas langų

Tel. Cicero 2109
Antanas Petkus

Graborius 
KOPLYČIA DYKAI 
1410 So, 49 Ct 

CICERO, ILB,

TYI? VATTTTOH DPT JL/JLw» v ZllLUullj V7A X* 1 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

TERESĖ LASAUSKIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužes 17 dieną ,8:00 valandą 
vakare, 1934 m., sulaukus pu
ses amžiaus, gimus Anykščių 
mieste.

Paliko dideliame nubudime 
sūnų Antaną, dukterį Amelią 
ir žentą Martin, seseri ir pus
broli ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 
graboriaiis Skudo ~ koplyčioj, 
718 W. 18 St.

laidotuvės ivyks pirmadieni 
gegužės 21 dieną, 8:00 vai. ry
te iš koplyčios i Dievo Apveiz- 
dos parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
vėlionės sielą, o iŠ ten bus nu
lydėta i šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Teresės Lasauskie- 
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sūnūs, Duktė, Žentas, 
Seserys ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grh- 
borius S. M. Skudas, Telefonas 
Monroe 3877.

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th SL 

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

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

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

Dr. KARL NURKAT
Gydomos Akių ligos.

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

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

J. F. j R ADŽIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

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

! CHICAGO, ILL.

Res, 6600 South Artesian Avenue. 
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halst(4 Street 

CHICAGO, ILL.

guliuoti. Be tb, businti padidin
ta kaina važiavimui taksike 
bais. O komisionierius gaus ai 
gos $7,&00 metams.

Tel. Ofice Wentworth 6380 
Res. Hyde Park 8395

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

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

DR. RUSSELL
Lietuvis.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th St.

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

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

r TĖVAS ’
Jeigu Norite Dailumo ir Nebrangumo 

Laidotuvėse.____Pašaukite-

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

(Neturimo s;

JOHN RAYMOND
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužėk 17 dieną, 9:50 valan
dą ryto 1934 m., sulaukęs pu
sės amžiaus, gimęs Kėdainių 
apskr., Karolynės kaime.

Amerikoj išgyveno 27 metus
Paliko dideliame nubudime 

du pusbroliu Mykolą ir Victor 
Kevich ir gimines, o Lietuvoj 
du broliu ir dvi seseris.

Laidotuvėmis rūpinasi pus
brolis Victor Kevich.

Kunąs pašarvotas, randasi 
4605 So. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks pirmądieny 
gegužės 21 dieną. 9:00 vai. ry
to iš Eudeikio koplyčios i St 
Michaels parapijos bažnyčią, 
44th ir Paulina Sts, kurioje .at
sibus gedulingos pamaldos už 
vėlionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas i Elmwood kapines.

Visi a. a. John Raymondo 
giminės, draugai ir pažįstam! 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ii 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Pusbroliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. F. Eudeikis, Telefo
nas Yards 1741.

TAITY P
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 Rockwell Street 

' Telefonas Republic 9600

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 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų
' 7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone Plaza 2400

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metą 

4605-07 So. Hermitage Avenue

Siunčiame Gėlės Telegramų i vi&» 
pasaulio dalis.

LOVEIKIS
Kvietkininkas

Gėlės Dėl Vestuvių, Bankietams ir 
Pagrabams

Pristatome i visas miesto dalis
8316 So, Halsted St., Chicago. III. 

Phone Boulevard 7814

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. V. E. Siedlinskis
------ DENTISTAS
4143 Archer av., kamp. Francisco av.

š. 49 Ct 
Tel. Cicero 6927

J. BAGDONAS
Mudnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.

Darling & 
šių, kurių plęntas randasi prie 
42 ir Ashland gatvių, padavė 
Superior teismui peticiją. Kom
panija prašo, kad teismas iš
duotų jndžionkseną prieš buče- 
rių dirbininkų unijos lokalų 
No. 87.

Darbininkų 
tai, kad kompanija samdytų

DR. C. MICIIEL. 0. D.
LIETUVIS

Kreivų akių specia- 
batas. Vaikų kreivas Z 
akis ištaiso be ope- aH,, 
racijos. Pig i o m i s 
kainomis. lengvais 
išmokėjimais. P r i- 
tai kinimas akinių 
teisingas mažiems 
ir dideliems. Pata
rimai dykat
4654 So. Ashland Avė 

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

________Graboriai________
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balžamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue 
CHięAGO, ILL.

