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Šiandie Atsidaro Chicagos Pasauline Paroda
Bus Įdomesne ir Gra
žesnė už Pereitų Metų
Paroda atsidarys 9 vai. ryto, bet atidarymo 

paradas bus 1 v. po piet. Dalyvaus 
ir lietuvaites gražuolės

Kova Toledoj tęsiasi
Streikieriai ir toliau kovoja miliciją. Ban

doma streiką sutaikinti

CHICAGO.—šiandie lygiai 9 
vai. ryto atsidarys antriems 
metams Chicagos Pasaulinė Pa
roda, kuri turi vaizduoti pasta
rojo šimtmečio progresų nuo to 
laiko, kai Chicago patapo nebe 
kaimu, bet 1833 m. liko inkor
poruota tikru miestu su keliais 
tūkstančiais gyventojų. Paroda 
publikai atsidarys ryte be di
delių iškilmių. Atidarymo iš
kilmės įvyks keliomis valando
mis vėliau, būtent 1 vai. po 
pietų, kad juo daugiau žmonių 
galėtų tose iškilmėse dalyvauti 
ir pamatyti didelį, sąryšy, su ati
darymo iškilmėmis ruošiamų 
paradų, kuri pereis .Michigan 
Avė. į parodos aikštę.

Atidarymo iškilmėse daly
vaus ir būrelis gražuolių lietu
vaičių, kurios atsjovauto Jietu- 
vius: Birutė Ląučiškaitė, Albi
no Trilikaite, Butą Kartanaitč, 
Aldona Grigoniutc, Helena Ves- 
penderaitė, Valerija Čepukiutė, 
Venera Tumosiutė, Aldona Mi- 
kužiutė, Wauneta Grybiu’tė ir 
dar viena, kita lietuvaitė, ku
rias parinko Lietuvių Dienos 
Komitetas, kurio pirmininku 
yra Kl. Jurgelionis.

Šiemet paroda bus daug į-

Numatoma griežta 
kova tarp darbo 

ir kapitalo
Washingtonas šių vasarų tiki
si didelių streikų visoje šalyje

WASHINGTON, geg. 25. — 
Washingtonas šių vasarų numa
to griežtas kovas tarp darbo 
ir kapitalo, kurios turės įvykti 
visoje šalyje.

Visus sujudino žinia apie mi
licijos nušovimų dviejų strei- 
kierių Toledo, Ohio. Kartu at
ėjo žinios, kad skelbiamas ge
neralinis geležies ir plieno dar
bininkų streikas už pripažini
mų unijos.

Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas Green sako, kad 
padėtis yra rusti. Su tuo su
tinka ir valdžia.

NBA administratorius John
son jspėjo apie galimus dide
lius streikus. Tų patį pakartojo 
ir darbo sekretorė Perkins.

Senatorius Wagner ragina, 
kad kongresas kuogreičiausia 
priimtų jo bilių, kuris sustip
rintų nacionalę darbo tarybų ir 
padidintų jos galias taikinti

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

Giedra, biskj šilčiau.
Sat& teka 5:21. leidžiasi 8:- 

13.

domesnė ir įvairesne, negu bu
vo pernai, nes šiemet parodoje 
dalyvauja daug daugiau vals
tybių. Be to šiemet daug ma
žiau domės kreipiama į bizniš- 
kąja parodos pusę, pašalinant iš 
parodos visus pernai pasireiš
kusius negeistinus dalykite. Ka
dangi pernai pasirodė labai po
puliariais taip vadinami tauti
niai “kaimai”, kurie buvo labai 
skaitlingai žmonių lankomi, tai 
šiemet įrengta daug įvairių ša
lių “kaimų”, čia bus ir koloni- 
jalis kaimas, ir Anglijos kai
mas, ir Vokietijos Juodojo 
Miško kaimas. Be to bus 
net ir Šveicarijos kaimas, 
ant augšto, amžinu “sniegu” 
padengto kalno. Pati parodos 
aikštė atnaujinta, įvairiau iš
puošta.

Kad pabaigti darbų ir pri
ruošti parodų atidarymui, pa
staruoju laiku tūkstančiai dar
bininkų dirbo dienų ir naktį. 
Jų darbas liko baigtas ir šian
die paroda atsidarys visame jos 
gražume ir pilnume.

Tikimasi, kad parodų šiemet 
aplankys dar daugiau žmonių, 
negu aplankė pernai.

streikus. Kartu panaikintų 
kompanijų unijas, kurios visuo
met yra kivirčių pirežastis. Tam 
biliui labai priešinasi fabrikan
tai ir nemanoma, kad jis spėtų 
pereiti dabartiniame kongreso 
posėdyje.

Plokštelių cenzūra 
Japonijoj

TOKIO, g. 25. — Japonijos 
valdžia visomis priemonėmis 
rūpinasi, kad visi žmonės vie
nodai mąstytų. Todėl visur 
kur, kas tik veikia publikos 
opinijų, yra įvesta griežčiausia 
cenzūra, kad nepraslystų “pa
vojinga mintis”. Dabar tapo 
įvesta ir “garso cenzūra”—gra- 
mafonų plokštelių, kad ir jos 
nekurstytų “kramolos”.

Atėmė Mėlinąjį Arą 
iš Rockfordo firmos

f

ROCKFORD, III., g. 25. — 
National Lock Co. gavo tele
gramų iš NBA administratoriaus 
Johnson, reikalaujančių, kad 
kompanija tuojaus sugrųžintų 
Mėlinojo Aro ženklų. Tai pa
daryta rekomenduojant nacio- 
nalei darbo tarybai, nes kom
panija laužo kodeksų, neleisda
ma darbininkams organizuotis.

Kompanija prašo atidėti Mė
linojo Aro atėmimų iki ji ga
lės išdėstyti Johnsonui savo 
pusę.

RICHMOND, Va., g. 25. — 
Bušui susidūrus su troku du 
Žmonės liko užmušti ir mažiau
sia 50 sužeista.

Streikuojančių Minneapolis, Minn., (rokų darbininkų susirėmimas su streiklaužiais ir policija

Butas už atmokėji- 
mą uždarytų bankų 

depozitoriams
WASHINGTON, g. 25. —At

stovų butas vakar vienu balsu 
priėmė Seagall bilių, kuris pa
kelia padėtų bankuose pinigų 
apdraūdų iki $5,000 (Ikišiol pi
nigai buvo apdrausti tik $2,- 
500).

Bilius taipjau leidžia valdžiai 
supirkti uždarytų bankų turtų 
ir atmokėti pinigus depozito
riams.

Bilius dabar eina abiejų bu
tų konferencijai, kur galima ti
kėtis aštraus susikirtimo, nes 
senato bilius nieko nemini apie 
atmokoj imą pinigų uždarytų 
depozitoriams.

Nušovė banko plė
šikų

CHICAGO.—šeši plėšikai va 
kar užpuolė South Holland ban
kų, prie 159 gt. ir South Park 
Avė., nedideliame South Holland 
miestely, arti Chicagos. Bet plė
šimas nelaimingai baigėsi, nes 
vienas plėšikų liko nušautas, 
kitas gal mirtinai sužeistas, o 
trečias irgi nors sužeistas, bet 
draugai jį išsivežė. Vėliau vie
nas sužeistas žmogus liko iš
mestas prie Jefferson Park li
goninės, 1410 Monroe St., Chi- 
cagoj. Manoma, kad jis yra 
trečias sužeistas plėšikas.

Bankų apgynė banko darbi
ninkai, ypač sargas De Young, 
kurio siMų pernai banko plėši
kai nušovė.

SAN FRANCISCO, Cal., g. 
25.—Japonė motina Aiko Hagi- 
wara, 23 m., apipilė gasolinu 
save ir savo 11 mėn. sūnų ir 
susidegino.

VABŠAVA, g. 25. — Valdžia 
uždraudė rodyti Lenkijoje tri
jų Amerikos kompanijų filmas, 
kadangi jose buk šmeižiami 
lenkai ir užgaunama tautos gar
bė, nes jose nedorėliai pava
dinti garsiais lenkiškais vardais 
—Pidaski ir Kosciuzko.

Estijoj siaučia dide
lė pasiutimo 

epidemija 
-

Jau ' Išžudyta7,000 pasiutusių 
šunų, kurie sukandžiojo šim
tus žmonių

HELSINKAI, Suomijoj, g. 25. 
—Estijoj pradėjo siausti labai 
plati pasiutimo epidemija, kuri 
niekuriuose distriktuose iššau
kė tikrų panikų. Kariuomenė 
ir policija liko sumobilizuota 
naikinti pasiutusius gyvulius.

Ikišiol liko užmušta 7,000 pa
siutusių šunų ir kačių. Daugaiu 
kaip 300 pasiuvusių šunų su
kandžiotų žmonių, dabar yra 
gydomi Pasteur institute Dor
pate. Kadangi, kaip išrodo, 
epidemija yra atėjusi iš Rusi
jos, tai stveriamasi griežtų 
priemonių izoliuoti pasienio dis- 
triktus,

Narvoj visai šeimyna liko su
kandžiota pasiutusio šunies. 
Wesenberge urnai pasiuto vals
tietė ir sukandžiojo savo vy
ra.

Valdžia įsakė visoj šaly ne
mokamai gydyti pasiutusių šu
nų aprietite pacientus.

Pritaria sumažinimui 
tabako taksų

——■-A,,............... .

WASHINGTON, g. 25. —At
stovų buto finansų komitetas 
išėjo prieš valdžios programų 
kelti prekių kainas ir nutarė 
rekomenduoti kongresui priim
ti bilių, kuris sumažintų 40 
nifoš. tabako taksus, kad delei 
to galėtų atpigti cigaretai ir 
tabakas.

TUSCALOOSA, Ala., g. 25.— 
Negras Elmore Clarke pernai 
liko suimtas už užpuolimų ir 
nužudymų baltos moteries. Kar
tu buvo suimti kiti du negrai, 
kaipo liudytojai. Goveda už
puolė kalėjimų ir du liudytojus 
nulinčiavo, bet Clarke, nors ir 
sunkiai sužeistas, išsigelbėjo. 
Dabar teismas jį paliuosavo, 
kadangi nesant liudytojų, byla 
prieš jį susmuko. Taigi linči- 
ninkai pagelbėjo piktadarį pa- 
liuostfoti,

100,000 Chinijos vals
tiečių žuvę kare 
su komunistais

NANKING, g. 25. — Chinie- 
čių žinia iš Chengtu sako, kad 
7,000,000 žmonių šiaurinė] 
Szechuan provincijoj liko be 
pastogės iš priežasties valdžios 
kariuomenės mūšių su komu
nistų jėgomis. Toj kampani
joj žuvo apie 100,000 valstiečių 
ir panešti milžiniški materialiai 
nuostoliai.

Sutinka tartis dėl 
laivyno konferen

cijos
LONDONAS, g. 25. — Jungt. 

Valstijos sutiko tartis dėl pen
kių valstybių konferencijos ka
ro laivynų aprybojimui. Tuose 
pasitarimuose bus svarstoma 
tik konferencijos dienotvarkė ir 
techniniai klausimai, visai ne
liečiant politinių klausimų.

Francijos gyventojai 
prisibijo karo

PARYŽIUS, g. 25. — Fran
cijos gyventojų baimė busian
čio karo aiškiai matyti iš laik
raščių ir iš biržos. Akcijos, o 
ypač valdžios bonai puola ir 
mažieji investoriai, prisiskaitę 
laikraščiuose gųsdinačių žinių, 
skubiai traukia savo sutaupąs 
ir jas pavertę j pinigus, slepia 
savo namuose.

Didelio rupesnio kelia ir val
džios siūlymas prailginti karei
viavimų iki dviejų metų, kaip 
kad buvo prieš pasaulinį karų.

Francija neįsileidžia 
Amerikos obuolių
LA HAVRE, Fancijoj, g. 25. 

—Tūkstančiai skrynių Ameri
kos obuolių iš šiaurvakarinių 
valstijų pūna vietos prieplau
koj. Amerikos kvota išsibaigė 
ir Francija tų obuolių nebeįsi
leidžia. Prieplaukoj pūna 365 
tonų Amerikos obuolių, dau
giausia. iš Washingtono valst. 
Dar cjaug laivų su obuoliais 
yra kelyje, j ' ■ ■

TOLEDO, O., g. 25. — De- 
dama pastangų kuogreičiausia 
sutaikinti Electric Auto-Lito 
darbininkų streikų, kuris tęsia
si jau šešias savaites ir kuriame 
nuo valstijos milicijos kulkų žu
vo du streikieriai ir keliolika 
liko sunkiai sužeisti.

Sutaikimo tikslu unijos at
stovai tarėsi su taikintoju Taft 
ir paskelbta, kad Taft šiandie 
vakare kalbės streikierių susi
rinkime, kuriame jis pasiūlys 
savo sąlygas sutaikymui strei
ko. Ar jo sąlygas priėmė uni
jos viršininkai, nėra skelbiama. 
Tečiaus galbūt jie ir pritarė, 
nes kitaip Taft negalėtų kal
bėti unijos susirinkime.

Tuo pačiu laiku kai bandoma 
streiką sutaikinti, streikierių 
kova su valstijos milicininkais, 
kurie vakar nušovė du strei- 
kierius, tebesitęsia.

šaindie apie pietus, kai strei
kieriai susirinko prie dirbtuvės 
ir milicininkai ėmė juos durtu
vais vaikyti, ištiko smarkus str* 
sirėmimas, kuriame streįĮaeriąi 
naudojo akmenis, plytas ir bon- 
kas, o milicija mėtė nuodingų 
dujų bombas.

Kai milicininkams pasidarė

Peru ir Colombia 
pasirašė taikos 

sutarti
RIO DE JANEIRO, g. 25. — 

Peru ir Colombia atstovai pasi
rašė taikos sutartį, pasižadė
dami taikiu budu išspręsti gin
čų dėl Leticia raistų.

Airija panaikins 
senatą

DUBLINAS, g. 25. — Airijos 
seimas 54 balsais prieš 38, pri
ėmė bilių, kuris panaikina se
natų. 'Senatas yra priešingas 
de Valerai ir sulaikė daugelį jo 
pasiūlytų reformų. Todėl kuo
met de Valera reikalavo panai
kinti senatų kaipo pavojų ir 
trukdytojų, tai priešininkai tvir
tino, kad senato panaikinimu 
de Valera nori įvesti savo dik
tatūrų.

Senatas gal pasipriešins sa
vęs panaikinimui, bet bilius vis- 
tiek įeis galion 1935 m. 

Pagrobė arklį
LOUISA, Ky., g. 25. —Už

ėjus grobimo gadynei, grobia
ma ne tik žmones, bet net ir 
brangius šunis ir arklius, kad 
išreikalauti išpirkimų. Iš Dr. 
Moore tvartų liko pagrobtas 
lenktynių eržilas Percheron ir 
už jo sugrąžinimų reikalauja
ma $250. 

1
•Paliktame raštelyje arklio 

grobikai reikalauja $500/ bet 
paskui priduria, kad jie apsi
žiūrėję, jog pats eržilas nėra 
tiek vertas, todėl užteksiu $250. 
Jie reikalauja pinigus padėti 
kapinėse,

karšta, tai jie šovė į minių, bet 
nepataikė. Tik vienas vaikas, 
John Paren, 12 m., liko sun
kiai sužeistas, kai milicininko 
mesta bomba pataikė jam i 
galvų. Tokiu pat budu liko su
žeistas ir praeivis John Rum- 
mel.

Streikieriai pasigavo vieną 
streiklaužį, kai jis bandė įsi
gauti į dirbtuvę ir išrėdę ji 
nuogų paleido gatvėje.

Milicijai šiandie nesisekė ko
voti streikierius ir ji pati tu
rėjo stvertis streikierių gink
lų. Mat streikieriai išmoko 
greitai pastverti metamas dujų 
bombas ir jas paleisti atgal į 
pačius milicininkus. Delei to 
milicininkai ne sykį turėjo bėg
ti nuo savo bombų dujų. Pa
galios, milicininkai pritruko 
bombų ir turėjo stvertis už ak
menų ir plytų ir ėmė jas svai
dyti į streikierius.

Manoma, kad kova nepasi
liaus iki streikas bus sutaikintas 
ir milicija atšaukta. Tuo tarpu 
tapo prisiųstos jlar 4 kuopos 
milicijos.

(Pirmadienyje “Naujienose” 
tilps keli pavekislai iš kovos 
lauko Toledo, O.)

Policija puola New 
Orleans, La., strei

kierius
NEW ORLEANS. La., g. 25. 

— Vakar ištiko susirėmimai 
tarp streikuojančių dokų dar
bininkų ir policijos. Susirėmi
mas ištiko streikieriams ban
dant neprileisti iškrauti laivą 
Policija puolė streikierius buo
žėmis ir vienų žmogų peršovė.

Celotex dirbtuvėj, Marrero, 
La., sustreikavo apie 700 dar
bininkų, reikalaudami pripažin
ti unijų, pakelti algas ir su
trumpinti darbo valandas.

Nušovė brolį
GATE CITY, Va., g. 25. — 

Vietos policijos viršininkas 
Clifford Davidson nušovė sa
vo brolį Cecil, kurį jis buvo 
nuėjęs areštuoti už muštynes 
su negru. Tap jų kilęs barnis 
ir jis brolį nukovęs manyda
mas ,kad ir jis turi ginklų. Po
licijos viršininkas liko paliuo- 
suotas už $1,000 'kaucijų.

Dabar geriausias 
laikas važiuoti 

Lietuvon
Važiuokite su Naujienų 

Ekskursijomis, su visais Lietu
viais. Tarpe savųjų jausitės 
kaip namie. Gausite patogius 
kambarius. Reikalingi doku
mentai bus sutvarkyti tinka
mai, per patyrusį laivakorčių 
skyriaus vedėją.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.
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Bridgeport, Conn
Aviacijos diena pavyko

šeštadienį, gegužės 19 d., j 
Mollisono Airportą 7 vai. va
karo tyrėjo atlėkti sparnuotas 
lietuvis ir čia nutirpti. Vietos 
komisija, susirinkus airporte, 
varsto akimis padanges, ieško 
ten padebesiuose to lietuvio, 
kuris sako “Aš skrisiu per au
dringą Atlantiką j musų bočių 
žemę Lietuvą. Aš išpildysiu bei 
dupildysįu Dariaus ir Girėno 
troškimus, ir Amerikos lietu
vių reikalavimais nirtiesiu oro 
bangomis kelią iš New Yorko 
į Kauną.“

Tad ši komisija čia susirin
kus laukė to sparnuoto lietu
vio. štai telegrama iš Cleve- 
lando sako: “šiandien pribūti 
pas jumis negaliu; busiu ryt 
rytą. F. J. Vaitkus.“

Komisija, nuleido akis, o 
veidų išvaizda pasikeitė. Apsi
vylimas pasireiškė. Pas visus 
kilo vienas klausimas: kas at
sitiko su tižo sparnuotu lietu
viu? Jis čia turėjo būti šian
dien, — na, ir, gal būt, patiko 
kokia nelaimė, šie klausimai 
nesurado atsakymo. Komisija 
apleidžia airportą.