PROBAK-

( PROftAK BLADE)
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NAUJIENOS,* Chicago, III. šeštadienis, geguž. 19, 1934

ĮŽANGA VISIEM VELTUI i “NAUJIENŲ” 
JUBILIEJAUS PIKNIKĄ

CHICAGOS IR KITŲ KOLONIJŲ LIETUVIAI 
RENGIASI DALYVAUT “NAUJIENŲ” 

PIKNIKE

Pirmo Amerikos lietuvių dienraščio “Naujienų 
redaktorius P. Grigaitis kalbės “Naujienų” 

jubiliejiniam piknike
Dėl nedarbo daugelis lietuvių III., Waukegan, Wis., Racine, 

negali įvairiose pramogose da- Wis., Chicago Heights, South 
lyvaut neturėdami pinigų jžan- Chicago, 
gai užsimokėt. “Naujienos” 
norėdams, kad kiekvienas lie
tuvis gyvenus Chicagj ir kito
se kolonijose galėtų atsilanky
ti j jų 20-ties metų sukaktuvių 
piknikų, po kelių dienų talpins 
dienrašty kuponus. Kiekvienas 
iškirpęs iš jų 5 kuponus galės 
į “Naujienų“ piknikų įeiti vel
tui. O kurie nepasirūpins įsi
gyti kuponų, tie turės užsimo
kėti 25 centus įžangos.

Prasideda spartus prisirėh- 
gimas. Teko sužinoti, kad 
Northsidės, Bridgeporto, Marq- 
uette Parko, Roselando, Town- 
ofleikos, Ciceros, Melrose Parko 
ir kitose kolonijose gyvenan
tiems lietuviams, kurie neturi 
arba nenori automobiliais arba 
gatvekariais važiuoti į piknikų, 
bus parūpinta gražiai įrengti 
trokai, kurie veš publikų. Jei
gu rasis tokių, kurie pageidau
tų važiuot busais, tai jiems bus 
parūpinta patogiausi busai. Pa
sirodo, kad dėliai transportaci- 
jos nebus mažiausių kliūčių. 
Automobiliai, busai, trokai, gat- 
vėkariai ir kitoki transportaci- 
jos įrengimai patarnaus vi
siems, kurie važiuos į “Naujie
nų“ jubiliejaus piknikų.

Gavom žinių, kad ir tolimes
nių kolonijų lietuviai sparčiai 
rengiasi “Naujienų“ piknikui. 
Nckurie lietuviai iš Kenosha, 
Wis., Blue Island, III., Harvey,

Clearing, Ilndiana 
Harbor, Ind., prisiuntė laiškus, 
kukiuose pranešama, kad jie jau 
yra susitarę būriais traukti į 
“Naujienų” piknikų.

Pikniko rengimo komisija 
jau pridavė užsakymus ,kad juo 
geriausias alus, vynas ir vals
tybine butų importuoti iš Ka
nados, Franci jos, Italijos ir Lie
tuvos ir pristatyti birželio mė
nesio 3 diena į “Naujienų” ju 
biliejinį piknikų. Užkandžių 
taipgi bus parūpinta juo ge
riausių. Tai bus “Naujienų” 
20 metų sukaktuvių puota.

Programų pildys “Pirmyn” 
choras, “Birutės” choras, so- 
listai-dainininkai, kalbės pirmj 
Amerikos lietuvių dienraščio 
“Naujienų” redaktorius P. Gri
gaitis, kuris savo nepaprastais 
gabumais atkreipia dėmesį kiek
vieno klausytoj o-jos. Pikniko 
dalyvaus pasaulinis čempionas 
ristikas Karolis Požėla ir kiti 
atsižymėję sportininkai.

Vien iš aukščiau pažymėtų 
pranešimų galima spręsti, kad 
šis “Naujienų” 20 metų jubilie
jaus piknikas bus nepaprasta, 
ir visi lietuviai, taip iš Chica
gos, taip iš tolimesnių koloni
jų, kviečiami yra jame daly- 
vaut, kad tų dienų praleisti juo 
smagiau dideliame “Naujienų” 
šeimos būry—žaliuojančių med
žių pavėsy.

—Frank Bulaw.

MM—■MM...................II ii....    ,

IŠSKIRTINA PROGA 
Mes siūlome nepaprastus bargenus iš naujo įgytus automobilius ko
kius Chicaga dar nėra mačiuri,

NEPRALEISKITE ŠIĄ PASTEBfiTINĄ PROGĄ.
Mes priimsime jūsų seną karą j mainus ir duosime jums 12 iki 18 
mėnesių užmokėti balansą. — Su kiekvienu karu eina pilna musų 90 
dienų garantija, taipgi septynių dienų išmėginimo pasivažinėjimas. 
dLlCK paskiausis 1981 De Luxe 
Sedan. Mažai vartotas. Originalis, 
gražus išbaigimas, kaip naujas, pui
kus tylus tnotoras. Kainavo nau
jas $17 UO, musų kaina $245 
NASH be Luxe Sedan 1931. Kaip 
naujas visais atžvilgiais. Mažai 
važiuotas. Su 6 ratais, puikiais tai
kais. Duodama 90 dienų 
garantija. < Tiktai ......
FRANKL1N 1931 Sedan. Mažai var
totas. Puikus išbaigimas 
Kainavo naujas virš 
£2800, musų kaina tiktai 
AUBURN 1931 Sedan. 
stovy. Turi 6 ratus, tairus CO 1 £ 
kaip naujas. Tiktai ...... 4*" ■
CHRYSLER De. Luxe 1931 Sedan, 
taip geras kaip dieną kuomet išėjo 
š dirbtuvės. Tarnaus jums dau
gelį metų. Kainavo virš $1300.
Musų kaina $275
DODGE 1931 Sedan. Mažai varto
tas. Puikus išbaigimas, motoras ir 
tairai. 90 dienų raštiška COQ£ 
garantija. Tiktai .....

ir tairai.
$315

Puikiam

CADILLAC 1981 De Luxe. Sedan. 
Puik(au.sis karas kokį pinigas gali 
nupirkti. Reikia pamatyti kad įver
tinti. Musų kaina jus 
nustebins. Tiktai ..........I v
REO, Sedan 1932. Mažai važiuotas. 
Negalima atskirti nuo 
naujo. Tiktai ..................
PACKARD De Luxe 1931 Se
dan. Garantuotas kaip naujas. 
Pastebėtinas karas. 6 dratiniai ra
tai, 6 tairai kaip visai nauji. Sau
gus stiklai. Gražus išbaigimas. 
Kainavo virš $3900. Musų 
kaina tiktai ...... ....

Sedan. Važiuo- 
šimtų mvliu.

$225 
Puikus ir 
$350 

Visai 
$265

PONI1AC 1931 
tas tiktai keletą 
Negalima atskirti nuo 
naujo. Tiktai ........... ..
iiliuSON 1932 Sodan 
kaip naujas. 
Tiktai ........... ......L.........
HUPMOBILE 1981 Sodan, 
kaip naujas. 
Tiktai .......
GRAMAM De Luxe 1931 Sedan. Ge
ras visais atžvilgiais. C1Q£ 
Tiktai ....................... I

Ir daugelis kitų. Nepraleiskite šį svarbų išpardavimą. Dabar yra lai
kas nusipirkti sau karą/ — Mes duosime nuolaidą ant jūsų seno karo 
ir 12 iki 18 mėnesių užmokėti balaąsą.

Mes atdari nedėlioj ir khsdien iki 9 vai. vakare.
SQUARE DEAL AUTO FINANCE CO.

2529-35 NORTH CRAWFORD AVĖ.

yra labai svarbus, nes turime mirusį’ 
narį drg. l’urskj. Taipgi turime ir i a w >. A <**%
daugiau kvarbių reikalų dėl aptari- I < s g 2%■ Ei ■ rC I | I
mo; kaip tai piknikas ir tt. 'laipgi'j Vm**JL a
nepamirškite prikalbėti naujų narių 
į kliiibą. j, M. Batutis, nut. rašt.

Lietuvos Dukterų Draugija laikys 
mėnesini susirinkimą gegužės 19 d. 
7 vai. vak. Mark White Parke. Visos 
narės malonėkite pribūti paskirtu lai- 
<<u, nes randasi caug svarbių reika- 
U, taipgi turime šrinkti darbininkes 
lel pikniko, kuris bus birželio 10 
J. p. Kučinsko darže. Tad visos ren
kitės iškalno, kvieskite draugus bei 
pažįstamus, laikas užtikrintas.

Kviečia visus Draugija.