Iš vakarėj važiuoju iš Brige- 
porto — Stamfordą. Gamta to
kia maloni, tokia gyva, tokia 
jaunutė. Medžiai taip patogiai 
pasipuošę. Laukai, lankos ir 
sodnai jaunystės patogumu žė
ruoja. Senas mėnulis skirsto 
debesis į šalis ir skubiai skina 
kelią vakarop, — ten, iš kur 
sparnuotas lietuvis plauks oru 
į šią Naujos Anglijos dalį, kad 
patenkinti savo brolį lietuvį, 
kuris jo čia laukia.

Nakties laiku staiga sudun
dėjo kažkur padangėj senas 
lietuvių dievaitis perkuiuis^——, . * « --r •j.****’*.

žaibai varstė oro bangas, 
debesys skubiai slinko j rytus. 
Lytus puikiai krapino pavasa
rio diegus, rodos, kitaip nė bū
ti negalėjo.

Bet lietuvis siunčia svajonių 
maldą kur tai į aukštybes, kad 
nuraminti gamtos rimtumą, nes 
sekmadienio rytmetį, gegužės 
20 d., čia turi įvykti aviacijos 
diena.

Sekmadienio rytas. Gamta 
taip maloni. Saulė užima mė
nulio vietą ir puošia ne tik že 
mę, bet ir oro bangas. Lietu
vis nudžiugo, kad kas tai iš 
klausė jo maldos ir nuramino 
audrą,

Aš vėl aviacijos lauke, štai 
sutinku* ir patį lakūną. Pa
spaudžius dešinę, bandau jį ap- 

I krauti klausimais: kada pali
kote CJevdandą ? Atsako, 10 
valandą ryto. Kaip ilgai ėmė 
lėkti? 3 vai. ir 21 minutę. Kiek 
mylių darėte per vai.? Po šim
tą šešiasdešimts iki 170; Kuj 
vyksite iš čion? — Atgal į Chi- 
cago, nes ten dar turime daug 
reikalų atlikti. Na, kaip lėktu
vas veikia? — Labai gerai.

Lėktuvas buvo padėtas po 
stogu. Sulig Conn, vai. įstaty
mais, lėktuvas turėjo,būti per? 
žiūrėtas ar yra tinkamas le
kioti. Lėktuvą egzaminavo jr 
gi lietuvis, ponas Petraitis, iš 
Hartfordo, valstijos komisijo- 
nierius. Lėktuvą atrado visai 
geroje tvarkoje. Ponas Petrai 
tis dar ir pridūrė, kad Litua- 
nica antroji yrą labai drūtai 
subudavota ir tai geras lėktų-, 
vas. AtĮgųtiką jis lengvai ga
li perlėkti.

Su Lituapica antrąją, kartu 
su ponu* Vaitkum, atlėkė ir po
pas JesuJaitie, lėktuvų mecha
nikas, Tas lietuvis, kuna prk 
rengė DariausrGirėno lėktuvą 
j tą neužbaigtą kelionę. Atro
do, kad Amerikos lietuviai avia
cijoje yra pažengę gana toli 
pirmyn. Aviacijos dieną pilnai 
pavyko, žmonių prisirinko ke
li tukstančiąi, Atrodo, kad pas 
pusžilį lietuvį dar randasi daug 
gražaus ūpo, kilnių troškinių

ir gerų norų pilna dvasios tatf- 
rė. Jie dar pasiryžę ir toliau 
žengti koja kojon, petys petin, 
kad parodyti senam pasauliui, 
kad lietuvių tauta yra didvy
rių tauta, kad lietuviai moka 
kartu visi veikti viename svar
biame visuomeniniame klausi
me. Jie sugebi visi iš vieno 
veikti, kad pasiekti tikslą prie 
kurio jie eina.

—- A. J. Viziris,

Kenosha, Wis
Atskaita aviacijos dienos, 
ri įvyko gegužės 6 d. 1934 m

ku*

Įžangos bilietų parduo
ta per Kenosha dar
bininkes ........  $126.50

Įžangos bilietų parduo
ta per I. Machuljs, 
Waukcgan

Viso labo .......
Skrajojimo bilietų par

duota per Kenosha 
darbininkus ......

Skrajojimo bilietų par
duota per I. MachuliSi 

Waųkegan ...........

34,75

$161.25

$95.50

82.50
I II

Už skrajojimą viso labo 
$178.00

Ženklelių parduota avia
cijos lauke ........... $15.25

Prie gėrimų ir užkandžių 85.40

Už

$439.90

$10.00

58.75

34.26

Viso įplaukė ....
Išmokėta:

garsakalbį dėl Roy
Pelishek . .............

Ice cream, gėrimai, mčr 
sa, duona ir smulkios 

Už plakatus ir įžangos 
bilietus “Naujienoms“ 

V. Mandravickuj ir S.
Radžiui gazolinas ii’ t.t. 4.00

Viso išmokėta $107.0Į 
Priduota ALTASS ko

miteto nariams P. 
galtmerui ir Dr. Da- 

vidoniui . ............. $280.74
Pinigų ant rankų pas

C. Braze, komiteto 
sekretorių ............... 52.15

Bus pasiųsti, kaip gaus 
pranešimą iš ALTASS.

Pelnas ALTASS naudai $332.89
— H. Labanauskas.

Binghamton, N. Y
Reporterio surinktos žinios

i Penktadienį, gegužės 18 d., 
jūsų Reporteris buvo nuvykęs 
į teismą pasiklausyti J. M. Ka
minsko trobelių, kuriuos jis tu
ri su savo prjsiega. Atrodo, kad 
ta prisiega Uip prisisegė, kad 
Juozui sunkų bus atsegti. Na, 
o kuomet žmogus į tokią bėdą 
papuola, tai poromis nenoro
mis tanką susidurti su advo
katais ir savo kišenes paleng
vint;. Byla buvo nagrinėjama 
pas teisėją MeNaųghU

Tačiau pradėsit/ nuo pat pra
džios. Juozas ir Mary Kamin
skai gyvena kartu. Bet sutir 
kimo tarp jų dviejų nėra. Prieš 
kiek laiko Mary iškėlė bylą, 
reikalaudama, kad Juozas jai 
duotų atskirą užlaikymą ir ap
mokėtų jos advokatų bilas. Sa
vo Vylą ji motyvavę tuo, kad 
Juozas esąs žiaurus ir su ja 
nežmoniškai apsieinąs.

Kadangi pasirodė, jog Mary 
turi savo atskirą sąskaitų ban
ke, tai teismas nesutiko pa
skirti jaj alimoniją. O kai dėl 
.advokatų atlyginimo, tai vis
kas priklausys nuo to, kaip by
la pasibaigs; jei p-ia Kamin
skienė laimės bylą, tai Juozas 
turės ir su advokatais atsitei
sti; bet jeigu ji bylą pralai
mės, tai Ūme atvejyje pati 
tyrės savo advokatams apmo
kėti.

P-ąs Kaminskas yra kon- 
traktorius ir turi keletą neju
dinamų nuosavybių, žmona rei

■■■—1 " ■>11    ■" ■      ................... . ■ njm

kaiavo, kad butų paskirtas re- 
syveris. Teisėjas McNaught at
sisakė tąi padaryti. Takiau jis 
patvarkė taip, kad prie tų npor 
savybių tiek vyras, tiek žmo
ną, turėtu lygias teises, Ban
ke ponai Kaminskai turi at
skiras sąskaitas. Teisėjo pa
tvarkymu*, tiek vienas, tiek ki-i 
tas susyk iš banko negalės 
daugiau ištraukti, kaip 50 oen- 
tų.

žinoma, tai laikinas daly
kas. Byla tęsis ir toliau. Kaip 

pasibaigs, kolkas sunku pa
sakyti.

» » »
Jūsų Reporteriui teko suži

noti, jog Binghamtone prasi
dėjo musų populiariškiausioi 
laikraščio “Naujienų” platini
mas. Tai kelių naujieniečių su
manymas. Jie pasiryžo tarp vie
tos lietuvių kiek galima labiau 
laikraštį praplatinti. Reporte
ris tuo yra labai patenkintas, 
nes žino, kad dabar musų mie
ste “Naujienas” skaitys jiau 
keli desėtkai žmonių. Smagiau 
bus ir Reporteriui rinkti žinu*- 
tęs, žinant, jog jomis domisi 
didelis būrys vietos gyventom 
jų-

Pasiteiravus, kas labiausiai 
dirba tą kultuTinj darbą, pa
tyriau, jog tie patys musų dar
buotojai. Būtent, p. Kamins
kas, A. Ciiarno, P. B, Balči
konis, Jonas Cinikas ir dar ke
li kiti, Kadangi činikas yra 
biznio manadžeris, tai Repor
teris pirmiausiai nutarė au juo 
pasimatyti, Iš jo sužinojo, kaip 
visas reikalas yra tvarkomas, 
Mat, daugelis gauna laikraštį, 
nežinodami, iš kur jis yra Siun
čiamas.

IMS Cinikas Reporteriui štai 
ką papasakojo: jau* nuo se
niai Binghamtono lietuviai pa
geidavo rimto ir teisingo laik
raščio, kuris lankytų juos kas 
dieną ir praneštų visa tai, kas 
dedasi lietuviškame pasaulyje. 
“Naujienos“ yra ^vienas riim 
Čiauąių laikraščių,^ yj'ętos nau- 
jienječiai tad ir pradėjo gal
voti, kaip tą laikraštį butų ga
lim# praplatinti. Apsyarsčįus 
įvairius budus, sustota prie se 
kamo: platinti laikraštį paski
rais numeriais. Vadinasi, jį iš
nešioti kiekvieną dieną po na- 
mi*s, Tuo dabar užsiima Pra
nas žvirbliukas. Tai labai su
manus ir vikrus vaikas. Jis 
pristato “Naujienas” į namus 
visiems, kas tik jas norį gau
ti. Bet, pridūrė p. Cinikas, pa

buvo ir nesma- 
savaitę reikėjo 
su dviem ber 
buvo pasižadė- 
išiješioti. O tai

nr

čioje pradžioje 
gumų. Pirmą 
persiskirti net 
niuk.ais, kurie 
ję “Naujienas“
atsitiko todėl, kad vietos Jietir- 
vių kunigas K. Skripka pasi
stengė padaryti spaudimą į tų 
vaiįų tėvus, kad jie sudrau
stu savo vaikus ir neleistų, 
jiems nešioti bedievišką laik
raštį. Tas reikalas dabar pil
nai susitvarkė, neis naujas iš
nešiotojas yra pasiryžęs dirbti 
ir nebijo jokių “spaudimų“. 
Per paskutines dvi savaites jis 
gavo 40 skaitytojų, iš kurių 
jis kolektuoja pinigus kas sa
vaitę ir tokiu budii* užsidirba 
kelis dolerius.

Reporteris palinkėjo kuo ge
riausio pasisekimo ir kad greit 
skaitytojų skaičius pasiektų: 
visą šimtinę. O tai bus galimai 
atsiekti. Tik visi padekime i 
“Naujieną“ platintojams iy ne-1 
užilgo tikrai pasidžiaugsima 
darbo vaisiais, “Naujienos“ yra* 
vienatinis dienraštis, kurio jo-i 
kios audros nepakrefpia nei į 
dešinę, noi į kairę, jis gina 
demokratiją, darbininkų ir lie- 
tųyty reikalus.

— Reporteris, j
—:—................................  I-

Kaip viena moteris | sa
vaite nrarado 10 svary

»MM"?.' fanUMS
4nwyMua yra šaurua budai netekti

Linksmas Naujienų
PAVASARINIS PIKNIKAS

Sekmadieny, Birželio-Jane 3 d.
Birutės Darže, Archer ir 79thSt.

Justice Park, III. Įžanga - 25c,

Saulutė karščiau sužibėjo 
Pavasario dienos atėjo, 
Tad nėra ko laukti, 
Jau reikia į pikniką traukti. 
Naujienos jau pikniką rengia 
Smagiai, kaip smagiau tik įstengia. 
Jau krūmai žaliuoja 
Ir gėlės visur mirguliuoja, 
Jau pievos pavirto kilimais, 
Jos džiaugsis žmonių parengimais, 
Paskleis jos vėsumo 
Ir duos mums tikriausio smagumo.

Kad šiltos jau darosi dienos, 
Jus piknikan kviečia Naujienos 
Smagiai atsilsėti, 
Su savo draugais pašnekėti, 
Pašokt, pasėdėt, padainuoti, 
Tarp medžių liuesai pakvėpuoti, 
šio-to pamatyti 
Ir muzikos pasiklausytu. 
Tas piknikas bus kuopuikiausias 
Birutės darže, patogiausias. 
Tai prašom kiekvieną 
Ten būti birželio trečią dieną.

Jau laukiam, laukiam tos dienos 
Kad muzikantai garsiai gros, 
Po pikniką maršuos, 
Jų vadas buože mosikuos. 
“Naujienų” piknike tai bus.

Daug linksmybių mes turėsim, 
Linksmų dainų daug girdėsim 
Piknike NAUJIENŲ 
Už Chicagos sienų.
Džiaugsis visi Naujieniečiai, 
Kad juos linksmins Birutiečiai, 
Padainuos meilingai 
ly labai galingai.
Eisim, eisim, paklausysim,
Tas gražuoles pamatysim, 
Ach, kokios jos meilios 
Ir kokios jos dailios.

Ach, koks tas piknikas smagus, 
Birutės daržas toks platus,

A

8,
r

Linksmybė lauks kiekvieną 
Birželio trečią dieną

Štai Onytė, štai Vandutė, 
štai Broniutė ir Aldutė 
Štai ir Petronėlė 
Ir šauni Adelė, 
Štai pavasaris malonus. 
JfcnmeSvirstamįcigottu 
Į piknikus traukiam, 
Malonumų laukiam. 
Niekur taip nebus malonu, 
Kaip su daina ir uzbonu 
Piknike NAUJIENŲ 
Už Uhieagos sienų

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

štai merginos ir vaikinai, 
Gal lelijos ir jurginai, 
Susispietę jie būryj, 
Kaip tos bites avilyj, 
Padainuoti gražiai moka,
Kai kada net ir pašoka, 
Eidami visi išvien, 
Stumiasi Pirmyn kasdien.

Džiaugsmo kupini 
Bėga tekini 
Jauni ir seni-- 
Bėga piknikan Naujienų 
Už Chicagos sienų. 
Linksma bus visiems 
Seniems ir jauniems 
Laimės pagautiems 
Piknike NAUJIENŲ 

"Už Chicagos sienų.

Kur jie eina, kur jie traukia? 
Jie dar neina, jie dar laukia, 
Laukia pikniko dienos, 
Nes tada jie užgiedos. 
Puikiam piknike Naujienų 
Už Uhieagos plačių sienų 
Musų garsas eis tolyn, 
Nes dainuos tenai Pirmyi

Nieks namie nebus. 
Užrakins namus, 
Ir kiekviens pribus 
Piknikan NAUJIENŲ 
Už Uhieagos sienų 
Ei, ura, ura! ■ 
Bėga Chicaga 
Jau tur-but visa 
Piknikan NAUJIENŲ 
Už Uhieagos sienų
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Binghamton, N. Y.
End’colt Johnson darbininkai 

gauna mckairos a.ostcgas

Endicott Johnson dirbtuvėse, 
Endicott, N. Y., dirba apie 19,- 
000 daibininkų. Besiartinant 
kapų puošimo dienai, dirbtuves 
administracija savo darbinin
kams padare toki pareiškimą:

“Jus 'turėjote gana pastovų 
darbų ir dirbote labai sunkiai. 
Visiems jums atostogos suteiks 
daug gero, šis pranešimas skel
biama kiek anksčiau, kad da- 
\ us jums galimybės padaryti 
planus tinkamam savo liuoslai- 
kio sutvarkymui.

“Kapų puošimo diena, legalč 
šventė, išpuola gegužes 30 d., 
trečiadienį. Naturališkai mes 
darbų sustabdytumėme antra
dienio naktį. Mes nusprendėme.

Didelė Ekskursija
Po priežiūra Lietuvių Agentų 
Dr-jos laivu ‘UNITED STATES’ 
iš New Yorko Gegužės 12 d.

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

Del informacijų kreipkitės i

SCANDINAVIAN AMERICAN LINE
130 N. LaSalle St., 248 Washington St. 27 Whitehall St., 

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

jog galime išpildyti orderius 
(kurie šiuo tarpu per kelias 
savaites nebus labai dideli), 
kad davus jums 'trijų dienų ato
stogas su pilnu atlyginimu. 
<aip ir paprastai jus turėsite 
liuosą šeštadienį ir sekmadie
nį. Tai sudarys visiems darbi
ninkams penkias švenčių die
nas. Algos jums bus išmokėtos 
pilnos, tarsi jus būtumėte dir
bę visas 40 valandų.

“Mes žinome, kad tai bus 
jums smagi žinia. Bet mes jau- j 
čiamei dar smagiau, kad gali-j 
me jums tokią progą suteikti.’’ 

Seki- viršininkų parašai.
3 » »

Miestas turės sumokėti $1,750 
Pernai rudenį miesto ligoni

nėje pasimirė Donald Parsons, 
trijų metų vaikas. Jis sirgo 
plaučių uždegimu. Nuo alkoho
lines lemputes ligoninėje įvyko 
gaisras, ir vaikas gerokai apde
gė, kas prisidėjo prie jo mir
ties. Kadangi ta nelaimė įvyko 
dėl apsileidimo, tai tėvai parei
kalavo iš miesto $25,000. šiomis

Visa Kelione Jurtomis
I JŪSŲ TAUTINĘ KLAIPĖDĄ 

(per Copenhaga) 
IŠPLAUKIMAI Iš NEW YORKO

16
30
21
11

Vasarinė Ekskursija 
ypatiškai vadovaujama J.Janush’o 
Jr., laivu ‘FREDERIK Vili’ 

iš New Yorko Birželio 30 d. 

dienomis tas reikalas buvo 
.svarstomas miesto taryboje. »Po 
Jgų deri bų su mirusio vaiko 
tėvais tapo siis'Caikyta,—mies- 
as jiems turės pamokėti $1,-

P-iijį Lilli: n Backus, 11 Eve- 
rett st., irgi gauna iš miesto 
$500. .Jos sūnūs Dougli s žaidė 
prie mašinos, kuria valoma gat
ves, ir susižeidė ranką. Ji iškė- 
ė bylą, motyvuodama ją tuo, 

kad tai buvo miesto apsileidi
mas neprižiūrėti maš:ną. Rei
kalavo $5 000. Miestas sutiko 
pamokėti $500.