Amerikos Lietuvių Piliečių Kliubas 
mą sekmadienį” gegužės 20 d 
po piet K. Gramanto i 
1535 S. Roc'kweli St.

yra daug svarbių reikalų aptarimui 
.ančio išvažiavimo, taipgi bus reika-

M. Batutis, nut. rast.
Furniture & Fixtures

Rakandai-Įtaisai
PARDAVIMUI ice bakais, platform 

svarstyklės, dvi Sanitary svarstyk
lės, cash registeris, elektriška mė
sai malti mašina, elektr. slicing 
šlna, kaunteriai, stakas. Turiu ap- 
leisti Storą. 1158 W. 59th St.

ma-

Business Chances
_____  Pardavimui Bizniai______

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

Lietuvių Dienos R6- 
miteto susirinkimas

Canal 8500. Yra sVdrbus rei 
kalas.

gi buvo gražus ir pavyzdingas 
įvykis. F

Labai svarbi Kliubo veikimą 
dalis yra labdarybės darbas. 
Tas darbas dirbama per ištisus 
metus. Nepraleidžiame vieno 
susirinkimo nesušelpusios tai 
šeimynų, ar tai ypatų reikalau< 
jančių pašalpos. Neklysiu pasa
kius, kad jau keturi ar dau
giau metų, kaip reguliariai esti 
mokama renda už senelius, ku 
rioms pastogė reikalinga tęsti 
toliau savo amželį.

Nesigilinsiu čia į Kliubo nu
veiktus darbite. Viršminėti dal
bai parodo,* kad Kliubas gerai 
gyvuoja ir veikia.

Progai pasitaikius, nuošir
džiai kviečiame visus atsilankyti 
į musų šokius, kurie įvyks' ge- 
gužčs-May 23 d., 1934 m. pui
kiame Sherry Hotel, 1725 E. 
53rd St., Roof Gardens. Vieta 
graži. Muzika irgi geriausia. 
Atsilankę nesigailėsite.

—Komitetas.

pirmininkas

kė norų, kad butų rengiama 
Lietuvių Diena Parodoje ir 
šiais metais. Nors buvo abejo
jama kaip Parodos viršininkai 
j dalykų pažiūrės ir ar skaity
sis; su tokio susirinkimo išrink
tu komitetu, bet komitetas bu
vo išrinktas ir į jo sųstatų įei
na: L. šimutis
Dr. J. iPoška — vice pirminin
kas, Al. G. Kumskis vice-pirmi- 
ninkas, sekretorius p. žvirblis, 
ižd. — J. Mickeliunas ir iždo 
globėjai — pp. Maziliauskienė 
ir Aleliunienė. Pereitų metų 
sekretorius Antanas Vaivada 
buvo prašyte prašomas pasilik
ti sekretoriavimo darbui ir 
šiais metais, bet jis atsisakė 
tokioj valdyboj dalyvauti.

Rep.

12 Wardo laikys mėnesini susirinki- ....... j. x v
svetainėje, 

__  ____ Visi nariai 
malonėkite, skaitlingai atsilankyti, nes 
yra daug svarbių reikalų aptarimui 
Ir prisirengimas prie kliubo invjks- 
.ančio išvažiavimo, taipgi bus reika
linga rinkti darbininkai dėl išva
žiavimo, taigi visų narių skaitlingas 
■atsilankymas yra neatbūtinai rei
kalingas.

Paul J. Petraitis, nut. rašt.

SCHAULEB STORAGE 
4644 N. Węstern Avė.

4 kambarių 
Nauji — T’ 
$29.00. I . 
talio Styliaus Kaurai — $10—$15 
—$25. Geros išlygos arba cash.

‘ j rakandai — $95.00. 
Vartoti Parlor Šėlai — 

Importuoti Kiniški, Orien-
Geros išlygos arba cash. 

Atdara kasdien iki 9, 
Nedėlioj iki 5.

DEL SVARBIOS priežasties par
siduoda labai 
Tavern ir 
houze, geras kampas, biznis gerai 
išdirbtas ir neša gera pelną .

2100 W. 59th St.

pigiai kombinacijos 
Valgykla su Rooming-

CLASSIFIED ADS
................. i................. I 1 ......................

Musical Instruments
Muzikos Instrumentą

$208, yra priklausantis mums ba
lansas ant $1200 Baby Grand Piano 
ir $208 nupirks šį pianą. Tinka
miems žmonėms be imokėjimo. Tik
tai $2.00 į savaitę. Telefonuokite 
arba pamatykite tuojaus.Mr. Pierce, 
Credit Manager, Wabash 
Baldvvin Piano Co., 323 
Wabash Avė.