» « »
Nepasisekė

Anthony Tino, 22 metų jau
nuolis, važiavo automobiliu. Va
žiavo, matomai, labu neatsar
giai. Įvyko nelaimė, — susidū
rė su kitu automobiliu, kurį 
valdė Frank Dix iš Johnson 
City. Visi išliko sveiki. Bet 
Tino, taip sakant, tuoj norėjo 
pasirodyti: jis ištraukė iš kiše
nė} kortelę, pareikšdamas, jog 
esąs valstijos poliemonas. Po to 
pareikalavo iš p. Dix’o parody- 

laism ir indcn'ifikaciją. Bet 
kaip tik tuo laiku atvyko val
stijos poliemonas Allen ir areš
tavo jaunuoli, kuris tapo ap
kaltintas netvarkiu elgesiu ir 
prigavingu pasisavinimu auto
riteto, kurio jis neturi. Mat, 
Tino nėra jokis valstijos polie
monas.

Sąryšyje su tuo Tino dabar 
turės stoti prieš teisėją ir pasi
aiškinti. Jis neprisipažįsta, kad 
kaltas. —Reporteris.

LIETUVOS ŽINIOS
Vienai pr. mokyklai — 

1001 gyventojas
KAUNAS.— šių metų pra

džioje Didžiojoje Lietuvoje, bu
vo 2,298 pradžios mokyklos, 
viso 4,378 komplektų. Iš jų 
lietuviškų pradžios-, mokyklų bu
vo 2,129, žydiški!—105, vokiškų 
—14, lenkiškų—15. latviškų 11, 
rusiškų—4 ir mišrių—20 mo
kyklų.

Pagal komplektų skaičių mo
kyklos skirstosi šitaip: vieno 
komplekto yra 1,019 mokyklų, 
dviejų—849, trijų—239, ketu
rių—116, penkių—36, šešių— 
14, septynių—11, aštuonių—6, 
devynių— 5, dešimties —2 ir 
dvylikos—1.

Kiekvienai pradžios mokyk
lai tenka vidutiniškai 1,001 gy
ventojas ir kiekvienam mokyk 
los kompleketid 526 gyventojai. 
Tankiausias mokyklų tinklas 
yra Sejnų apskrityje (vienam 
mokyklos komplektui tenka 427 
gyventojai), rečiausias —šokių 
apskrityje (1 mok. kompl. ten
ka 578 gyventojai).

Joniškėlio savivaldybė 
statytis elektros stoti
BIRŽAI.—Joniškėlyje elekt

ros energiją tiekti buvo atiduo
ta privatiniems koncesininkams, 
bet dėl koncesininkų netvar
kingumo sutartis nutraukia
ma. Savivaldybės rūpinasi 
elektros energijos tiekimą per
imti į savo rankas. Nori pasi
statyti elektros stotį. Per sa
vivaldybių departamentą prašo 
taupomose valstybės kasose pa
skolos.

Kas .išlaiko pradžios 
mokyklas

KAUNAS.—švietimo ministe
rijos laikomų pradžios mokyk
lų šių metų pradžioje buvo: 
lietuviškų 163 (342 komplektų) 
ir žydiškų 3 mokyklos (7 kom
plektų). Savivaldybių laikomų 
—lietuviškų 1935 mokyklos, žy
diškų 79, vokiškų— 5, latviškų 
—11!, rusiškų—4, lenkiškų—1 
ir mišrų—20, iš viso 2,055 mo
kyklos (3.901 kompl.). Orga
nizacijų laikomų švietimo mi
nisterijos šelpiamų pradžios 
mokyklų buvo lietuviškų 17, žy
diškų 7 ir lenkiškų 1, iš viso 25 
mokyklos (45 kompl.). Organi-

žarijų laikomų švietimo minis
terijos nešelpiamų pradžios mo
kyklų buvo: lietuviškų —10, žy
diškų—16, vokiškų—9 ir len- 
iiŠkų 13, iš viso 48 mokyklos 
(75 komplektai). Mokytoji’ 
etninę rijų, pavyzdinių Imokyk- 
ų buvo keturios (aštuonių kom • 
,lėktų). 63 prad :ios mokyklos 
iiivo šešių metų kurso ir 2,235 
nokyklos—keturių metų.

Filžėe nuteiriė lietuvę 
’ž nemokėjau vokiškai 

LIETUVIŠKĄ DEGTINĘ

PAS

The Stock Yards Mortgage

Birželio 16 Ekskursija
New York Turime didelį pasirinki

MORTGAGE BANKERS

Roosevelt Furniture Co
INCORPORATED

Rusiška ir Turkiška Pirtis
Phone SEELEY 8760

ITIS 
/LIPS 
S KAS

Lietuvą 
mažiau kaip 

8 dienos

Ashland
W. 69th St.
S. Morgan St.
W. 69th St.
W. 71 st St.
W. 69th St.
S. Uąion Avė 
W. 71st St. 
Archer Avė.
S. Kedzie Avė 
S. Wallace St 
S. Union Avė. 
S. Union Avė. 
S. Union Avė.

TODĖL kad pirkėjai nori gauti savo 
pinigų vertę!

Roosevelt Furniture Krautuvėje gaunate prekes geresnes 
kokybės ir pigesnėmis kainomis, kaip kitur.

VISŲ DOMEI 
APSIDRAUSKITE NUO UGNIES!

89.50 
ir aukščiau.

Seklyčių QQ E A
Setai Ov.UV

4501 S. Ashland Avė.
734 W.
4600 S
2435 S.
4501
4358
4107
2451
7101
2649
1900
4512 S. ?Wood -St,
1605 W. 63r.d,St.

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

French Line 
“Ule De 
France” 

Expresinis 
Laivas

CHARLES KUSC1UNAS 
GEO. NORBUT 
G. STAKAUSKAS 
W. NEFFAS 
A. CZESNA.
M. BIOGA, 
K. KAMARAUSKAS 
D. GRICIUS 
A. JANELtŪNAS 
NICHOLAS' EŽERSKI 
K. TAMOŠĄ 
ALEX PHJt
N. STATĖM 
M: -DZIMl£W 
A. LUKSHOL 
ADAM SMITU 
JOS.' TOLOČKO 
JOS. NEZELKIS 
ANDREW ■ ŽLATRINAKAS 
K. GRIMONTAS

35th St.
Marsfofield Avė 
Leavitt St. 
Paulina St. 
California Avė. 
Ashland Avė.

W. 69th St.
S. Western Avė.
W. 47th S t.
W. 63rd St.

Tuo labiau, kad jus ga- 
lite įsigyti .dabar už pa 
lyginamai labai mažą su 
mą, nuo

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

Perkam 
Lietuviš

kus Bonus

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

Siunčiam plnfois i Lietuva.

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th Street Telefonas Yards 1829
Lietuviškas Žydu
kas, Nathan Kanter 
pataria kreiptis j 
šiuos Lietuv i š k o s 
Degtinės pardavinė
tojus Chicagoje:

Dabar galite gauti 
so.”o apielinkėj. Ne
reikia jums toli va
žinėtis, kad gauti 
geros degtinės iš 
Lietuvos.

Tr'ner’io Kartų’j Vyną.
Jr greit jo sveikata pasitaisė.”

N’eko tame nėra stebuklingo. Tri- 
ner’io Karta is Vyno sudėtinės dalys 
v ra taip priiengtos, kad jos niekuo
met neapvils jus skilvio ligose, sp?- 
ci 'liškai prie blogo' apetito, užkietė- 
ilmo vidurių, gazų ir abelno silpnu
mo Visi vaistininkai ii užlaiko Jos 
Trmer Corporation, 1333 S. Ashland 
/ve.. Chicago, III.

KLAIPĖDA.—Pereitos 
ėj panktadienj Tilžėje 

kušlųjų teismas nuteisė 
amžiaus Elzbietą Lašatieiię. J; 
buvo kaltinama vienoje byloje 
neteisingai prisiekusi. Pasirodė, 
kad ši lietuvė nemoka vokiškai

Insurance 
Notary 
Public

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

swimming pool.
Rusiška ir turkiška pirtis 

Moterims seredbmis iki 7 v. v.

260 W. 116th St.
5600 W. 93rd St.
147 E. 107th St.
136 E. 107th St.
10805 S. Michigan
4535 S. Rockwell
4300 S
2638
8729
2622
2408
2553
8600
2446
4177
4157
3800
3258
1750
1720
645 W. 18th St.
158 E. l,07th St.
671 W. 18th St.
Justice Pk., 111.
2200 W. 22nd St.
2 N. Broadway, Melrose Pk., III
4628
4501
4625
1825
2455
2419
4558

to offor

savai 
prisie 
65 m

EDW.' KAREIVA 
S. BRAŽINSKAS 
A. ZELINSKAS 
JOS. MARKUS 
RAPOLAS 
PAUL ŠALTMERIS 
MAE RAINERT 
SMITH’S PALM GARDEN 
STANLEY KUNDRAT 
ANTON O. LUDIS 
PAULINE KARIŠ 
ANNA BAGDONAS 
J. SAVICKAS 
BILL PUZAUSKIS 
ANTON BALCHUNAS 
CHAS. MIKUTCHI 
A. LEPPI 
J. MISEVICH 
J. SCHULTZE 
STANLEY MARTINKUS 
ROMAN IMASKEWICZ 
STANLEY BARTKUS 
MIKE GARLO 
A. WALLENT 
JOHN YUSKA 
STANLEY BRAZAUSKAS

Thls advertiaement is not intended

Kodėl Visi Perka
NAMU REIKMENIS-RAKANDUS i 

K MUSU KRAUTUVĖS?

S. Wood St.
S. Hermitage Avė.
S. Marshfield Avė.
W. 45th St.
W. 43rd St.
W. 43rd St.
S. Paulina St.
whiskey for sale or delivery in 

any etate or conununity whereln the advertlsing, sale or ūse 
thereof ia unlawful.

APEX 
NORGE 

kitų išdirbysčių

REAL ESTATE .
12 metų teisingumu pamatuotas biznis. 

Susipažinkite ir remkite lietuvi.

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

Company
Musų Ofisai dabar randasi 

THE PEOPLES BANK NAME
47th St. ir Ashland Avenue

JOS. RYMKUS, Mgr.

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

2310 WEST ROOSEVELT ROAD

DIDELIS 
PASIRINKIMAS

įvairių Stylių Rėmų, Tikri Toric šlifuoti Stiklai 
ĮTAIKINTI JI SU AKIMS NUŽEMINTOMIS KAINOMIS

> Patenkinimas Garantuotas.

ir prisiekė, visai nesuprasdama 
priesaikos žodžių. Todėl teis
mas ją nubaudė “tik” 3 mėn 
kalėjimo.

GERAS PATARI
MAS YRA VERTES

NIS UŽ AUKSĄ
G ■'ras patarimas yra vertesnis už 

auksu. Tarp prisiųstų mums laiškų 
■ ra vienas nuo p John Murnik, Bril- 
'imt. O.: “čia gyveno asmuo, kuris 
k ntė.jo nuo sk’lvio l:gos per ilga 
j ika. Jis mėg'no visokius vaistus, 
bet be gerų pasekmių. Tuomet aš 
’am patariau pri’mti

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 skirtingų rusių, štai malevų kaino? •

Si’AR VARNISH, galionas ........... o E
(ir augščiau |

ALIVINfiS MALEVOS, galionas.......
(ir augščiau

3214 So. Halsted St; Tel. Victory 7261
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
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drini, 1789 S. Halsted St. Chicago, 
Iii. Telefonas Canal 8500.

Užsisakyme kaina t
Chicago je — paštu:

Metams
Pusei metų ............. ..........
Trims mėnesiams __ ____
Dviem mėnesiams ______
Vienam mėnesiui .........__

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija .........__ ___
Savaitei
Menesiui

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metama ««.___     $7.00
Pusei metų -------........---------- 8.50
Trims mėnesiams ...............  1.75
Dviem mėnesiams ______ 1.25
Vienam mfinesiui _________ .75

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.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50
.75

Kiekvienam protaujančiam asmeniui verta apie ši* 
tą klausimą pagalvoti. Nuo.to, kaip jisai bus išspręstas, 
priklausys visų ateitis.

Baltijos valstybių už- 
puolimas reikštų 
naują pasaulini kara
Baltijos valstybių atžvilgiu 

Prancūzija užims poziciją, 
kuri gali būti nesuderinta su 
leųkų politikos nusistatymais. 
Ką Maskva kalba apie Balti
jos valstybių neliečiamybę.

čios Baltijos valstybės negalin
čios dalyvauti akcijoje, kuri lie
čia jų neliečiamybes garantavi
mą iš kitų valstybių pusės. Be 
to, šis klausimas turėjo bui 
laikomas absoliutinėje paslap
tyje, nes priešingai derybos ga
lėjo iširti, kaip iširo su Lenki
ja, kai žinios apie jas pateko j 
spaudą.

Kad Vokietija šiuo klausimu

nėra nuoširdi, tai suprantą vi
si, bet jpi Vokietija imtųsi už
kariauti Baltijos valstybes, tai 
tuo pat budu pribrendusi nauja 
pasaulinio karo situacija.

Savo laiku Bismarkas stojo 
prieš mažąją Daniją ir visi žiu
rėjo — dabar (tai nebūtų gali-
ma.

Kas įvyks toliau? Bendra 
nuomonė, kad Sovietai tęs' sav.o 
ligšiolinę politiką. Konkretus 
žingsniai pareis nuo aplinkybių, 
bet viena aišku: kad šis klau
simas dar nebaigtas.

KITA EPIDEMIJA

Tas Europos šalis per keletą paskutinių metų apni
ko visokios bėdos: finansiniai bankrotai, valstybiniai 
perversmai ir fašistiškos diktatūros. 0 dabar* tenai pra
sideda jau kita epidemija: hydrofobija.

Telegrama praneša, kad Estijoje (Estonijoje) šie
met esą daug pasiutusių šunų, kurie aprieja gyvulius ir 
žmones, taip kad armija ir policija tapo sumubolizuo- 
tos kovai su tuo pavojum. Daugiau kaip 300 žmonių 
esą jau nugabenta į Pasteur’io institutą gydyti, šita 
pasiutimo epidemija esanti atgabenta iš sovietų Rusi
jos.

Estai iki * šiol mokėjo apsisaugoti nuo “nacių”. Rei
kia tikėtis, kad jie nugalės ir hydrofobiją.

KUR EINA AMERIKA?

Visi šiandie žino, kad kapitalizmas Amerikoje, kaip 
ir kitose šalyse, pergyvena aštrų krizį. Bet klausimas, 
kas iš to krizio išsivystys? Vieni sako, kad po dabarti
nės depresijos ir masinto nedarbo vėl sugrįš “senieji 
gerieji laikai” su pramonės klestėjimu, milžiniškais ka
pitalistų pelnais ir neribotomis progomis apsukriems 
žmonėms pralobti ir patapti millonieriais.

Daugumos nuomonė tačiau yra visai kitokia. Jie 
mano, kad nepažeboto spekuliatyvio kapitalo gadynė 
jau praėjo amžinai. Labai žymus nuošimtis rimtų, pro
taujančių žmonių sako, kad ekonominis Amerikos gy
venimas aiškiai krypstąs į naują santvarką, kuri, gal 
būt, dar negreit gad&tiaai susiformuos, bet kurios bend
ras pobūdis esąs jau šiandie pramatomas. Jie vadina tą 
naująją santvarką “kolektyvizmu”.

Kolektyvizmas reiškia bendrumą, t. y. bendrą nuo
savybę. Tas žodis apima ne kokią nors vieną, aiškiai 
aprėžtą sistemą, bet keletą jvairhį sistemų. Kolektyviz
mu galima vadinti ir socializmą, ir komunizmą, ir dali
nai fašizmą, nors tarp šitų sistemų yra labai didelių 
skirtumų. Komunizmas yra artimas fašizmui tuo at
žvilgiu, kad juodu vienas ir antras nepripažįsta asmens 
laisvės. Iš šito nepripažinimo asmens laisvės išplaukia 
nepripažinimas piliečių teisių ir demokratijos.

Kaip komunizmas (bolševizmas), taip ir fašizmas 
stoja už diktatūrą. Bet komunistai sako, kad jų dikta
tūra esanti įsteigta darbininkų naudai, tuo tarpu kai 
fašistai vartoja diktatūrą “tautos” labui. Tikrumoje ta
tai, Žinoma, toli prasilenkia su tiesa, bet komunistiško
je diktatūroje darbininkų dalis (kuri priklauso viešpa
taujančiai partijai) naudojasi šiokiomis tokiomis privi
legijomis, kuomet fašistiškoje diktatūroje panašios pri
vilegijos tenka daugiausia neproduktingiems elemen
tams — militaristams ir nusigyvenusiems miesčlonims.

Kas kita socializmas. Jisai atmeta visokias privile
gijas ir stoja už lygias teises visiems žmonėms* Politiš
koje jo tikslas yra demokratija, o ekonomijoje jisai 
siekia šUVisuomeninti darbo įrankius ir turto šaltinius.

Ekonominiu atžvilgiu socializmas iš paviršiaus pra
mena komunizmą, kadangi ir komunistai stoja Už “ben
drumą”, kolektyvizmą. Tačiau komunistai stengiasi 
“subendrinti” (kolektyvizuoti) Viską: ir valgį, ir rubus, 
ir gyvenamus butus, ir visokį privatinį tUrtį. Stalinas 
vieną kartą garsiai nusiskundė, kad bonkagalviai (“go- 
lovotiapy”) komisarai buvo ,'8Ukolektyvi2avęb net ūki* 
ninku vištas. Bet tai buvo ne komisarų žioplumo vai* 
sius, o tiesioginė pasėka tos sistemos, kurią komunis* 
tiška diktatūra Rusijoje įsteigė. Ji visiškai atmetė pfri* 
Vatinės nuosavybės principą; o jeigu viskas yra smer* 
kiama, kas priklauso privatiniam, asmeniui, tai kodėl 
reikia daryti skirtumą tarpe “buržujaus^ rakandų ir 
Vienkiemio mužiko vištos?

Socializmas tokias kolektyvistiškas nesąmonės at* 
meta. Socialistams rupi suvisuomeninti ne tą, ką žmo* 
gus vartoja savo privatiniame gyvenime, bet —fabri* 
kus, kasyklas, geležinkelius ir panašius dalykus, kurie 
turi visuomenišką reikimą ir kurie yra reikalingi pro* 
dukcijai (gamybai) arba distribucijai (pristatymui, 
transportui).

Taigi, kaip minėjome, daugelis rimtų ir mokytų 
Žmonių šiandie sako, kad Amerika eina j kolektyvizmą, 
bet į kokį kolektyvizmą — socialistišką, komunistišką 
ar fašistišką? ,

RYGA [L. A.] Briva Žeme 
korespondencijoje iš Paryžiaus 
atpasakoja prancūzų diplomati
jos pažiūras į Baltijos valsty
bes. Viename paskutinių pasi
kalbėjimų su žurnalistais 1 
Barthou užsiminė, kad Baltijos 
problema per jo vizitą Varšu
voje iškilusi visai netikėtai. Su 
jos buvimu negalima buvo ne
siskaityti, kai kilo nuomonių 
pasikeitimas dėl padėties Rytų 
Europoje. Prancūzijai labai 
svarbus Lenkijos santykiai su 
jos dideliais ir mažais kaimy
nais. Paliesdamas Sovietų ini
ciatyvą dėl Baltijos valstybių 
ir vokiečių atsakymą j ją, 
Barthou pareiškė, kad dabar 
prancūzų diplomatijos uždavi
nys bus — reikalo atveju, o 
taip pat jei butų naujų pasiū
lymų — veikti suderintai tiek 
su Prancūzijos sąjungos uždė
tomis pareigomis, tiek sekaht 
visos Europos politiką.

ši formulė, pasak korespon-u 
dento, palikusi gerą įspūdį." 
Barthou Varšuvoje sustiprino 
susilpnėjusius lenkų prancūzų 
sąjungos saitus, duodamas ir 
įgydamas naujų pasižadėjimų 
ir pareigų. Tas suteikė Prancū
zijai galimumą, pasiliekant iš
tikimai sąjungai, varyti Ėuro- 
poje ne prancūzų lenkų, o pran
cūzų politikąr-4U~pOlitika nekliu
dė Prancūzijai sudaryti ketu
rių paktą, nekliudė taip pat 
atsisakyti nuo lenkų tarpinin
kavimo prancūzų rusų santy
kiuose, ji netrukdys ir šantyr 
kiuose su Baltijos valstybėmis 
Prancūzijai užimti tokią pozici
ją, kuri gali Visiškai nesutikti 
su lenkų politikos nusistatyk 
mais. Prancūzų įtakinguose 
sluoksniuose pritariama, kad 
Prancūzija pasiimtą vieno Bal
tijos valstybių neliečiamybės 
garantų rolę Ir tuo budu šiuo 
klausimu jai netektų eiti ant 
Lenkijos pavadžio, kuri Balti
jos valstybių klausimu turi sa
vo planus.

Kaip žinoma, Vokietija mo
tyvavo savo atsisakymą garan
tuoti Baltijos valstybių nelie
čiamybę tuo, kad Baltijos val
stybių teisė būti nepriklauso
momis pati savaime supranta
ma. Senato užsienių komisijos 
pirmininkas Berangor j tai pri
minė Melternicho žodžius Vie
nos kongrese. Kai į jo reikala
vimą įvesti į sutartį dai* vieną 
nuostatą buvo atsakyta, kad 
bergždžia dėl to kalbėti, nes 
tai pats savaimė. sltpfantama, 
Metternichas atsakė: “Gerai, 
bet jei blis pasakyta, thi bus 
daf geriau suprantama.”

Paryžiui vokiečių atsakymas 
atrodo įtartinas ir, jo hUslšta- 
tymu, Baltijos valstybių nelie
čiamybės garantavimo klfaush 
hiu tikslingiausia butų kffelp* 
tis į Europą. Paryžius jsiHki-* 
hęs, kad taip klausimą pusiu* 
tius nei Vokietija, bei kita ku
li valstybė neišdrįstų jam prlė* 
įtarauti.

Dienas Lapa iš MaskVbs prU- 
heša Sovietų politinių sluoks- 
hią nUUmonės dėl Baltijos val
stybių. Vokietijos atsisakymas, 
pasak laikraščio, Baltijos val- 
zstybią heliečiamybes garanta
vimo klausimą Maskvoje pada
rė dar UkitUftlešnj. Maskva! kiek 
nustebusi, kad Latvija ir Esti
ja nepatenkintos SSSR akcija 
Berlyhe, nes ji jVyko be Balti
jos Valstybių žibios. Tai esąs 
nesusipratimas. Pirmiausia pa-

M. ARCIBASEVAS. Vertč MIKAS ŠILEIKIS

SANINAS
ROMANAS

(Tęsinys)
Karsaviniutė, kaip ir pir

miau, ant upės, ištiesė savo 
krutinę ir pradėjo dainuoti:

Puiki meilės žvaigždė...
Jos balsas lengvai ir jaus

mingai skambėjo tyliame va
karo ore. Jurgis, vos kvėpuo
damas, ir akių nuo jos nenu
leisdamas, tylėjo. Ji, jausda
ma jo žvilgsnius, užmerkė sa
vo akis, iškėlė krutinę aukš
čiau ir dainavo vis geriau ir 
garsiau. Atrodė, jog visi tylėjo 
ir klausėsi jos dainos. Jurgiui 
prisiminė ta įdomi ir nepa
prasta tyluma, kuri atsiliepia 
miške kai pavasarį lakštinga- 
lė gieda.

Kai ji hutiio, baigusi augšta 
malonia gaida, pasidarė dar 
tyliau.

Paskutiniai 
spinduliai visai 
dangus nuskendo tamsioj to
lumoj. Vos matomi, ir vos gir
dimi sukrutėjo lapai, pasviro 
žole ir kas tai plaukiantis ore 
švelnus ir lęvapsningas atlėkė 
iš darželio -ir sode pa.sklido. 
KarsaviniuCe?' žibančiomis Su
temose akimis, pasižiurėjo į 
Jurgį.

—Kogi jus tylite?^užklau$ė 
ji- 1$

—Čia tifip 
jo Jurgis ir vėl palietė rasotą 
medžio šakelę.

—Taip ge,ra! — svajodama 
atsiliepė Karsaviriiutė. ■'

—Apldniai imant gera gy
venti ant svieto!—patylėjusi ji

saulėleidžio 
užgeso, ir

mis. Jurgis pagalvojo: jeigu 
ji tuojaus nusimetus savo 
drabužius ir nuoga, balta, lin
ksma imtų bėginėti po rasotą 
žolę ir žalią paslaptingą tan
kumyną, tai nebūtų nepadoru, 
bet gražu ir natūralu, ir nesu
gadintų, o dar papildytų tam
saus sodo žaliuojantį gyveni
mą. Jurgis norėjo ir tai pasa
kyti, bet jis neturėjo drąsos, 
bet vietoj to, užvedė kalbą 
apie pamokas ir visuomenę* 
Bet pašnekėsis nesirišo, o įro, 
lyg jie butų kalbėję ne apie 
tai, kas reikia. Taip tylėdamu 
juodu miėjo iki suolo; nusi- 
Šypšodahii viens į antrą ir už
kabindami pečiais šlapius ka
sotus krūmus. Jiems atrodė, 
jog Viši nutilo ir visi taip už
simąstę ir laimingi, kaip ir

to, kad gyvenimas gyvybe pri
pildė jos visą kūną ir neleido 
jai nė mažiausiai susirūpinti 
mirčia. Ji negalėjo sau įtikėti 
ir įsivaizduoti, kad dabar, už
stojo toks aiškus vasaros va
karas ir ji pati buvo pilna 
laimes ir Šviesos, ir džiaugs
mo, kai tuo pačiu metu kiti 
kankinasi ir miršta. Tas buvo 
natūralu, bet jai dėl ko tai 
atrodė, jog taip manyti yra 
neišmintinga. Ir ji šarmatyda- 
mosi savo jausmo, stengėsi 
nusikratyti jo ir imtis rimtu
mo. Daugiau ji stengėsi išrei
kšti liūdesį ir išgąstį.

—Ak, nabagas... ką gi jis 
gali padaryti?

Karsaviniutė norėjo paklau
sti: ar greit jis numirs, bet 
greit susilaikė, ir įsikabinda
ma į Dubovaitę, pradėjo ją 
klausinėti neapgalvotus ir ne
naudingus klausimus.

—Anatolijus Pavlovičius sa
kė, kad jis dar šiandien mirs

arba rytoj rytų, — kurčiai pa
sakė Dubovaitė.

KUrsaviniutė nedrąsiai ir ty
liai tęsė:

—Eikiva pas jį., o gal 
nereikia?... Aš nežinau...

Ir pas visus pasireiškė 
nas ir tas pats klausimas:
kia, ar nereikia eiti, kai mirš
ta Semionovas, gerai ar blo
gai tas butų. Bet visi jie norė
jo eiti, tik buvo baisu matyti, 
ir lyg butų tas gerai, ir ne
gerai ir kvailu.

būt,

vie- 
rei-

iamai paspaude
pečiais.

—Eikiva... Gali mus ir nejsi- 
leiti, bet gali būt... \

—Gali būt, jis panorus su 
kuo nors matytis, — ramiai 
sutiko Dubovaitė.

—Eikiva, -4- trumpai atsake 
Karsaviniutė.

—Šaftovas .ir NavikoVas yra 
ten — kaip . nusidžiaugdama, 
pridėjo Dubovaitė.

(Bus daugiau)

era I—sušnibždė-

Jurgio galvoj kas tai sukru
tėjo, ktts tai priprasto, nenuo- 
širdatiš, ne liūdno, bet nesusi-

Antroj darželio ptisėj kul
kas šiurkščiai sušvilpė du 
kartu.

—Ar jums patinka šafro*- 
vas?—netikėtai užklaUsė Kur- 
saviniutė ir pati nusijuokė dėl 
tokio savo užklausimo.

Pavydo jaiismas dingtelčjo 
Jurgiui į krutinę, bet jis trU* 
pūtį susilaikęs rimtai atsakėt

—Jis puikus vaikinas.
—Ir su kokiu pasišventimu 

jis dirba!
JUrgis nutylėjo.
Sodo aikštėje pradėjo kilti 

lengvutis balaganas Mikas ir 
žolė nub rasos pabalo.
. --Vėsu darosi,—tafe KaržU*- 
VihlhlČ, paspausdama pečius,

Jurgis nedrąsiai pažiurėjo į 
jos apvalius, minkštus pečius 
ir susimaišė; ji sugavo jo žViL 
gsttį ir taip *pat susisarmatijo, 
bet jai buvo gera ir linksma,

—Eikiva,
Juodu, lyg nenoromis, pė*- 

hiaŽU įjb atgal Siauru lakeliu 
kuhištoldėhii viens kitą. $o* 
das pratuštejp ir pasidąrČ 
tamsiau. Kai Jurgis apsižiūrė
jo aplink, jam pasirodė, kad 
dabar, gal būt, sode i ptafcidėS 
niekahi nežinomas savotiškas 
paslaptingas gyvenimas; tarp 
žemučių medelių krūmų, rasen
tos žolės; išnyks šešėliai, pasL 
šalihs Sutemos ir prabils tyliu 
ma kokiu tai negirdimu ža* 
liuojanČios gyvybės balsu. Jis 
apie tai papasakojo I<Jarsavi* 
niutei* Mergaite apsižvelgė ir 
ilgai žiurėjo į tamsą sočią, už* 
bimąsčiusiomh*' tamsiomis aki*

Kieme, kaip ir pirmiau, bu
vo tylu ir tuščia; juodavo at
daras langas baltoj pastogės 
sienoje. Varteliai į lauką bii- 
Vb aldarij kambariuose gir
dėjosi greiti žingsniai ir ko
modos -Stalčiukų bildėsis.

—Olė atėjb, — pašuke Kar* 
saviniutė.

—Žiliūte, tlt Čia?—iŠ kam
bario užklausė DubovahČ. Iš 
jos balso galima buvo pažinti, 
kad kas nors buvo bloga atsi
tikę.

Išėjo ji aht verandos sumi
šusi ir išbalusi.

—Khf tu buvai prapuolus... 
Aš tavęs ieškau.*. Scniibnovaš 
miršta, — uždususi skubiai 
ištarė ji.

—Ką? — baimingai perklau
sė ji ir prisiartino arčiau prie 
jus.

—Taip, miršta... IŠ jb gerk
lės kraujas pasileido... Anato*- 
Ii jus PduloVičius sako, kad 
jau galas.u J ligoninę ntiVėžČ 
jįu. Kaip baugu, nelaukta*., 
sėdėjome mes pas Radavičius 
ir gėrėme arbatą. Jis buvo 
toks linksmas, bet kažkodėl 
ginčijosi su Navikovu, o pas*- 
kiti staiga užsikosėjo, atsisto
jo, pasijudino, ir kraujas taip 
ir pradėjo bėgti... tiesiai ant 
puoduko su virtom uogom... 
tirštas, juodas 1...

—Ką-gi jis žino? 
džiu žihgeiduhni 
Jurgis, staiga prisiminęs mė- 
hesienos naktį, juodus šešėlius 
ir* eržliiančiai liūdną, silpną jo 
baisą: “Jus dar gyvensite, 
vaikščiosite pro mano kapą, 
sustosite ir žiūrėsite, o aš“...

—Tur būt, žino, — nervin
gai judindama rankas atsakė 
DuboVĄitė:—pažiurėjo į VisUš 
ir pakiąiisč: kaš čia?... o pas
kui visas sudrebėjo ir toliau 
pasakė; jau?... Ak, kaip yra 
tieihalonu Ir baisu!.**

Ir visi hutiio.
JaU visiškai sutemo, ir nors 

dar buvo aišku it gbažu, bet 
jiems atrodė lyg išsyk butų 
visi jie paskendę tamsiausia*- 
me kurtume.

—Baisi komedija ta mirtis! 
—pasakė Jurgis ir pabalo.

Dubovaitė atsiduso ir pasi* 
purtė* Karsaviniutei pradėjo 
pasmakrys drebėti ir ji liūdi
nai, ir kaltai šyptelėjo* Pas jį 
galėjo rastis tokio kutenančio 
jausmo, kaip ir pas kitus, dėt

• — su skau- 
hgeidunni užklausė

jį'I
iv L ‘

—Ah*ha! What say? Okay?
—Ho-ho! Okay? 1’11 say!
—Now arfch’t you glad you’re here?
—Mm-hm! You through? Take kere
tny >lace, I’li run ior mote.' * v 
—AV/right, bring itte ’bout four.
—Oh, ho! were you near dumb 
wheti you didh’t want to come! 
—Well, ain’t I here—by Jovė!— 
right in BlRUTE’s Grove?
NAUJIENOS PICNIC! H’ray! 
JUNE THIRD, — oh, what a day!

—We’H say!
— —-—.............  -

Važiuokite Lietuvon

Birželio 16 d., 1934
Didaiausitl Cunatd Linijos laivu

“Bereng'aria”
52,100 tonų įtalpos

Iš New Yorko

I KLAIPĖDĄ
(per SOuthalnpton)

Lietuvys palydovas Steponas Bergen 
lydės iki Klaipėdai.

1 . 1 ■ ' *

Laiko liko nedaug, todėl tuojaus kreip
kitės dėl kambarių ir informacijų.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, III.

Tei. Canal 8500



NAUJIENOS, Chicago, III1934

Smagus bankietas

39c.

i—4

brolis

Klubas

RADIO

Naujas Lietuvių

iš stoties

1210 kilocykles

NEVYORKO

Šitų programų vedėjas yra

“Peoples” radio pro
gramai žavi ir kita
taučius klausytojus

39.50 
29.95 
19.75 
39.50 
14.95 
11.95 
$3.98

Paukštis 
$5, Staii-

vice-pirmininko 
Texas valstijoje 
plantatoriauja.

Organizacijos ir asmenys siunčia stambias sumas 
skridimui, kurį įvykins Įeit. Feliksas Vaitkus

šv. Ėlz- 
paakyrė 
iždo. Į 
Įeina —

1951
Bar- 
ave.,

Juozo ir Marijonos Ivinnkų 10 
thetų ženybinlo gyvenimo pa* 
minėjimas

gil

Rytojaus dienos ra 
dio programas

Tel. Willow Springs 43
Willow Springs, III

Seserų 
nese- 

IParty”

SIUSKIT PER 

NAUJUMAS 
PINIGUS LIETUVON

Suėję i namus prieš gulsiant kiekvienų 
subątą pasiklausykite smagiausio ir links
miausio radio programo lietuvių kalboje.

r Kiti
Išplaukimai

nomi Chicagoj, tai tikisi ir daug 
švečių turėti, Parė bus veltui, 
užkandžiai ir gera mužiką, ii 
Svečiai linksminsis iki anksty
vo ryto. Senas Petras.

stambiomis aukomis skri- 
naudai prisidėjo ALTASS 

Narvid

M. L. Kungsholm, birželio 4
Sk S. Drottningiiulm birželio 12
M. L. Gripsholm, Liepos 3

Vienintelis Lietuvis Gė 
liti (kvielku) Au

gintojas

ir rakandų krautuvę adresu 
9417 S. Haišted st., dtios frUikų 
^adio programų iš stoties WCFL 
ntio 1 iki 1180 Vai. po pietų. 
Bus gražių dainų ir muzikos. 
Kadangi ryt dienų yra Budriko 
radio metinis piknikas Birutės 
darže, tai kurie anksčiau nu
važiuos j daržų, tie galės pasi
klausyti Šio programo per gar
siakalbius,

Kaip praeity, taip ir šiemet 
BudHko radio piknikas bus ne
paprastai įvairus, su gražiau
siu programų, radio artistais, 
kohtestahtais, dainininkais ir 
muzikantais. Grieš dvi orkest* 
ros ir behas "Lietuva*’, šimtai 
Įvairių dovahų-prižų. Ber visų 
dienų Birutės daržas už nuo 
dainų, muzikos, šokių ir Įvairių 
linksmybių. Kaip senieji, taip 
ir jauni ilgai negalės užmiršti 
Budriko radio piknikų. Todėl 
ir mes visi teh busime rytoj.