PARSIDUODA Tavern, yra labai 
graži vicAi ir labai pigiai, tiktai 
$250 yra visi moderniški fikčeriai 
ir 1934 laisnis. 733 W. 18 St.

Automobiles
PARSIDUODA du automobiliai 

Studebaker 29 President ir 4 durų 
Fordas 29 modelis ir Fordo tro- 
kas, 2119 So. Halsted St.

Business! Service
Biznio Patarnavimas

STOGDEN^YSTfi IR BLfiKORYSTE
Ar jūsų stogąg reikalauja patai

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

THE BRIDGEPORT ROOFING 
COMPANY

3216 So. Halsted St.
Tel. Victory 4965

Tel. Yarda 8408 
VICTOR BAGDONAS 

Perkrąustome ant vietos 
Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
<858 So. Halsted St. Chicago, III 

Ofisas 8406 S. Halsted St.

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

Tel. Lafayette 1329

6900, 
South

Exchange-----Mainai
KAS NORITE mainyti 5 kamba

rių bungalow ant 6 kambariu bun- 
galow Marųuette Mannor.

Pašaukite Hemlock 4440

Miscellaneous
Įvairujt

IŠSIMAINO Cadillac mašina ant 
štoro arba saliuno.

917 W. 35 St.

REIKALINGAS geras automobilis 
kas turi dėl mainymo ant išmo
kėtų lotų, jei butų reikalinga ir cash 
pridėsi turi būti geras automobilius.

6825 So. Maplevvood Avė. 
Antros lubos

Help Wanted—Malė

REIKALINGAS kriaučius prie 
repairing ir prosinimo. 1054 W. 59 
St., Englevvood 4037.

For Rent
6 ŠVIESUS f rentiniai kambariai 

su maudyne, naujai išdekoruoti, pe
čiu apšildomi — $16.00.

1534 S. Central Park Avė.

BRIGHTON PARK. Ant rendos 
Storas tinkamas dėl visokio biznio, 5 
kambariai. Savininkas

3508 So. Maplewood Avė.

Furnished Rooms
RENDON kambarys vyrui4 šviesus, 

2 lubos, su valgiu, nebrangiai. Visi 
parankami.

4359 So. Maplewood Avė.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

29’A AKERIAI, 5 karvės, 3 ark
liai, vištos, 8 akeriai kviečių, 6 ake
riai dobilų, kaina $2600. Three Oaks, 
Mich. 3087 So. Throop St.

PARDAVIMUI 6 kambarių na
mas, elektra, 2 karų garadžius, 
chicken coop barnė dėl karvių. Par
duosiu ir staką, akerio žemės, 
ar daugiau.daugiau.

10424 So. Trumbull Avė.
Mt Grenwood, III.

Artinasi Pasaulio Parodos 
atidarymo diena, kurioj turės 
dalyvauti ir lietuviai. Tikslu 
aptarti Pasaulio parodos ati
darymo dienos dalykus iš lietu
vių pusės Lietuvių Dienos Ko
miteto laikinas pirmininkas 
Kl. Jurgelionis greitai šaukia 
Lietuvių Dienos Komiteto susi
rinkimų. Komiteto nariai yra 
kviečiami susfrinkti nedėlioj 
gegužės 20 dienų Universal Klu
be 3 vai. po piet.

Kad daugiau jų tro 
bos nedegtų... Prašo p. Elizabeth 

Dūlis atsišaukti

Pirmadienį laidoja
mas kasyklose žuvęs 

v B

Petras Wysockis

CICERO, — šiandien vakare, 
saulei nusileidus, visi iš visų 
kampų renkasi prie 15th ir49th 
court, p. šemetų svetainėje, su 
tikslu pasveikiniti savo gerus 
draugus K. C. V., vadinasi, su
teikti jiems siurprizų ir palin
kėti, kad daugiau jų trobos ne
bedegtų...

Tų iškilmių šeimininkės yra 
tikros, kad visi bus patenkinti 
ir išsiskirstys prieš saulei užte
kant. Tas labai puiku. Artina
si senovės laikai, kuomet visur 
skambėdavo “surprize party“, 
“surprize party”.

“N.” Rašėjas.

Gegužės 17 dienų mirė Wil- 
liam Dūlis. Dabar norima su
rasti jo duktė p. Elizabeth Dū
lis arba Betty Dūlis.

Ji pati prašoma atsišaukti j 
graborių S. P. Mažeikų, 3319 
Lituanica Avenue, tel. Yards 
1138, arba, kas žinote jos gy
venamų vietų, praneškite jų 
p-nui Mažeikai.

PRANEŠIMAI
Melrose Parko’s ^JLtASŠ komi

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

Melrose Papk ALTASS Komisija.
■'i1"'11"111 *■*■*■'1IIM^ •' » 1 .

Lietuvių Piliečių Brolybes Kliubo 
susirinkimas įvyks gegužės 20 d. 1 
vai. pę pietų J. Garbužio svet., 3749 
So. Hąlsted St. Visi nariai malo
nėkit dalyvauti, nes Šis susirinkimas

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

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

PASIRENDUOJA šviesus ir šva
rus kambaris dėl vyro, merginos ar
ba vedusios poros, 7030 So. Camp
bell Avė., 2ros lubos. Republic 5169.

Business Chances
Į^ąrjįiyjįiįuĮ Bizniai 

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

BARGENAI
20 akerių farma, 7 kamb. stuba, 

su maudykle, vištinyčia ir kiti bu- 
dinkai. Kaina $1300, $400 įmo
kėti.

5 akeriai ant U. S. 20 vieškelio, 
gera vieta dėl gazolino stoties, lunch 
room, arba vištų farmos, 5 kambarių 
stuba su maudyne, elektriką ir kiti 
budinkai, $1700, tik $500 įmokėt.

80 akerių su beveik naujais bu
dinkais, 7 kambarių stuba, gerais 
fornišiais ir visais įrankiais, 9 kar
vės, 3 telyčios, 2 arkliai, 100 
kaina $3900, ant išmokėjimo 
mainais.

10 kambarių roadauzė, su 
dyne, elektriką, 5 cottagais,
1.
žus sodas,
31 vieškelio.
netoli St. Joe Michigan, vertės 
$15,000, pars’iduos už $6500 ant iš
mokėjimo arba mainais.

J. SINKUS & CO.
1039 W. 69 St.

Tel. Normai 4400

vištų, 
arba
mau- 
nauja 

gazolino stotis, su lunch jroom, gra- 
180 pėdų ant U. S. 

Beveik 2 akrai žemės,.

Real Estate For Sale
Nąmąl-žemė Pardavimui

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

dipat a npi?Jlv.IL21l.Lj JtLo A A 1 JtL

LIETUVIŲ GAZOLINO STOTIS ,į 
63 & TALMAN SERVICE STATION 

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

Laukiame lietuviu atsilankant.
JOSEPH* VILIMAS, 

mekanikas 
2684-6 W. 63rd St. 
Tel. Republic 1701

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

2001 Canalport Avė.

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

Buvo užmuštas anglių kasyklo 
se, West Virginia valstijoje

Pirmadienį rytų šv. Kazimie
ro kapinėse bus palaidotas Pet
ras Wysockis, 48 metų lietuvis, 
kuris buvo užmuštas anglių ka
syklose, West Virginia valsti
joje. į

Jis žuvo dirbdamas Elkhorne 
Piney Coal Mine Company, 
Powellton, West Virginia, kur 
buvo nuvykęs ieškodamas dar
bo. Palikęs šeimynų Chicago j e, 
2624 S. Montgomery avė., ten 
išvyko užsidirbti pragyvenimui, 
bet sutiko mirtį. Jo kūnų iš 
Poweltton pargabeno graborius 
J. F. Eudeikis, kuris rūpinasi 
ir laidotuvėmis.

Velionis paliko žmonų Sta
nislavų Wysockienę, dukterį 
Onų ir žentų Adomų Giniat.

Ryt Lietuvos Kareivių 
Dr-stės susirinkimas

M

CICERO. — Draugija Lietu
vos Kareivių laikys savo mė
nesinį susirinkimų sekmadienį, 
gegužės 20 d., 1 vai. po pietų, 
Lietuvių Liuosybės svetainėje. 
Visi draugijos nariai bukite su
sirinkime ir nepamirškite atsi
vesti savo draugų ir juos pri
rašyti, nes Kareivių Draugija 
dabar čia užima pirnhų vietų. 
Yra garbė būti jos nartu.