Piknikterius',

IPp. Klapatauskienė ir p. Kie- 
la pasidarbavo SLA 185 kuo
poje, Indiana Harbor ir surin
ko aukomis $50.06. Jos tas au
kas Įteikė ALTASS centrui 
Sekami East chicagiečiai ir In
diana Harboriečiai, per pp. Kla 
patauskienę ir Kiela tapo AL 
TASS nariai: po $2 — 
Normont, 3829 Bir st., 
Rekasas, 8843 Euclid aVfe 
rohelč 
avė

Lytoj, riedėlioj, radio klau
sytojams bus smagu girdėti

Tų vakarų dainavo abudu Sa- 
boniai, Siaurienč ir Siauris ir 
Peoples iParlor duetas. Kam nė
ra malonu girdėti dainuojant 
šiuos gabius dainininkus?

J* M.

didelis šio skridimo ir Įeit 
likso Vaitkaus rėmėjas.

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

graži vieta dėl piknikų, išvažiavimų a* kitu parengimų; dar- 
duodamas veltui. Yra gera Vieta dėl automobilių sustojimo.

Užlaikome pirmos rūšies skanius gėrimus ir užkandžius.
Savininkas .

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Anton 
Stella 

., Ptet- 
Laucis, 3784 Parrish 

John Avalis, East Chica- 
John Ganusauskis, 3843 

Euclid avė., Mr. & Mrs. PuCe- 
vlth, 4114 Ivy st., <1. Pivaro- 
nas, 3612 Mnin st., $3 aukavo 
— Antanas Tugaudis, East Chi
cago, o $5 p. Adam Rėminis,

Lietuvos generalis konsulas 
P. žadeikis, kuris pereitą sa
vaitę perskrido iš New Yorko 
"Lituanicoje II" su Įeit. Fe
liksu Vaitkumi, prisiuntė AL
TASS iždininkui p. Justinui 
Mackevičiui $25. Juos skiria 
skridimo naudai, pabrėždamas, 
kad “tai yra bent dalis atlygi
nimo už sudegintų gazoliną ke
lionėje”. Gen. kon. žadeikis yra

Naujos aukos “LITUANICOS II” skridimo 
naudai

Praeitą antradienio vakarą 
biznio reikalu užėjau pas savo 
pažystamus kitataučius, p.p. H. 
Miltdniis, kUriė gyvena Mar- 
ųuettė Parko 'kolonijoj. Radau 
juos besiklausančius lietuviško 
radio programo, kurį tuo laiku 
transliavo Peoples rakandų 
krautuvės. Pasibaigus progra
mų!, Mrs. Milton pasakojo, kad 
jaU apie du metus kuone kas 
antradienis jie klausos* šių pro
gramų, hės jie yra meliodiški, 
malonus ir Įdomus pasiklausy-

Bcrttėrt, 10 sfAtė YORK/ 21 
BroJfurėlfc apie eklkunl^ Tartimi bu*

šaunus radio programas, kurį 
duos Progresą Furnitūra Čo. 
krautuvė iš stoties WGESrll 
vai. prieš pietus.

Programo išpildyme dalyvaus 
žymios meno jėgos, kurios vi
sos yra prisirengusios patiekti 
daug gražių dainų, muzikos, 
Įdomių kalbų ir svarbių prane
šimų. Todėl nepamirškite užsi- 
štatyti savo radio ir pasiklau-

Central District
*

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

Msnageria ■ : ■

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

Kviečiu atsilankyti.

A. B. Selemonavičia 
3840 W. lllth St.

1 blokas i rytus nuo 
švento Kazimiero Kapiniu 

Tel. Cedercrast 0855

nuolatiniai budriko radio programai-.
Nedaliomis WCFL, 970 k. nup 1 iki 1:30 po pietų. 

Ketvergais WHFC, 1420 k. nuo 7:30 iki 8:30 Vai. vakare 
įv   ;> «y—y—■>•■■■ i. ■*>■■■■■■ ■ ųi i»»Ol į i m*. . »**.—*—~.*»*

Lietuvių Tautiška 
Draugija, Ciceroje, kuri 
niai surengė “Bunco 
“Lituanicos II” naudai, prida
vė ALTASS centrui $75 — to 
vakaro pelną su keliais doleriais 
surinktų aukomis tarp draugi
jos narių. Tai bus viena iš 
stambiausių aukų iš Cicero 
apielinkės. Matyt, rengimo ko
misija, pp. Suzana Gulbinienė, 
Julija Vainorienė, Ona Juknie
nė ir Ona Skridiilienė smarkiai 
pasidarbavo, kad tiek daug pel
nė iš vieno parengimo. ALTASS 
ir lakūnas Feliksas Vaitkus yra 
joms

Per ALTASS iždininką p. J. 
Mackevičių prisirašė Šie nariai 
paaukaudami skridimui po $2
— Atma Szlmkus, 2032 Wčst 
Washington blvd., Kazys J. Ma
čiukas, 2346 W, 69th st., An
ton Dobulskis, 4517 S. Rock- 
well st., Kazimieras Kiemaitis, 
8407 Gilbert St. Mr. A. Bartus
— gi Įteikė p. Mackevičiui au
kas surinktas nuo sekamų as
menų: Silvestras 
4508 S. Honore st.
ley Šimulis, 2150 S. Hoyne avė.
— $2, Stanley Fabionas, 2148 
S. Hoyne avė. — $2, Sam Si
monaitis, 710 W. 31 st. — $2, 
Joseph Spaitis, 2119 W. Cer- 
mak road — $2 ir $17.80 su
rinktų smulkesnėmis aukomis.

SMAGUS PIKNIKAS
UėnĮtla JONIŠKIEČIU L. ir K. KLIUBAS. 

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

, JUSTICE PARK, ILL.
Kviečiame vištis j pikniką. Kas turite pirkę tikietus, pirite proga l”i 

eti 3 (tris) dovanas, kurie neturėsite, gausius nusipirkti ant vie- 
tos, ba f^Ki'AM8 BUS .STEPONAVIČIAUS.

šiandien kaip 11:30 vai. vak. 
atsukite savo radio stotin 
W8BC 1210 kitecycles.

išgirsite nepaprastai žingei- 
dų ir linksmų programų, kurį 
veda Kh Jurgeliohiš.

Programe dalyvauja geriausi 
dainininkai ir dainininkės Iš 
A. Steponavičienės mokyklos.

'3721 Drummond st., East Chi
cago. Kitos aukos buvo smul- 

ikios surinktos iš įvairių vieti
nių lietuvių. AČiu pp. Klapa- 
taUskienei ir p. Kietai.

. » » $
Towh of Lake prie "Lituani

cos II" žygio, kurį Įeit. Vait
kus Įvykdins liepos mėnesį, pri* 
sidėjo ir Draugija Garsaus 
Vardo Lietuvių, kuri surengė 
bunco patty A. Cesnos svetai
nėje, 4501 S. Paulina; skridimo 
naudai ir Įteikė ALTASS vice
pirmininkui p. Wm. J. Karei
vai $58.65. Klubas jokių pinigų 
iš iždo neišėmė, vienok žymiai 
prisidėjo prie skridimo savo pa
sidarbavimu. Rengimo komisi
jos nariai buvo pp. A. Cesna, 
St. fftetkus ir Pi Siankust Klu
bas yra gerai stovinti pašelpi- 
nė organizacija, kuri laiko su
sirinkimus kas pirmų sekmadie
nį A, Cesnds svetainėje.

Per p. Kareivų aukų AL- 
TASS’ui taipgi įteikė 
Įlietos draugija, kuri 
šitam tikslui $10 iš 
draugijos valdybų 
pirm, p, Skinder, viee-pirm. 
p. J. Kantauskienė, fin. sek r 
p. S. Daukša, užr. sekr4 
H. Zemgulis ir ižd. 
Brazauskas.

Be to, iš Town uf Lakė pri
sidėjo ir šv. Pranciškos drau
gija $10 iš iždo.

Per p. Kareivų* ALTASS’ui 
prisiuntė $2 ir Mr. E. J. Karei= 
va iš Bio Rondo, Texas, AL
TASS 
kuris 
mingai

dimo
vice-pirmininkas p
ir Dr. Kiela. P-as Narvid pa 
aukavo $50, o Dr. Kiela — pei 
p. Narvidą — $10.

VENETIAN 
MONUMENT CO.

INCORPORAtED 
lOS RŪŠIES 
aueolčjij

Gegužės 26 do t* y. šiandie, 
Įvyksta Juozo ir Marijonos 
Ivinskų 10 metų ženybinlo gy
venimo paminėjimas — ban- 
kielas adresu 8480 So. Halsted 
St., Bridgeport Tavernoj,

kadangi pp. Ivinskai yra 
draugiški žmonės ir plačiai ži-

------------r .;------- -- . .. . ---------- ...... .

Per Aštuonioliktos Kolonijos 
ALTASS skyrių prisirašė se
kami asmenys į narius AL
TASS ir paaukavo po $2 skri
dimo naudai: Povilas Balčiūnas, 
1841 S. Halsted st., Petras Lie
pas, 549 West 18th Street, 
Zulpas, 1705 Canal st., Kazi
mieras Kazanauskas, 5730 
Broedvvay, Teklė Biliūnaitė, Ka
zimieras Ivanauskas, 726 W. 
18th st., Steponas Mažeika, 617 
W. 18th st., Nela Račius, 
Canalpont avenue, Juozas 
tauskas, 1901 Cahalport 
kun. Ignhtius Albavičius.

Warehouse
Aptuštinimo

DIDŽIAUSI
BARGENAI

Jei Pirksite Dabar
Tik biskį reikia įmokėti, 
kitus lengvais ištnokėjimais 
per 18 mėnesių.
Visi taVorai garantuot!
Nealidėliokit, veikit greiti

$159 Seklyčios Setas, $ 
dabai* ............... ........... '
$98 Miegamo katiib. $ 
Setas, dabar ....... 1
$69 9x12 Kaurai, 
dabar .......................
$125 Valgomo Kam- $
bario Sietas, dabar .'
Lova, Springsas $
ir Matracas ............ .
Didelės j talpos $
Refrigeratoriai .......
9x12 Felt Kaurai 
dabar po .......................
Elektrikiniai Refigeratoriai Ir Ra* 
dios už Vz kainos. PaSlhkUdokltė 
proga iš ši u bargenų dabar did
žiausioj ir puikiausioj lietuvių 
rakandų krautuvėje Bridgeporte.
Atdara Utarninknis, KetVergais ii* 
Subatomis iki 10 vai. vakaro.

Keistučio Pašalpos 
prisidėjo prie "Lituanicos II" 
'teikdamas ižd. J. Mackevičiui 
$45 — dalį pelno nuo vakarė
lio, kurį surengė kiek laiko at
gal skridimo ir Dariaus-Girėno 
paminklo naudai. Pinigai buVo 
įteikti iždininkui apie dvi su 
Virš savaitės atgal. Prie vakaro 
surengimo daugiausiai jėgų pa
dėjo klubo pirmininkas p. Jaka- 
vičiUs. —ALTASS.

IŠDIRBĖJAI GERIA
Paminklu ir

Aidžiausia Dirbtuvė
Chicago j6

5Q metų Pątvrinlo 
Pirkite tiesiog iš musų dirbtuves ir tau
pykite pinigus. Mes padarėme pamink- 

jds dėl daugelio {žymių Čhicagos 
lietuviu.

N. Wėstern Avenue 
. arti Grand Avenue 

pilone SEELEY 0103 
CHICAGO., ILL.

.JĮ, ■ . I.,.. . .. p.. .....A.

Moterų Skrybėlės išvalome — 
už .... ...........   25c.

Šis skelbimas vertas 10c.
su byle Orderiu virš ........ $1.00

ALPS CLEANERS
3540 So. Halsted St.

t LieruvĄ
Rengiamos Liet. Laiv. Agentų 

Sąjungos Amerikoje
Moderniškuoju, baltu I 
cmnsHdLM
Gegužės 28 
Liepos 3/Š.m. 
IktAlPtDA 
PER GcTHeNBUARGA^

Rytoj Budriko Pik
nikas ir Radio Pro

gramas
Ryt dieną Jos 1L Budriko 

korpohiėija, kuri užlaiko radio

Elektrikinės Ledams
Sutaupo piniguti ant maisto. Nereikia ledo pirkti. 

Budriko kratituvE parduoda visas žinomas su 5 metų 
giirmielju ledaunes WESTlNGHOUSE, LEONARD, 
NOBtiE, G1B8ON, A1’EX. Kainos

*99.00
ir aukščiau

Naujas Radio Pro 
gramas

KAS SUBATOS NAKTĮ
nuo 11:30 Vai. vak. Iki 12

ArNori Keptos Avienos?
Jeigu taip, lai kviečiame

NEDELIO.I, GEGUŽES 27 DIENA 
į Palos Park miškus

tėti prie Iferttos ir kalno.

Visus aludžių sUVlHihkus ir jų draugus, ir visus kartu 
pasilinksminti draugiškame išvažlahiė. Pirkte tikietus 
iškalno; nuo narių arba šaukite Hayhiarket 0042; sek
retorių Liet. Aludžių susiv. 731 W. 18th St.

Kepta avis ir gerymai tik už vieną dolerį ypatai.

Kviečia Liet. Aludžių Sav. ŠUsiv. Cook Apsk.

RADIO PROGRAMAS
...... .................................................................................................................................. .

(i Pinigų siuntimu Skyriui aL 
duras kandie nuo B v. ryto 
Iki H vai. vak. Nedėliotais 
tlUO 9 V, ryto iki 1 V. p. p.

Ę-iT~wTyrfKrrawgaririirTiiHiiiEWTrTtgWiMyiTiarrieggraMnHK~akagMBnttf1
* hm*" I ■AiillilB ........ ..

Elektrikinėš skalbyklos yra reikalingos kiekvienos 
šeimynos namuose.

Mokant tik po ,$1.00 į savaitę skalbykla pati per 
save i ši inmka. MAYTAG, THOR, WESTINGHOUSE, 
APEX. Pilnus pasirinkimas. Kainos

*49.00 
ir aukščiau

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORAtfcD

3417-21 So. Halsted Street
Tel. Roulevard 8167-4705

Paprasti Drabužiai 
3 už $1.00

Vailokinės skrybėlės išvalome ir 
Blokuojame už ............

Drapės ....................................
už porą ir ougščiaus

Kailinius Kautus išvalome 
ir glažuojame už . ...... $2.49

Kaklaraiščius išvalome — 6

HALSTED EKCHANGE
NATIONAL BANK

Halsted St. ir JOth PI

GRDEIUAI
; I Rl

AMERIKOS DOLERIAI
YHA SIUNČIAMI I 

Visas Dalis Pasaulit

UŽSIENIU SKYRIUS
J, P A PURVU,. K

Aurys i EUKKAi, 
iNsuiuNett :=ikoRp<.m

■s
a 'r
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NAUJIENOS, Chicaco, 1)1

DALYVAUJA NAUJIENŲ PIKNIKE

18-tas Metinis

šios koloni

MIESTE

Įvairios Žinios
Vestuvės

sau

Garsinkitės Naujienose

Koncertas ir šokiai

ĮVYKSTA

Išvažiavo Lietuvon
skystas

Address

Įžanga tik 10c.StateCity

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Peoples Rakandų Iš- 
dirbystės Kompani
ja 18-ka Metų Sena

Cice- 
Helen 

49th 
Rjo J 

alinę

. šiandie atida 
Visiems atšilau

yra 
me-

ŠIURUOJAMAS ŠEPETYS 
tas ar minkštas .................

Smagus gimimo die 
nos paminėjimas Decoration Dienoj 

Gegužės 30 d.,1934

BENAS “LIETUVA

Turi labai švelnų kvapų. Lengvai vartojamas su šepečiu. 
Sudėtas į stiklinę taip, kad jus galite pamatyti kų perkate

BALTAS KAIP VANDUO—NEPERMAINYS NORS 
ŠVIESIAUSIOS SPALVOS.

Po programai yra rengiamas gražus piknikas, 
Justice Park darže, prie Kean Avė. ir Archer, ku
rį rengia Lietuvių Tautiškų Kapinių Lotų savinin
kai. Piknike gros Jurgio Steponavičiaus orkestras.

Todėl po programo esate visi kviečiami ant pik
niko smagiai praleisti laikų.

DAROME PASKOLAS 
nuo $500.00 iki $2,500.00 

ant Pirmų Mortgičių ir gerų namų

KEISTUTO LOAN AND BUILDING
ASSOCIATION NO. 1 
840 West 33rd Street

Tarp Chicagos 
Lietuvių

NORTH SIDE 
jos Morning Star Klubas tu'- 
rės didelį išvažiavimų ateinantį 
nedėldienį, gegužes 27 d., į ge
rai žinomus Jefl'esono miškus. 
Išvažiavimas prasidės 10 va
landų ryto. Baigsis tada, kada 
miško sargas palieps namo va
žiuoti. Northsidiečiai visados 
turi linksmus ir draugiškus iš
važiavimus. šiame išvažiavime 
Klubo jauktas loš beisbolą. Klu
bas kviečia visus atsilankyti.

—Northsidietis.

kių svečiai išsiskirstė kas 
apie 2 vai. naties.—“Dėdė”.

Klauskite Vardu savo Maliavos ir 
Hardware Krautuvėje.

Morning Star Klubas 
turės pirmą išva

žiavimą

Draugų palydėtas, vakar ry
te iš Englevvood stoties išva
žiavo j New Yorkų p. J. Dara- 
chirnas. šiandie jis sės į laivą 
ir išplauks į Franciją 
geležinkeliais vyks į 
pasisvečiuoti, 
jį palydėjo jo 
relė.

Laivakortę pirko iš “Naujie 
nų” agentūros. — L.

Ciceriečiai pp. A. ir 
H. Rudinskai nauja

me biznyje

LIETUVIŲ TAUTIŠKŲ KAPINIŲ 
APVAIKŠČIOJIMAS

P-no Al. Slogerio ir p-lės 
Josephine Atkučaitės vestuvės 
įvyks šiandie, gegužės 26 d. 
Jaunoji gyvena adresu 4642 5. 
Marshfield avė., jaunasis — 
4431 So. Washtenaw avė.

Vestuvių puota bus iškelta 
Al. Slogerio tėvų namuose ad
resu 4431 So. Washtenaw Avė.

Veliju jaunai porai laimingo 
ženybinio gyvenimo.