♦ “N.” Rašėjas.
*

j, t f ■ ■<.

Amerikos Lietuvių 
Dukterų šokiai

Likvidavosi 1933 me 
tų Parodos Liet. 
Dienos komitetas

Išdavė atskaitas; pasirodo $350 
deficitas

Daugelis klausia: 
pasidarė su tomis D

kasgi 
terėmis, 

ar jos daugiau savo| veikimo 
neskelbia? Tiesų Pasakius,

Ketvirtadienį vakare Lietu
vių Auditorijoje įvyko visuo
menės susirinkimas, sušauktas 
1933 metų Lietuvių Dienos Pa
saulinėje Parodoje komiteto.

Komitetas sušaukė susirinki
mų tikslu išduoti finansines at
skaitas iš savo darbo ir likvi
duotis! Surengęs Lietuvių Die
nų Pasaulinėje Parodoje 1933 
metail, šis komitetas dabar už
baigė veikimų ir patiekė Rapor
tų, iŠ kurio pasirodo, kad pali
ko deficito apie 350 dolerių.

Susirinkimas, j kurį didžiu
moje buvo susirinkę katalikų 
organizacijų nariai, išklausęs 
raportus, juos priėmė ir išreiš-

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite į musu spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083
2608 West 47th St.,

miMonrad
: PHOTOGRAFAS

Atidarė nuosavą mo
derniška studiją su 

Hollyvtood šviesoms.
420 W. 63rd St.

ESU gerai patyręs prie namų bu- 
davojimo. Darbą padarau atsakan
čiai ir pigiai, dirbu prie namų vi
sokius darbus. Kreipkitės F. Tenas, 
5348 So. Halsted įSt.

Financial
Finansaį-Paskoloj

PINIGAI PASKOLOMS 
$100 iki $300 

1647 WEST '47th STREET

Furniture^ Fixtures

420
EngleWood 5883-5840

RAKANDAI PARSIDUODA UŽ KASTUS 
SI 50 parlor setai -$25. 9x13 orlentaltlkų 
kaurų Pat. $29.50. RieButo medžio valar. 
kamb. setai $29, $124, mieffk. setai $39. 
3 kambarių pilnas irensrimas $90, už cash 
arba iBmokSjimo. AMERICAN STORAGE. 
423 W. 03rd St. Atdara vakarais ir nedfil- 
dieniais.

iv V JLJC4VIJ

P-as J. Sipalis pašaukite j 
Naujienas

Kadangi rašytas tamstai laiš
kas, adresu 
avė., sugrįžo 
to pašaukti

4500 So. Talman 
— prašome iš ry- 
p. T. Rypkevičių

neskelbia? Tiesą
Kliube yra daugiau darbuotės 
dabar, negu praeityje? Sureng
tos arbatėlės p-nų IPoczulp’ų na
me pagerbimui narių {įbuvulsių 
Kliube 10-tj metų buvo labai 
pasekmingos. Motinų’ Dienos 
pietus pagerbimui musų mamy
čių, Knickerbock Kliube, taip-

/ i

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Visi sveiki Chicagos ir apielin- 
kių lietuviai, vyraiį ir moterys, 
nuo 15 iki 48 mėtų įamžiaus, esa
te nuoširdžiai kviečiami rašytis į 
CHICAGOS' LIETUVIŲ DRAU
GIJĄ. Iki Gegužės-Blay 81 d. yra 
lengvesnis būdas įsirašymo.

Draugija moka toašalpą ser
gantiems nariams $6, $10 ir $16 
savaitėje, sulig nafrio priklauso
mo skyriaus, pomirtinė yra $250. 
įsirašymui malonėkite atvykti į 
Draugijos ofisą, 173p So. Halsted 
St. sekamais vakarais: panedėly- 
je, ketverge, pėtnyčloj ir subatoj 
—nuo 4 iki 7:80 vai. vakaro. Ar
ba telefonu praneškite Draugijai, 
kad norite įsirašyti, tuomet at
vyks musų atstovas Tamstos įra
šymo reikalu.

KVIEČIAM IR LAUKIAMI
Telefonas

Canal 0117

DIDELIS STORAGE 
IŠPARDAVIMAS 

Tikri importuoti Orientalifikų' 
pavyzdžių kaurai.

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

setai $85, Įsteigta virš 80 m, 
Atdara vak. ir Nedėlioj 

RAPP STORAGE
5746 So. Ashland Avė. • >

$25,000 PRAVALIMO IŠPARDAVĖ 
MAS. Studio couches $17.50, 8 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. JOYCE BROS. STORAGE 
CO. 5711 So. Halsted St. Wentworth 
5181. Atdara vakarais

PARDAVIMUI 8 <ledaunes, aržuo- 
lo medžio, mažai vartotos, 100 svarų 
ledo įtalpos. . \
ar atskyrai, $5.00 ir mažiau su pri
statymu

Parduosiu visus sykiu 
1- 

■ J
A. YABLONSKIS 

820 E. 67 St. 
kampas Maryland Avė., 

i yytus nuo Cottage Grove

MM r
M ... ■■

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 
Tol. Lafayette 2014.

PARDAVIMUI saliunas. Pigiai tik 
250.00 su laisniu.

5847 So. Halsted St.

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

PARDAVIMUI saldainių ir groser- 
nės krautuve, priešais mokyklas ir 
bažnyčią. Pigiai, priežastis išva
žiuoju. 8206 Emėrald Avė. Telefonas 
Victory 3924.

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

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

JOHN ZDANYS, 
Moor Park, Mich.

PARDAVIMUI Tavern įsteigtas 
pačioj širdyj didmiesčio. Pigi renda, 
geras lysas, ideališka vįeta tiktai už 
cash. Rašykite Box 115, 1739. So. 
Halsted St.

CICERO. Parsiduoda dailiai įreng
tas Tavern su modemiškomis sėdy
nėmis, vieta išdirbta per daug me
tų. Priežastis pardavimo, savinin
kas išvažiuoja į Colorado.

4982 W. 14 St.

NETIKĖTI BARGENAI 
BRIGHTON PARKE 

flatų po 5 kamb., naujas muri
namas kaina .................. $4,900
flatų po 6 kamb. medinis na- 

$4,200 
» 

kai- 
$8,600 

Kas norite pirkti, parduoti arba
i

' C. P. ŠUROMŠKIS CO. 
4038 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6719 
arba 3352 So. Halsted St. 

Tel. Boulevard 0127

2
pis

2
mas ....------------------------ .... , T_,—

80 akerių farma, 75 mylios nuo 
Chicagos, visi intaisymai

mainyti, kreipkitės pas

PARDAVIMUI Tavern su ar be 
namo, yra license. Parsiduoda pigiai.

601 Root St,

PARDAVIMUI Tavern, geras 
kampinis, biznis išdirbtas, renda ne-

PARDAVIMUI
nampiuiB, Mi&iiia iouuuw»i5, ivuuu i»v- 
brangi, su pagyvenimu. Taipgi par
davimui 6 kambarių rakandai, prie
žastis turi išvažiuoti į Detroit. 
Mich. naudokitės proga.

2023 So. Ashland Avė.

2 akeriai, 5 kambarių namas, 2 
vištinyčios, 3 L 
vaisiniai medžiai, krūmai ir 
t. t. Viską už $2000. Maži na
mai, 3 dideli lotai. Parduosiu už 
$1200. Dovvners Grove. Dupage Inn. 
Ogden Avė, 1 blokas yfest nuo Bel- 
mont Road.

karų karadžius, 
krūmai 

Maži 
Parduosiu už

PARDAVIMUI bučernč ir groser- 
nė už pusę kainos, atsišaukite, 809 
W. 85 St. Klauskite Mr. Šimkaus.

2 pagyvenimų namas Brighton 
Parke mortgičius $1800. Mainys ant 
groserio arba bučernės.

80 akerių farma 25 mylios nuo 
Chicagos 
gyvuliais 
namo.

NORIU parduoti Tavern ar mai
nyti, kas ką turite. 7121 S. Halsted 
St. Vincennes 8147.

ant Highway su budinkais 
parduos arba mainys ant
CHAS ZEKAS 

3647 Archer Avė.
Virginia 0757

Drugštoris, labaiPARDAVIMUI
§ero.į vietoj, 4559 So. Hermitage Avė. 

liznis išdirbtas per daug metų, pa
matykite savininką, V. Kasparas, 
1714 W. 46 St.

BARGENAS. Moderniškas mūri
nis 2 flatis po 4 kamb., basementas, 
viškos, 2 karų garadžius. Visi 
assesmentai išmokėti. Kainavo 
$12,590 — turiu parduoti už $6900.

5145 So. Albany Avė.