Bus gerą? benas, chorai, kalbėtojai ir kiti pa- 
marginimai. Programas ant kapinių prasidės 11 
valandų ryto.

iš kur 
Lietuva 

Iki New Yorko 
• žmona ir dūk-

Mažiausiomis 
Kainomis

Netikėtai teko būti dalyviu 
iškilmės, kuri įvyko pp. Juo
zapo ir Helenos Bružų namuo
se adresu 21 West 59 st. ge
gužės 22 d. Tai buvo Juozapo 
Bružo gimimo diena. Jis mat 
sulaukė 41 metus, nes tiek su
skaičiau žvakučių ant dviejų 
aukštų pyrago (keikso).
/ Svečiai velijo p.p. Bružams 
ilgo amžiaus, sveikatos ir, abel- 
nai, laimės; kai kurie įteikė 
dovanas.

P-nia Elena Bružienė yra na
rė šakar-Makar choro, todėl 
bankiete dalyvavo ir visas mi
nėtas choras; jisai sudainavo 
3-4 dainas. Dainavimas išėjo 
labai harmoningai.

Laike skanios vakarienės, 
kurių pagamino p-nia Bružienė, 
taipgi buvo kalbos. Kalbėjo J. 
I. Bagdonas angliškai, o musų 
dėdė B. Vaitekūnas ir vienas 
svečias iš rytų lietuviškai. Vi
si velijo kuogeriausios kloties 
p. Juozapui Bružui jo gimimo 
dienoj.

Po vakarienės ir linksmų šė

mo visokiausių baldų setų, kau
rų, pečių, Peoples krautuves 

iš didžiau- 
refrigeratorių, 

plovyklų, 
prošymui ma- 

Sprendžiaut pagal jų ve- 
daugelio- metų patyrimo 

pagal jų di- 
ijįplatinitą biznį, spren- 
pagal turėjimą atatinka-

MANUFACT URING 

4179-83 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 3171

mą už teisingą atlyginimų.
Teko patilti, kad paminėji

mui šių sukaktuvių Peoples 
krautuvės siūlo specialiai ma
žas kainas ir prieinamiausius 
išmokėjimus. Todėl patartina 
visiems lietuviams, kuriems 
reikia ką nors namams, dabar 
užeiti į iPeoples krautuves pasi
pirkti. Kaip keletą pavyzdžių 
pastebėkite Peoples krautuvių 
skelbimą šiame dienrašty ir at
eikite juos pamatyti ir pasi
pirkti.

Peoples 
taipgi užlaiko vieną 
šių pasirinkimų 
radio, drabužiams 
kaurų valytojų v • sinų. 
dejų 
šioje prekyboje 
džiai 
džiaut 
mo kapitalo ir išlavintą darbi
ninkų organizaciją, kiekvienas 
lankanits šias krautuves yra 
užtikrintas įsigyti geresnes pre
kes, gauti nuo^įyęlų patarnavi-

Koncertas ir šokiai įvyksta 
šeštadienio vakarą, gegužės 26, 
Gage Parko svetainėj, prie 55 
gatves ir S. Western Avė. Pro
gramas susidės iš instrumentą- 
lės ir vokalės mu'zikos— bus 
duetai, solos, gros filharmoni
jos orkestras. Durys atidaros 
nuo 7 vai. Koncertas prasidės 
8 vai. vakaro. Įžanga dykai. Šo
kiai iki 12 vai.

Kviečia B. Kalkiaus muzikos 
mokiniai.

Pilsen Linoleum Lacquer
Išdžiųsta į 30 Minučių.

A. BITINO \
PAMINKLŲ IšDIRBYSTfi /Žį

3958 West lllth Street JOO 
Tel. Beverly 0005 ®

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

Didžiausis Benas Chieagoje “Lietuva” maloniai apsiėmė dalyvauti Naujienų piknike, Birželio-June 3, 1934, Birutės Darže 
Tūkstančiai susirinkusių svečių į Naujienų pikniką turės malonumo pasiklausyti muzikos galingo beno “Lietuva”. Benui va
dovauja Jonas Petraitis.

Šiomis dienomis sueina 18-ka 
motų, kaip šios rųšies pirmu
tinė didžiausia ir gal būt vie
nintelė Amerikos lietuvių kor
poracija tapo suorganizuota ir 
sėkmingai gyvuoja.

Del šių sukaktuvių Peoples 
rakandų išdirbystės kompani
jos krautuvės daro didelį išpar
davimą, kuriam jos vedėjai 
stropiai rengėsi per keletą mė
nesių pagaminti naujų ir gra
žių seklyčioms setų ir pripirk
ti karliodųs naujausių ir tin
kamiausių namams reikmenų. 
Mat, Peoples krautuvės yra šios 
rųšies didžiules krautuves ne 
tik tarpe Chicagos ar Ameri
kos lietuviškų krautuvių, bet 
jos yra lygiai didelės visoj pie
tų vakarinėje miesto dalyje.

Prie nesuskaitomo pasirinki-

STOGAMS CEMENTAS, 
ir ■ pliastiškas

Galionas
VARNIŠO REMOVER

Tiktai šią savaitę
Galionas

COLD WATER MALIAVA 
Del basęmentų, sienų ir Ca 
lubu ... .............. svaras

Yanas Hardware and 
Paint Company 

2747 WEST 63rd STREET 
Tel. Prospect 1297

Eringis, 8040 So. 
prisiuntė man 

paimčiau už 
jam tariu šir- COMPANY®

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

CHIGAGO, ILL.

to\vn of lak::. — 
riečiai pp. Albinas ir 
Rudinskai, 1624 South 
Court, šiomis dienomis 
nauji biznį — atidarė 
Town of Lake apielinkėje. Tai 
“NEW CITY TAVERN”, 1706 
West 47th street, greta New 
City policijos stoties. Graži ii 
didelė vieta, kurią nauji savi
ninkai žada greitu laiku atre
montuoti ir naujai įrengti.

Pas pp. Rudinskus penkta
dieniais gausite veltui žuvies, 
o šeštadieniais — vištienos. Ji? 
turi “Pabst Blue Ribbon” alų.

5100.00 3-jų dalių modernisliški
Miegamų Kambarių setai ....................
$30.00 Gražys, naujos mados 9x12
Kaurai ........................... -......... -................
$68.00 7-niy dalių Valgyklų
setai ............................. -.............................
$75.00 Puikus console 7-8 tūbų
Radios ......................................................
$10.00 45 svarų, baltos vatos 
matrosai ..................... -............... -............
$12.00 Garantuoti Simmons lovoms 
Springsai ................................. -................
$25.00 5-kių dalių Breakfast 
setai ..........................................................
$28.00 Gražus, nauji Lounging 
krėslai ............................... .......................
$65.00 Naujos garantuotos Drabužių $ 
Plovyklos .........................................................

VISOKIE REFRIGERATOR1AI
Parsiduoda mažiausiomis kainomis nuo $89.00 

ir augščiau.
Lengvi išmokėjimai pritaikomi visiem pagal norą ir išgalę 
Saugiausios, ekonomiškiausios ir parankiausios krau

tuvės pastoviai pirkliauti visiems lietuviams yra

Walter
Campbell Avė., 
laišką, kad aš
Naujienas. Aš 
dingą ačiū.

Gaila musų tautiečio. Jis
pusiau paraližuotas jau du

$70.00 3-jų dalių Miegamų Kambarių QĘ
setai .......        VV
$100.00 Mohair ar Frieze Seklyčios ĮįO

54.50
16.95
39.75
22.50
*4.95
’5.95

12.95
14.75
32.50

Pirma dešinė kūno pusė bu
vo paraližuota, negalėjo valdy
ti dešinės rankos, kojos, o ir 
kalba buvo si/gadinta. Dabar 
jau jaučiasi geriau.

P-nas Eringis gyvena pa, 
savo jauniausiąją dukterį.

Jis priklauso kelioms organi
zacijoms.

Veliju jam greitai kuo pil
niausia pasveikti.

----- G. G. Urnežis.

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

Please find enclosed 50c for 'subscription. to the forth- 
coming issue of THE FURR0W (Vaga), which will cen
tam the best iiterary stories and poetry written by the 
Lithuanian youth.

Name .......................................................................................

Bridgeportas susilaukė savo 
seną kaimyną K. Kasparuną. 
Jis persikraustė savo bučernę iš 
Marųuette Parko į naujai išde- 
koruotą binziavietę adresu 3153 
So. Union avė 
rymo diena, 
kiusiems dovanos.

Kasparunas seniau yra laikęs 
toje vietoje bučernę per septy- 
nius metus. Kasparunai ma
lonus žmonės ir švariai nžhriko 
mėsas ir kitus valgomus reik
menis.

Veliju jiems pasisekimo.

Išpardavimas
Peoples Krautuvėse

Siūloma Gražiausios Prekės Namams

IŽU



NAUJIENOS, Chicago, UI,

specialistė

Bedarbis nusišovė

Ofiso Tel. Boulevard 5918

Lietuves Akušerėsvisi su stogais iš to

Graboriai

Du policininkai nušauti

Tel. Monroe 8877

LA1D0JAM PIGIAU NEGU KITI

Koplyčia dykai.

nuo

2314

arutn

UOZAPAS EUDEIKI
Tel, REPUBLIC 3100

ame,

GARSINKITeS 
NAUJIENOSE

C. Dawes, pasaulinės 
prezidentas, formaliai 
parodos meno skyrių

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

Ugnis sunaikino ledo sandė
lį Milwaukee geležinkelio tavo 
rinių vagonų kieme, žalos tur
tui padaryta apie $50,000.

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu-

ąl nau- 
ki tokius

Paschen 
laikais 

; Chicagoj 
bus 
kalėjimų, 
metai ir 
piniginės baus-

Chicagos Draugijų
Kliubų Valdybos

1934 metams

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

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

mondų skubėdami, kaip atro 
dė, Chicagos link.

Nušautųjų policininkų var
dai buvo Martin O’Brien, 44 
m., ir Floyd Mulvųhill, 29 m.

Adolph Kaulakis
S. Union Avė.,

. Valaitis 
ligoniu pri- 

8159 So,

Šiandie atidaroma 
saulinė paroda

pirmas birže 
Comiskey Parke, c

3183 S. Halsted St, 7:30

Liudvikas Yucius vice-pirm., 
Steponas 

85th 
rašt., 

; Jonas Zalato- 
Western Avė.; 

" 4427
; Jonas Puza- 

Francisco Avenue;

seks kitokios ceremo- 
visoms joms atlikti 
9 valandas laiko.

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

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

agelb. P. Grigo- 
Jnion Avė, nut.

Har- 
rašt. S, Benikienė, 

Poplar Avė. Kontrolės 
Galalis, 816 W 33 Place.

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VYRŲ 
ir MOTERŲ PAŠELPINIO Kliubo 
valdyba per 1934 metus: George 

i., 283 S. Centrą 
Alena Kaziunas, pirm, pag.,

D. L. K. VYTAUTO 
valdyba 1984 metams 
pirm., 3480 So. T“ 
Maziliauskas pirm 
Rockwell St.; f 
3347 So. Lituanica Avė. 
Kadziauskas turto rašt., 
23rd PI., Cicero, III.; F.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0086

Ofiso valandos nuo
6-8 v. v. Nedėlioj pagal sutarti

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

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

Tel. Seeley 7830
Namų telefonas Brunswick 0597

pag. Fr. 
nut. rašt.

Califor- 
rašt. A. 

Lincoln St., 
užlaikytojas 

Paulina St.;

Ugnis sunaikino ledo 
sandėli

Jauna mūviu aktorė Joan 
Blondell, kuri 3 metai atgal įs
tojo į muvius kaipo “Wampas 
Baby”, bet per tų laikų tiek 
pasižymėjo, kad laimėjo trofė
jų, kaipo labiausia pasižymėjusi 
iš jaunųjų aktorių.

Gulbinas fin
8144 Š. Wallace St.; J. Ma-

233 S 
Katela, fin 

4676 W.’ End Avė.; M. Ka-

DRAUGYSTĖ LIETUVOS DUKTĖ- 
RŲ valdyba 1934 metams: Pirm 
A. Milerienė, 1030 Central Evans- 
ton, Ill.r pirm. .. 
nienė, 8322 S Union Avė 
rašt. A. Dudonienė, 7917 S. 
vard Avė. Fin 
2900 So. 
rašt A.
Kasos globėja M. Kizienė, 3207 S. 
Lowe Avė. Kasierė D. Bakas, 6759 
S. Eliząbeth St. Maršalka A. Tan
ke, 3239 S. Union Avenue.

Chicagos Policijos de 
partamento paren

gimas

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ ant Bridgeporto, Chi
cago, III. valdyba 1934 metų: S. 
Mažeika pirm., 3149 S. Halsted St.; 
V. Stankius pag., 6606 S. Mozar 
St.; S. Kupevičįus nut. rašt., 3220 
S- Union Aye. 
rašt,

Tet Lafayette 3572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS IR 
BALSAMŲOTOJAS 

Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV.

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St. 
TeL Boulevard 1401 .

suteikia 
barzdaskuty klos 
mm komfortą 
■■ skutimos

Į I namie

P. Balsis kasierius, 5653 South 
Throop St-; L. Liaudanskis mar
šalka, 8130 S. Halsted St.
Laiko susirinkimus kas mėnesj pir

mų trečiadieni 7:80 vai. vakare, Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St.

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau

ILLINOIS LIETUVIŲ PASELPOS 
KLIUBO valdyba dėl 1934 metų. 
Jonas Bijankas, pirm.. 934 W. 
Marųuette Road, Stasys Mažeika, 
pirm, pagelb., 
nut. rašt. 8842 ... ___
Frank Norkus, fin. rašt., 406? So. 
Richmond St., Frank Bakutis, ižd. 
2603 W. 69th St., J. Adomaitis ii 
J. Janušauskčąs, iždo globėjai, D. 
Antanaitis, maršalka.
Susirinkimai atsibuna kožnų mėne

si pirmadieny, Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj. r“ ~ .............- —
vai. vakare.

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife
6109 S. Albany 

Avenue

i’ Hemlock 9252
ĮĮĮį^'V- -'TO? Patarnauja prie 

gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, duodu massage 

KkV ®lecti“c tr e a t-
ment ir magne- 
tie blankets ir tt.
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Du metiniai Chicagos Poli
cijos departamento parengimai 
šiemet įvyks 
lio 24 d 
antras liepos 4 d. Wrigley Field 
aikštėj. '

Visas pelnas padarytas tuo
se parengimuose eis Policinin
kų Savišalpos Asociacijai, įš 
kurio teikiama pagelba šeimoms 
tų policininkų, kurie žuvo sa
vo pareigas eidami. Bilietus 
šiems parengimams galima įsi
gyti iš anksto. Pardavinės jutos 
tik policininkai uniformose.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO valdyba 1934 
metams: pirm. J. Rūta; vice-pirm. 
B. Jenkauskas, 8220 S. Union Avė.; 
nut. rašt. S. Kunėviče, 8220 So. 
Union Avė.; fin. rašt. F. Kaspa
ras, 3534 S. Lowe Avė.; kas. rašt. 
P. Viršila, 3200 Lime SL; kasierius 
K. Laucius, 8317 S. Lituanicą Avė.; 
kasos globėjai E. Blumas, 8238 
Lime St. ir J. Malinauskus, 8409 
S. Lowe Avė.; teisėjas K. 
3306 So. Union Avė.; 
žiūrėtojas p, Petraitis, 
Halsted St.
Laiko susirinkimus kas mėnesi pir

mų penktadieni, 7:30 vai, vak.. Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj. 8188 So 
Halsted St.

TEISYBĖS MYLĖTOJU DRAUGY
STĖS valdyba 1934 metams: Pet
ras Killisl pirm., 8347 S. Lituanica

< • • Lt. ___ tr____•____ _.J _ - — fAvė., 4.— .
8252 So. Halsted St.; f 
Narkis prot. rašt., 1900 W 
St.; Feliksas Kasparas fin.
3584 So. Lowe Avė 
ris ižd., 6680 So. 
Zigm. Grigonis kontr. rašt. 
So. Frartcisco Avė.; J___
ras, 4427 So
Povilas Sakalauskas maršalka, 8600 
So. Union Avė.; Steponas Narkis 
korespondenas, 1900 W. 85th St.
Susirinkimai atsibuna kas antras 

nedėldienis kiekvieno mėnesio Chica
gos Lietuvių Auditorijoj, 8133 South 
Halsted St. 12-ta vai. diena.

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

mero 
statybos 

šio- 
išvežtas j 

Jam 
sumo-

Christian 
Thompsono 
komisionierius 
mis dienomis 
Leavenworth 
teks kalėti 2 
keti $10,000 
mės už nusikaltimų taksų įsta 
tymui.

šalka. St. Narkis korespondentas, 
F. Shutkus knygius, T. Dundulis 
kliubo daktaras, 4157 Archer Avė., 
Telefonas Virginia 0086.
Kliubo susirinkimai atsibuna kak 

1-ma nedėldien; kiekvieno mėnesio 
12-ta vai. dienų, Liberty Grove sv©- 
jainėie, 4615 S. Mozart Street.

Medalinskas, pirm., 283 S. Centrą 
Avė.
8508
M. Madabnskas,, put. rašt.
Central Avė.; Chas.
rašt.
ziunas, iždininkas, 8508 Gupdarson 
Avė., Berwyn, III; Vincentas Mani
kas, kontr. rašt.; Juozapas Vili
maitės ir M. Davidonis iždo globė- 
t*ai; Antanas Rudis, maršalka; A.
Karoblis, lingdnių lankytojas.

Susirinkimus Įlaiko kas antrų ne- 
dėldienj, Lawler Hali Svet., 3929 W. 
Madison St., kaip 1 vai. no Diet.

J, J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite save 

rūpesčius man.

LIETUVIU KEISTUČIO PAŠALPOS 
KLIUBO valdyba 1934 metams: 
Pranas Jakavįčia pirm., 2638 W. 
40 St.; Wm. Buishas vice-pirm., 
2650 W. 69 St.; St. Narkis prot. 
sekr.. 1900 W. 85 St.: Walter 
Sharka fin. rašt., 4635 So. Wash- 
tenaw Avė.; Leonus Klimavičius, 
2534 M. 4§th St.; kontrolės raš
tininkas; St. Baranauskas ka
sos globėjas, 2950 W. 38 St.; 
K. Warnis iždininkas, 3838 So. 
Kedzie Aye.; T. Tamulionis mar-

23rd P1.9 Chicago 
nal 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

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

Bufus 
parodos 
atidarys 
Dailės Institute ketvirtadienį, 
gegužės 31 d., 2:45 vai. po piet. 
Keturiolika tūkstančių Dailės 
Institu’to narių užkviesta da
lyvauti šiose atidarymo iškil
mėse. Sekančių dienų, t. y. 
penktadienį, Dailės Institutas 
taps atidarytas publikai; įžan
ga bus veltui į įvairius paro
dos skyrius pirmame aukšte; 
gi 25c į antro aukšto galeri
jas.

Matthew Sedlacek, 58 metų, 
1325 West 18th St., nusišovė. 
Sedlacek buvo ilgų laikų be
darbis ir dėliai to nemažai 
krimtosi. Manoma, kad nedar
bas buvęs jo saužudystės prie
žastimi.

Du East Chicago, Indiana, 
policininkai rasta nušauti ant 
senojo Gary-East Chicago ke
lio. Atrodo, kad juos nudaigo
jo mašininio šautuvo kulkos.

Policija spėja, kad tai buvęs 
Dillingerio ar jo sėbrų dar
bas.

Nušautus |x>Iicininkus pir
mas užtiko Cudahy kompani
jos naktinis sargas. Neužilgo 
po to, kai policininkų lavonai 
tapo užtikti, automobilis vežąs 
penkius vyrus, kurie grūmojo 
mašininiais šautuvais, perva
žiavo visu smarkumu Ham-

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
IS RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vai 
jausius metodus X- 
elektroa prietaisus.

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Purk 6755 ar Central 7464

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visų 
s chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St 
arti Slst Street- 

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

dienų.

Fr. Stanoniui vardu Kupiškio 
skyriaus Laisv. Et. Kult. Dr- 
jos tariu širdingų Ačių! Lygi
nai ir p. Girdvainiams ačių 
už suteikimų vietos savo na
muose atlaikymui susirinkimo.

Neužilgo įvyks kitas Kupiš
kėnų grupės susirinkimas, kurs 
žada būti skaitlingas. Mat, pir
mi ledai jau pralaužti, šioji 
Kupiškėnų grupė visai atskirai 
ir nieko bendro neturi su 
“Kupiškėnų Bendrų Klubu 
Amerikoje”, kuris užmigo ii 
miega, nieko neveikdamas.

— Dr. A. L. Graičunas.

Siunčiame Gėlės 1 
pasaulio ____

LOVEIKIS
Kvietkininkąs -

Gilės Dil Vestuvių, Banketams ir 
Pagrabams

Pristatome i visas miesto dalis
3316 8o. Halsted SL, Chįcago, IB.

Phone Boulevard 7814*

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

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

1327 Sq. 49th Ct. 
Tel, Cicero 8724.

Pas p. Girdvainiui, 8223 So. 
Halsted St., Chicago, gegužės 
13 d. įvyko Kupiškėnų grupės 
susirinkimas tikslu parėmimo 
Laisv. Et. Kult. Dr-jos Kupiš
kio Skyriaus. Nors nebuvo 
skaitlingas šis pirmas susirin
kimas, bet rimtas ir kupinau 
pasiryžimo, — matomai, Ku
piškėnai atgija.

Iš atskaitos pasirodė, kad vi
so Kupiškio skyriui Lajsv. Et. 
Kult. Dr-jai jau’ pasiųsta iki 
šioj $158.55, ir ižde randasi tik 
$1.00.

Štai p. Fr. Stąponis, Krųi- 
yenių kaimo, paaukauja $5,00. 
Tad iždas paaugo iki $6.00, p.

Simon M. Skudas
lĄBORIUS ir BALSAMŲOTOJAS 
atarnavimas geras ir nebrangus

Būrys architektų braižo pla
nus atstatymui stok j ardų tro 
besiu, kuriuos sunaikino gais
ras. Bus pastatytas Dexter pa 
vilionas iš konkryto, ugnia 
neįkandamas. Nužiūrėta išnau- 
jo pastatyti Stock .Yards Inn 
Biržos (Exchange) trobėsis ii 
kiti 
kios medžiagos, kuri nebijo ug« 
nies.

60 ugnėgesių serga. Užsikrė
tė gaisro laiku desinterija, 
gerdami suterštų vandenj.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėthyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 $. Bockvrell Street 

Telefonas Repubilc 9600

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. VAITUSH, OPT.I 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akiu įtempimų, kuris 

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

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS: , j t

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

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

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti

AMERICAN LITH. CITIZENS 
CLUB of 12th WARD valdyba 
1934 metams: J. Svitorius pirm., 
4819 Tripp Avė.; P. Jurgelionis 
pirm, pag.; P. J. Petraitis nut. 
rašt., 3159 S. Halsted St.: J. Nau
džiūnas turto rašt.; 1500 So. 48 
Ct.; J. Manikas kontr. rašt.; J. 
Jasiunas kas. globėjes; Dr. A. 
Manikas sergančių narių kvotėjas, 
3008 W. 59 St., tel. Republic 0098; 
bonemonai: A. Saldukas, 4038
Archer Avė., tbl. Lafayette 6719, 
K. Gramantas. 4535 S. Rockwel 
St., tel. Lafayette 2418.
Kliubo susirinkimai atsibuna 8 

sekmadieni kiekvieno menesio.

r j T E V A S
Jeigu Norite Dailumo ir Nebrangumo 

Laidotuvėse, " x

REPublic 8340
5340 So, Kedzie Avenue

(Nųturiiųe sąryšių bu flrgna tuo pačių, vai;du)

Tel. Cicero 2109
Antanas Petkus

Graborius 
KOPLYČIA DYKAI 
1410 So. 49 Ct. 

CICERO, ILU

Dr. KARL NURKAT
Gydomos Akių ligos.

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

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

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

DRAUGYSTĖS LIETUVOS VĖLIA
VA AMERIKOJE No. 1 valdyba 
1934 metų: pirm. Kaz. Kačinskas, 
7204 S. Rockwell St.; 
Venckus, 755 W. 35 St. 
Joe Dabulski. 8044 J 
nia Avenue; iždo 
Ambutis, 16000 So, 
Harvey, III.; pinigi 
A. čiesna, 4501 S.
kontr. rašt. A. Dabulskis, 3044 N. 
California Avė.; kontr. pag. G. 
Kevich, 726 W. 21 St.; durų sargas 
S. Tuškeviče.. 6989 S. Washtena,jv 
Avė.; ligonių apiekuriai A. čiesna 
ir K. Borušienė.
Laiko susirinkimus po pirmo kas 

antrų septintadienį Antano čėsnos 
svet., 4501 S. Paulinų St. Priimame 
| draugystę nuo 15 iki 40 metų vy
rus ir moteris, berniukus ir mergai
tes, patarnavimas visiems vlenuodas 
sulig draugystės įstatu.

Res. 6600 South Artesian Avenue. 
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
iwicMru‘ree‘

Telefonas Yards 0994 _

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

STANISLOVAS NORBUTAS
Mirė gegužės 23 d. 1934 m. 

8:50 vai. vakaro, sujaukės 44 
piety amžiaus. Kilo iš Rasei
nių aiiskr., Skaudvilės parap., 
Kalniškių kaimo. Amerikoje iš* 
gyveno 27 metus.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Oną, dvi dukteris Anna 
ir Stelįa; tris sūnūs: Zenonų, 
Aleksų ir Feliksų; tris brolius: 
Antaną, Joną ir Kazimierą;; 
brolienę, tris švogerius: Kuinį, 
Arbavičių ir Juškų; ir du pus
brolius Ginčius.

Kūnas pašarvotas 4320 So. 
Fairfield Avė. Tel. Lafayette 
5062.

laidotuvės įvyks pirmadienį, 
gegužės 28 d., iŠ namų 8:30 
vai. bus atlydėtas i Nekalto 
Prasidėjimo P. šv. Marijos pa
rapijos bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už yelįo? 
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi« 
nęs.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, drąugus-ges ir pažys- 
tamus-m»s dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nubudę,
Moterie, Dukterys, 
Sunei ir Giminės.

Laidotuvėms i 
borius J, J. Be..... . 
nas Republic 3100.

Bago (btfgle) garsas šiandie, 
1 vai. po piet, bus ženklu pa
rado pradžiai ir formalėms iš
kilmėms, kurios oficialiai ati
darys Pasaulinę Parodų Chi
cagoj.

Paradas prasidės North Mi
chigan bulvare prie Ohio Street 
ir susidarys iš penkių skyrių, 
didžiumoj militarių susiforma
vimų.

Paskui 
nijos, ir 
ims apie

Tel. Ofice Wentworth 6880
Res. Hyde Park 3395

Dr. Susanna A. Slakis
Moterų ir vai
6900 So. i

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

Phone Canal 6122
DR S. BIEŽIS 

CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Rez. 6681 So. California Avenue 
Telefonas Republie 7868

J. F. RADZIUS
Incorporated

LIETUVIU GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

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

CHICAGO, ILL.

J. F. EUDEIKIS
Ląidptuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
75G W. 35th St.

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

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

Amerikos Lietuvių Daktarų
____Draugijos Nariai.

DR. RUSSELL 
Lietuvis. 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2515 W. 69th St.

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

DRAUGIJOS 
T. Janulis, 

8480 So. Morgan St.; A. 
i. pag., 6135 S. 

P. Kilbs nut. rašt., 
* j.; M. Z.

, 5325 W, 
F. Bakutis 

ižd., 2603 W. 69th St.; A. Ružins- 
kas kontrolės rašt.; J. Barčius 
apiek. iždo; F. Kunevičia maršalka. 
Susirinkimus laiko kiekvieną mė

nesį kas trečią antradienį, Chicagos 
Lietuviu Auditorijoj, 7:30 vai. vak.

patarnauja gra- 
igdppai. Tekfp- 

li« 3100. ______

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS: 

Nuų 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dienų.

Phone MIDWAY 2880

Planai atstatymui stok 
jardų trobesių

Iš Chicagos Dailės 
Instituto

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742

CHICAGOS 
ŽINIOS

JUOZAPAS LOŠIKĄ
Persiskyrė su šiuo pasųųlįu 

Gegužės 24 dieną. 1^:15 va
landą po pietų J934 m., su
laukės pusės amžiaus, gimęs 
Panevėžio apskričio, #upiškįy 
parapijos, Dąukučių krinm, 
Amerikoj išgyveno 23 metus,

Paliko dideliame nubudime 
moterį Oną, brolį Jonų, 2 pus
brolius Antaną įr Povilų Žu
kus, 2 brolienes Domicėlę ir 
Stepųjįijų, o Lietuvoj brolį Po
vilų ir gimines,, Kupag pašar
votas randasi 1221 Marią# 
Court, Tel. Brunswick 3929.

Laidotuvės įvyks Gegužės 28 
dieną, 8 vąl. ryto iš ųamų į 
šv. Mykolo parapijos bažny
čių. kurioje atsibus geduliųgęs 
pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas i šv. Ka
zimiero kupinės.

Visi A. Ą. Juozapo Loszkns 
gimipės, draugai įr pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį pątarnavįmų ir 
atsisveikinimą. .

Nubudę f
Moteris, u*una,, 
liai, brolienės ir gimi
nės.

Laidotuvėse patarnaują gra* 
borips Kadžius. Tel. Canal 
6174._____________

Politikierius keliaus 
kalėjimą

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotoj as
Moderniška. Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO, ILL.

Ofiso Tel. Lafayette 3650 
Rez. Tel. Virginia 0669 

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer av., kamp. Francisco av.

________Advokatai

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rock^ell SL 
Tel. Republic 9723

DR. C. MICHEL. 0. D.
LIETCVIB

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

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

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

PROBAK-

( PROBAK BLADF)
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NUO RYTOJAUS UŽ SAVAITES LAIKO. 
AŠ BUSIU TARPE TŪKSTANTINES LIETU

VIU MINIOS NAUJIENŲ PIKNIKE
Birželio 3 diena greitai ar- į Naujienų piknikus, tai nega- 

tinasi, o tą dieną, kaip žinia,!Įima nė surkaityti. Ir stebiesi 
įvyksta Naujienų pavasarinis žmogus, kiek Chicagoje jau 

prisugo lietuviško jaunimo. Ir 
visi tokie gražus, linksmi, ma
lonus. Rodos, kad kitų tautų 
FCirengimucse tokio gražaus 
jaunimo negalima pamatyti.

Dainos, muzika, linksmas 
juokai tęsiasi visą dieną Nau
jienų piknikuose. Užtai aš be
veik niekur kitur nei nevažiuo
ju, kaip tik į Naujienų pikni
kus. žinau, kad ir daugelis ma
no draugų panašinu daro. Aš 
ir mano draugai esame nuo
latiniai Naujienų piknikų lan
kytojai. Taip bus ir birželio 
3 dieną, mes trauksime į Bi
rutės daržą.

— Besirengęs

piknikas.
Būna visokių piknikų, bet 

man labiausia p .tinka būti 
Naujienų piknike, čia atvažia
vęs visuomet gali sueiti savo 
senus draugus ir pažystamus, 
čia niekūs jokių aukų nekciu- 
lyja, Esi liuosas ir gali ką no
ri daryti. Naujienų parengi 
muese visuomet yra pilna liuo- 
sybė užtai ir smagu.

O fokti įjJima Naujienų 
piknikuose kiek tik nori. Mu
zika nuolat groja įvairius šo
kius, tai kad ir nenorėdamas 
turi šokti, ir gana.

O kiek jaunimo suvažiuoja

Lietuvių Tautiniu 
Kapinių puošimo 
dienos reikalu

7: jiems tautiečiams praneša
me, kad Puošimo Dienai, gegu
žes 30-tai, Lietuvių Tautines 
Kapinės turi surengusios dailų 
programą, kur j išpildys gerai 
Chicagos lietuviams žinomi di
džiausi chorai Pirmyn ir Nau
josios Ghdynės po vadovyste 
dr-gų Steponavičių.

Taipgi bus keturi kalbėtojai, 
būtent Naujienų redaktorius P. 
Grigaitis, Dr. Zymontas, Stasys 
Strazdas ir žebraitis.

Gros viena geriausių orkest
rų p. Steponavičiui vadovau
jant.

S

s

*• M*.•» «♦*.

NAUJIENOS, Chicago, III. Šeštadienis, geg. 26,
** e

Piknikai).

kam gi ne
malonaus,

Dabar klausimas: 
ra smagu kų nors 
dailaus ir rimtaus pasiklausyti 
ir pasigerėti? Aišku— visiems 
malonu! Taigi nepraleiskite tos 
progos, atsilankyk i te juo dides
niu skaičių į Lietuvių Tautines 
Kapines gegužės 30 d. Ten iš
klausysite minėtą programų.

O kas bus po programo? Gi 
lotų savininkų rengiamas Jus- 
tice Parke piknikas kapinių 
naudai. Ir dar koncertas. Tiks
liau betgi bus pasakyti - 
nikas ir koncertas kartu.

Bus tai bus, o mums tik rei
kia kuo skaitlingiausia suva
žiuoti ir tinkamai Puošimo die
ną paminėti.

Musų gerbiamas chorvedis su 
savo choristais yra prisirengę 
tą dieną savo maloniomis ir 
dailiomis dainomis palinksminti

- pik-

MADOS MADOS MADOS
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visą piknikan susirinkusią pub- Į 
likit. O kur viskas kita? Kur 
skanus užkandžiai ir gėrimai, 
saldainiai ir erdvus pavilionas 
jaunuomenei šokti prie 
sioą muzikos?

Ir visa tai tekainuoj 
centų įžangos.

Atsilankykite!
Atvykę automobiliais 

važiuoti tiesiai daržan, 
bus atdaras nuo 9 vai.

Komisija: A. Masiul’s, 
K. .Stuporais.

gerian

ti k 10

galite 
Daržas 
ryto.

Antanas Urbonas 
Ankeriy, Iowa, atva

žiuoja į Naujienų 
Pikniką, Birželio 

3 diena

1S

Kaip matyti, tai į Naujienų 
pikniką šįmet suvažiuos daug 
gerų Naujienų draugų iš toli-j 
mų kolonijų, štai Antanas Ur-; 
bonas, iš Ankeny, Iowa^ rašo:' 

“Gerbiamoji Naujienų Re-| 
dakcija, prašau adreso Naujie-[ 
nų pikniko; kaip surasti atva
žiavus Chicagon; kokį imti gat- 
vėkarį.

Atvažiavęs norėčiau gauti 
nakvynę • ir automobiliui vie
tos. Prašau atsakymo. Su aug- 
šta pagarba,

Antanas Urbonas.”
Naujienų svečiui Antanui 

Urbonui jau suradome vietą, 
jis galės apsigyventi pas po
nus Pronckunus, 7204 South 
Campbell Avė., Chicago, Tel. 
Republic 0364.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS

Atidarė nuosayų mo
derniškų studijų su 

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

KOJŲ NEGALAVIMAS
Ar turite Ath|ete’8 kojas, 

vinę. Pūsles, Degančias ir Niežuc;_
siųskite 50c. dčl pilno trea'tniento’.

Ar jus turite Ath)ete’s kojas. Deder
vinę, Pūsles, Degančias ir Nležuotas ko
jas? Ar jus norite ūmią pagelbą? Pri-

TRI DEE LABORATORIES 
130 N. Clark St. 

Chicago, UI.

Stop
■jįtehing 
|Sj Skili

hl -2^. Nebesirūpinkite dėl
odos niežėjimo, Plai 

vleESb skanų, Išb ė r i m ų,
.............. Dėmių ir kitų odos 

erzinimų. Gaukite bonkų Žemo 
Saugią ir patikėtinų priemonę 
niežėjimui pašalinti. Lengva var
toti visuomet. Visose aptiekose 
35s, 60c, $1.00.

18
90

IS3K.IR.TINA PROGA 
Mes siūlome nejiaprastus bargenus iš naujo igytus automobilius ko
kius Chicaga dar nėra mačiuli. jNepraleiskite šią pasitbeTiną progą.
Mes priimsime jūsų seną karą i mainus ir duosime jums 12 iki 
mėnesių užmokėti balansą. — Su kiekvienu karu eina pilna musų 
dienų garantija, taipgi septynių dienų išmėginimo pasivažinėjimas.
3UICK paskiausis 1931 De Luxo CADILLAC 1931 De Luxe Sedan. 
Sedan. Mažai vartotas. Originalia, Į Puikiausia karas kokį pinigas gali 
gražus išbaigimas, kaip naujas, pui
kus tylus motorus. Kainavo nau
jas $1700, musų kaina 
liktai ................... ......
NASH De Luxe Sedan 1931. Kaip 
naujas visais atžvilgiais. Mažai 
važiuotas. Su 6 ratais, puikiais tai- 
rais. Duodama 90 dienų 
garantija. Tiktai .......
i KANKLIN 1931 Sedan. Mažai var
totas. Puikus išbaigimas 
Kainavo naujas virš 
$2800, musų kaina tiktai 
AUBUKN 1931 Sedan. 
stovy. Turi 6 ratus, tairus CO 1 C 
kaip naujas. Tiktai .....  Mr* I w
CHRYSLER De] Luxe 1931 Sedan, 
taip geras kaip dieną kuomet išėjo 
š dirbtuvės. Tarnaus jums dau
gelį metų. Kainavo virš $1300. 
Musų kaina 
tiktai ...........................................w
DODGE 1931 Sedan. Mažai varto
tas. Puikus išbaigimas, motoras ir 
tairai. 90 dienų raštiška 
garantija. Tiktai ■?.-.....

ir tairai.
$315

Puikiam

nupirkti. Reikia pamatyti kad įver
tinti. Musų kaina jus 
nustebins. Tiktai ).........v* I U
REO Sedan 1932. Mažai važiuotas. 
Negalima atskirti nuo 
naujo. Tiktai .................
DE SOTU De Luxe 1931 Se
dan. Garantuotas kaip naujas. 
Pastebėtinas karas. 6 dratiniai ra
tai, 6 tairai kaip visai nauji. Sau
gus stiklai. Gražus išbaigimus. 
Kainavo virš $3900. Mu- 
sų kaina tiktai .............
»i’UDEBAKER 1931 Sedan. Važiuo
tas tiktai keletą šimtų mylių. 
Negalima atskirti nuo COOĖ 
naujo. Tiktai ...... ..........
HUDSON 1932 Sedan. Puikus • ir 
™rainaujas:...... ..............$350
ESSEX 1932 Sedan. Visai kain 
naujas. C99A
Tiktai ............ .
GRAHAM De Luxe 1931 Sedafn. Ge
ras visais atžvilgiais. C*fQC 
Tiktai ..........   I □□

Ir daugelis kitų, Nepraleiskite šj svarbų išpardavimų. Dabar yra lai
kas nusipirkti sau karų. — Mes duosime nuolaidų ant jusi) seno karo 
ir 12 iki 18 mėnesių užmokėti balansą.

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

2529-35 NORTH CRAWFORD AVĖ.

PRANEŠIMAI
Universal Grocery Com. šaukia 

visu groserninkų susirinkimų Pir
madieni, gegužės 28 d. 1934, 4758 
So. Springfield Avė., Chicago, 8 
vai. vak.

vai malonėsite susirinkti šv. Myko
lo parapijos bažnyčios svetainėje. 
Baliaus rengimo komisija ir draugi
jų atstovai išduos atskaitas.

CLASSIFIED ADS. I
Financial

t Finjnsai-Paskolo*

PINIGAI PASKOLOMS 
$100 iki $300 

1647 WEST 47th STREET

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

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

SCHAULER STORAGE 
4644 N. Western Avė.

4 kambarių rakandai — $95.00. 
Nauji — Vartoti Parlor Setai — 
$29.00. Importuoti Kiniški, Orienta- 
lio Styliaus Kaurai — $10—$15— 
$25. Geros išlygps arba cash.

Atdara kasdien iki 9, 
Nedelioj iki 5.

Alibcellaneous tor bale 
Įvairus Pardavimai

PARDAVIMUI 12,000 plytų už 
$45.00. Kreipkitės 4428 So. Western 
Avė. (1-inos lubos).

Partners Wanted 
Pusininkų Reikia

PAIEŠKAU pusininko arba pusi- 
ninkės prie mažo biznio.

2438 W. 47th Street

“Pirmyn” choras rengia išvažia-* 
vimų, i Jefferson miškus, nedėlioj, 
birželio 10 d., todėl prašo, kad ki
tos draugijos ta diena susilaikytų 
nuo panašaus išvažiavimo.

Ramygalos Aido Kliubas turės sa
vo pavasarini išvažiavimų gegužio 
27 d. 1934, Willow Springs Forest 
Preserves, prie J. Spaičio daržo, sker
sai O’Henry Park ant Archer Avė. 
Bus galima linksmai laikų praleisti 
ir su senai matytais draugais pa
simatyti. Kviečia visus atvykti

Ramygalietis.

Personai
Asmenų Ieško

Business Chances

PARDAVIMUI Tavern, patvekarių 
linijos, kumpo biznis išdirbtas per 
15 metų. 5091 W. Roosevelt Road, 
Cicero. .

C1CEROJ parsiduoda bučemė ir 
grosernė; kas ieško tokios vietos, ma
lonėkite atsilankyti ir pažiūrėti kaip 
jums patiks. Šaukite Cicero 3500.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, 5 ruimai pagyvenimui, 2 kuru 
garadžius, beismontas ir vištoms 
šandies, už labai pigių kainų. Ren- 
da $30. 3612 W. 56 St. Tel. Pros- 
pect 3085.

PARDAVIMUI kendžių. krautuvė 
ir grosernė, geras kampas, priešais 
mokykla. 4257 So. Rockvvell St., 
Lafayette 6748.

PARDAVIMUI bordingauzė su re
stauracija. Našlė priversta parduoti 
už $700 cash. 2014 Greenview Avė.

\ PARDAVIMUI viešbutis su 19 
kambarių. Visados pilni. Kaina 
$700.00. Pardavimo priežastį patir
site ant vietos. Lincoln Hotel, 952 
W. Madison St.

GAZO STOTIS ir Alaus Tavern 
pardavimui. 5 elektrikinės gazo pom
pos, su lysu ant žemės, namų ir 
garadžiaus. Kaina tiktai $900 cash.

Route 45,
New' Kean Avė. ir 107th St. 

Palos Park, III.

u*

Lietuvių Piliečių Darbininkų Pa
šelpimo Kliubo mėnesinis susirinki
mas ivyks nedėlioję, 27-tų dienų Mo- 
jaus, 1934 m., Lmą valandų po pie
tų, 1 M. Meldažio salėje, 2242 W. 
23rd Place.

Visi nariai malonėkite pribūti, 
daug dalykų turime dėl apsvarsty
mo; jeigu katrie nariai esate užsi
likę su mokestimis, malonėkite pri
būti ir užsimokėti., ,

Martinas Z. Ka&tikuskas koresp.

SVARBUS PRANEŠIMAS
North Sidės ALTASS skyriaus 

special susirinkimas j vyks pirmadie
ni, gegužes 28 d.,‘ 8 vai. vak. Visi 
valdybos nariai lir kdrdugiiu atsto-

Iki Gegužės 31 
Dienai

Iki ketvergo vakarui Gegužės- 
May 31 d. jsirašymas CHICAGOS 
LIETUVIŲ DRAUGIJON yra pa
lengvintas. Visi Chicagos ir apic- 
linkių lietuviai vyrai ir moteris 
nuo 15 iki 48 mėtų esate kvie
čiami čia prisidėti.

Draugija moka pašalpa sergan
tiems nariams $6, $10 ir $16 sa
vaitėje sulig priklausomo sky
riaus. Pomirtinė $250. Prašom at
vykti įsirašymui bile kurių die
nų, išskiriant nedėldienj, iki ket
vergo vakaro, gegužės 31 d. Ofi
sas atidaras nuo 10 vai. ryto iki 
7 vai. vakaro. Atsilankykite as
meniškai čia pažymėtu laiku tik
tai iki ketvergo vakarui j

CHICAGOS LIETUVIŲ 
DRAUGIJOS OFISĄ, 
1739 So. Halsted St. 
(“Naujienų” name).

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

II. IKIEVVICZ £- (cU

MORTGAGE BANKERS

REAL ESTATE

r

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i inusi) spulkų.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St.,

CLASSIFIED ADS
Automobiles

GERIAUSIAS PIRKINYS MIESTE 
CADILLAC 1931 Custom Sedan, 

su 6 dratiniais ratais, nauji Fire- 
stone tairai. Važiavo juo įžymi ypa- 
ta labai atsargiai. Buvo storage visų 
praėjusių žiemų. Garantuojame, kad 
yra geriausiam stovy. Važiuoja ir iš
rodo kaip naujas. IŠNAUJO ĮGY
TAS. Paaukausiu. Reikia tiktai $100. 
3138 North Clybourn Avė. Arti 
Westcrn ir Belmont.

Business Service
Biznio Patarnavimas

STOGDENGYSTĖ IR BLĖKORYSTfi 
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

THE BRIDGEPORT ROOFING 
COMPANY

3216 So. Halsted St. 
Tel. Victory 4965

PA IEŠKAU Jono Jodelio, Prančiš- 
ko Jakulis, Kastantą Putriuna, pa
eina iš Rokiškio apskričio, Panemu
nio parap., Janekuno sodos. Kas 
apie juos žino arba jie patys, tegul 
atsišaukia

ANTANAS JODELIS 
10507 Edbrooke Avė., Chicago, III.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

VYRAI

PARDAVIMUI galiūnas iš svar
bios priežasties: greitai ir pigiai. 
Biznis išdirbtas per daug metų. 
3318 So. Morgan St.

DRY GOODS ir Aprėdalų Krautu
vė, priverstas parduoti dėl ligos 
$4500 atakas ir fikčeriai už $2000 
cash .Rendo $40 i mėnesi. 2519 W. 
59 St. Prospect 2411.

PARDAVIMUI BEER~TAVERN 
‘parduosiu visus įtaisymus, parankiau
sia vieta dėl biznio arti dirbtuvių, 4 
kambariai užpakalyje, 2 karų gara
žas, 8 kamb. ant viršaus, pigiausia 
renda.

Kas pirmutinis, tas laimės.
. 1928 Canalport Avė.

5247 -
3247 — Vasarinis sporto rūbas. Patogus prie 

čiojimo laukuose ir tt. Pasiūti galima lengvai ir nebrangiai. 
iŠ byle materijos, o kelnaites iš mėlyno arba rudo audeklo, 
mieros 12, 14, 16, taipgi 36, 38 ir 40 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
ginu virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan
ku tę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Patiem Dept., 1739 
So. Halsted SL, Chicago, III.

lošimo tenis, vaikš- 
Bliuzka, 

Sukirptos

NAUJIENOS Patiem Depe
1739 S. Halsted St. Chicago. (U.

čia jdedu 15 centų ir ptaian at

siųsti man pavyzdį No.................... 

Mieros per krntfaf

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valsu)

žemo
FOR. SKIN i R RiTAT I O N S

i^kį

Tel. Yards 3408
VICTOR BAGDONAS

Perkraustome ant vietos 
Nuvežamo ir i tolesnius vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
3858 So. Halsted St. Chicago, 

Ofisas 8406 S. Halsted St.
IU

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

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas
• 1642 West Division St. 

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

APSIDRAUSKIT
Nuo ugnies ir kitokių nelaimių, kol 
dar nevėlu. Mes apdraudžiam na
mus, rakandus, langus, automobilius 
ir žmones, kad ligoje gautų pašel- 
pų ir nelaimėj aprūpintų savo šei
mynų.

Rašome visokios rųšies inšurinų 
geriausiose kompanijose. Pirm negu 
imsite bile kuri inšurinų, klauskite 
musų kainų. Pasinaudokit musų 23 
metų patvrimu.

J. SINKUS &CO. ■
1039 W. 69th St.

Tel. Normai 4400

Jeigu jxjs gyvenate South Sidėj arba South 
Side upielinkčj, ieiBkite man juM (taisyti į 
labai peUingą nuosavą biz.nĮ. kuris parem
tas musų kompanijos su $100.000.000 turtu

A A esu Aioj teritorijoj lygiai 0 mėnesius 
ir jau (taisiau 143 vyrus nuosavame bizni, 
tarp Cadillac, Michigan ir Mattoon. Illi
nois ir dar turiu 37 progas.

AA kontroliuoju Šioj teritorijoj labai ypa
tingos rųAies bizni, platinu elektriAkas vie
nutes, kurios neturi kompeticijos ir kurios 
vipą laikų turi, dideli pareikalavimą.

YpatiAkame pasikalbėjime jus galėsite ma
no (tikinti apie savo teisingumą, atsako- 
mingamą ir sąžiningumą — jeigu jus tik
rai ieAkote pasisekimo, norite studijuoti ir 
galite iAmokti, jus kaip tik gal esate ta 
ypata, kurios mes lefikome.

Musų biznis yra labai pelningas. Dauge
lis, kurie su mumis dirba uždirba komise 
pagrindais taip daug kaip $50 j dieną, ir 
po to. kaip jie (gija patyrimo vesti biz
ni, uždirba mėnesinę algą, kuri nesi regu
liuoja sezonais, nes musų biznis eina per 
visus melus.

Pardavimo patyrimas nereikalingas, jeigu 
<us tapsite iArinktas. mes jus pilnai išmo
kinsime be jokių išlaidų. Kai kurie musų 
sėkmingi darbininkai prieš tai kaip pas mus 
įstojo, nepardavė nieko.

Mes padengiame visus jūsų ekspensus. 
kaip tai, rendą. šviesą, apšildymą, telefoną 
ir t. t., ir apart to. kad mes jums duoda
me prekės atdara sąskaitą, mes ruplnamies 
apie visus ant išmokėjimo sąskaitas.

•Ne (vesluokito nei vieno cento su mu
mis.

Musų biznis nepaliečiamas depresijos, nes 
jis (>er paskutinius 4 metus kas mėnesi 
k|lo, ir 1933 buvo musų geriausi metai. 
Mes turime tuksiančius užganėdinti) kos- 
tiumierių šioj teritorijoj ir mes žinomi, 
kaip viena žymiausių organizacijų šioj te
ritorijoj. Nėra nieko slaptaus su šiuo pa- 
siulijimti. jeigu jus busite tinkamas, mes 
jums suteiksimo ypatišką pasitarimą, kuris 
greit nustatys musų bendrus interesus. At
sišaukite Pirmadieny tarp 11:00 ir 2:00. 
Kambarys 430, Hyde Park National Bank 
Building, 1525 E. 53rd St. Klauskite E. T. 
LOVELL.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

MERGINA prie abelno namų dar
bo, 2 kūdikiai, geri namai ir alga. 
Pašaukite Mrs. Davitz, Midway 5184. 
6710 Merrill Avė.

MERGINA prie lengvaus namų 
darbo. Gyventi ant vietos. Pašauki
te Independence 1650.

REIKALINGA patyrusi veiterka.
6236 So. Western Avė.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikią_______

REIKALINGA moteris ant farmos 
už gaspadinę, arba ženota pora. Kad 
ir apyseni; darbas nesunkus ir ant 
visados. Geriems žmonėms gera pro
ga. Dėl platesnių žinių atsišaukite 
šiandien arba rytoj, farmerys bus 
Chicagoje po adresu 4642 So. West- 
ern Avė. Tek Lafayette 4371.

Furnished Rooms
ANT rendos kambarys dėl vyro 

su visais parankumais ir valgiu, ne
brangiai. 4359 So. Maplewood Avė.

RENDON kambarys, švarus, pa
togus, prie parku, arti karų, dėl vai
kino ar merginos; nėra šeimynos. 
1507 No. Irving Avė.

RENDAI fomišiuotas kambarys, 
karštas vanduo ir visi patogumai. 
812 W. 33rd St. (antros lubos po 
kairei).

ANT rendos kambarys dėl Ženo- 
tos poros ar vaikino, gali gamintis 
valgi. Atskira virtuvė. 4155 South 
Albany Avė.

RENDON kambarys dėl vaikino —• 
virtuvę gali vartoti, Renda pigi. 
819 W. 34 Place, 2-ros lubos ir už- 
paklio.

REIKALINGAM PROGA
Parduosiu arba mainysiu sa

vo mūrinį namą su geru karčia- 
mos bizniu ant bungalow ar 2 
flatų. Mano namas ir biznis 
yra clear. Agentai kviečiami. 
Atsišaukite po numeriu

2942 W. Van Buren St. '

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui_______

40 AKERIŲ — produktjprė žemė, 
namai, stakas, grudai, mašinos. 17 
akerių — juoda, lygi žemė, geri na
mai, elektriką, bėgantis vanduo, arti 
didelio kelio

10 ‘ ‘
mai.

akeriu — tamsi žemė, geri na- 
Reikalaukite listo.
HARRY G. McKEE, 
723% Lincoln Way, 

La Porte. Ind.

FARMA 35 MYLIOS NUO 
CHICAGOS

83 akerių, 2 leikos ant farmos.
10 akerių miško, elektriką, kasa 

miesto vandeni, puikios triobos ant 
cimentinio kelio, kainų ..........  $8.900
■/ Mainys ant namo arba pirmų 
morgičių, perkant mažas jmokėji- 
mas.

C. P. SUROMSKIS CO. 
4038 Archer Avė. 

Tel. Lafayette 6719 
arba 

3352 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 0127

Real Estate For Sale
Namai-žemėPardavimui

NAŠLĖ priversta parduoti 6 kam
barių cottage nebrangiai. Puiki apie- 
linkė. 6146 So. Kenneth Avė.

PARDAVIMUI naujas 4 flatų mū
rinis namas, garų apšildomas, pla
tus 3 karų mūrinis garadžius, arti 
Marquette Parko, reikia $4000 cash. 
Priimsiu cottage i mainus.

A. N. MASULIS 
6641 S. Western Avė.

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

JOHN ZDANYS, 
Moor Park. Mich.

PARDAVIMUI 5 kambarių bun- 
galow, 60 pėdų frontas ant Kedzie 
Avė. Paaukausiu pigiai. 11148 So. 
Kedzie Avė.

PARSIDUODA bizniavus namas. 
Storas ir 6 ruimai, 2 karų garad- 
Žius, tinkamas bile kokiam bizniui 
Parduosiu arba mainysiu ant ma
žos farmos. 10507 Edbrooke Avė.

PARDAVIMUI už pusę kainos su $500 
įmoksimu muro t>unrnlow. 0 kambariai, 
traradžius, randasi ant 67th St. ir Western 
Avenue.

BRIGHTON PARK 2 aukJkMo namas, 
mortram $1.800, mokama $18.75. rendos 
$31.00. Mainys ant ar bučernčs.

CHAS. ZBKAS 
3647 Archer Avenue 

Virgrinia 0757

PARDUOSIU 50x185 lotų ant ku
rio yra budavojamas 4 kambarių na
mas, beveik užbaigtas, gražus med
žiai, puikus daržas, $1,300.00 cash, 
ant išmokėjimo puse Įnešti. Martha 
Jonelis, 11011 So. Washtenaw Avė.
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