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Francuzai perskrido Atlantiką, 
bet nusileido New Yorke

.............................. r-

Nuovargis ir sugedęs lėktuvas privertė 
juos nusileisti New Yorke, nepasiekus 

kelionės tikslo—Californijos
NEW YORK, geg. 28. —-Du darni iš New Yorko į Syriją, 

francuzai lakūnai, Paul CodositiA) pačiu lėktuvu, 
ir Maurice Rossi, kurie sek
madienio - ryte išskrido iš Pa- jo tolumo rekordą, betajie yra 
ryžiaus, kad nustatyti naują pirmi lakūnai, kurie perskrido 
tolumo rekordą, nuskrendant 
į San Diego, Cal., šiandie nu
sileido Bennett lauke, New 
Yorke, labai pavargę, su gen
dančiu motoru ir virpančiais, 
atsiliitfosuojančiais sparnais. Jie 
išbuvo ore 38 valandas ir 27 
min. ir per tą laiką padarė 3,- 
700 mylių.

Abu lakūnai buvo tiek pavar
gę, kad vos galėjo pastovėti. 
Jų motoras irgi ne visai tiks
liai dirbo, lėktuvo sparnai irgi 
buvo kiek atsiliuosavę. Delei to 
matyt, jie ir nusprendė 
skristi į Californiją, bet 
New Yorke.

nebe- 
leistis

YorkeJų nusileidimas New 
išblaškė jų viltį nustatyti nau
ją tolumo rekordą ir laimėti 
Francijos valdžios miliono fran
kų prizą. Jie siekėsi sumušti 
savo pačių 5,657 mylių rekordą, 
kurį jie padare pernai nuskris- 
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ta, kad Italija vi

sai susmuko
Fašistams nesiseka tvarkyti in 

dustriją ir deficitas siekia 12 
bilionų lirų. Nežino iš kur 
gauti daugiau pinigų

RYMAS, g. 28. (necenzuruo- 
ta žinia). —Premjeras ir dik
tatorius Mussolini per pustre
čios valandos dėstė savo “par
lamentui“ Italijos ekonominę 
padėtį, kurią nupiešė taip juo
dais dažais, kad “atstovai“, visi 
ištikimi fašistai, nebežino ką ir 
manyti.

Mussolini, šalininkas šalies 
tvarkomos ekonomijos, kuris jau 
1930 m. pavedė valstybei tvar
kyti industriją ir visą šalies 
ekonominį gyvenimą, dabar tu
rėjo prisipažinti, kad tas fašis
tams visai nepasisekė ir delei 
to valstybė susilaukė 12 bilio
nų lirų deficito. Jis ir pats ne
žino, kur jis galės gauti dar 3 
bilionus lirų, kad padengti at
einančių metų deficitą.

Italija pasiekė patį 
sakė Mussolini, ir dar 
kristi vargiai ji galės, 
laikai yra tik tolima ir neįvyk
doma svajone.

Mussolini prisipažino ,kad jis 
neturi jokio kito plano suba
lansavimui Italijos prekybos, 
kaip kokiu nors budu nukapoti 
produkcijos išlaidas.

Jokio kito išganymo Italijai 
Mussolini nemato, kaip vien

dugną, 
žemiau 

Geresni

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

Apsiniaukę ir šilčiau.
Saulė teka 5:19, leidžiasi 8*- 

15. obligacijų šalimis
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Atlantiko vandenyną į abi pu- 
ses—iš New Yorko į Paryžių 
ir iš Paryžiaus į New Yorką. 
Be to jie yra antri lakūnai, ku
rie perskrido At’antiką iš Pa
ryžiaus į New Yorką.

Prieš lėktuvui nusileidžiant 
jie paleido iš jo gasoliną, kad 
palengvinti nusileidimą, aplie- 
darni gasolinu aerodrome stc- 
vėjtfsią minią. Gasolinas bėgo 
ir jiems nusileidus, tad šalę jų 
lėktuvo atsistojo ugniagesiai, 
kad neleisti lėktuvui užsidegti.

Nors patys lakūnai dar ne
paskelbė priežasties kodėl jie 
nusileido New Yorke, bet buvo 
visiems aišku, kad abu jie yra 
taip pavargę, jog skristi dar 
2,400 mylių jie nebeįstengė ir 
dėl didelio nuovargio vistiek ne
būtų galėję kelio galo pasiekti.

Kiek pasilsėjus aerodrome, 
jie tapo išvežti į hoteli pilnam 
poilsiu'!.

naują karą.' Prlsiriiošimiri tam 
karui Italija statysis naujų ka
ro laivų.

Mussolini visoj savo kalboj 
tik teisinosi, kad padėtis yra 
bloga ir kad jis daręs geriausia 
ir niekas kitas nebūtų geriau 
padaręs. Jis gelbėjęs ir smun
kančią lirą. Kad kaip nors dar 
ilgiau pratęsti liros gyvybę, bu
sią išleistos naujos aštrios pi
nigų mainymo reguliacijos, ku
rios uždraus eksportuoti Itali
jos liras ir bankams pirkti už
sienio valiutą. Tuo budu Ita
lijos bankas pataps finansiniu 
šalies diktatorium. Bet ir to 
banko aukso atsarga nuolatos 
mažėja.

Kėsinosi nužudyti 
Amerikos ambasa

dorių Kuboje
HAVANA, Kuboj, g. 28. - 

Keturi žmonės kėsinosi nužu
dyti Amerikos 'ambasfadorių 
Kuboje, Jefferson Caffery. Jie 
pamaži pravažiuodami auto
mobiliu pro ambasados namą 
paleido visą papliaupą šūvių j 
ambasados duris tuo laiku, kai 
ambasadorius paprastai išvyk
davo į jachtininkų kliubą. Bet 
ambasadorius tuo laiku buvo 
jau nuėjęs ir šūviai sužeidė tik 
ambasados sargą Ortega.

Tuoj aus kabinetas atlaikė 
specialį susirinkimą, apkaltin
damas komunistus ir įsakė po
licijai kaip nors piktadarius 
suimti.

Jungt. Valstijos rei 
kalauja sumokėti 

karo skolas
LONDONAS, g. 28. —t Prezi

dentas Rooseveltas pranešė 
Jungt. Valstijoms skolingoms 
šalims, kad jos turi sumokėti 
pripuolančią skolų dalį birž. 16 
d. pilnumoj, kitaip skaitysis ne
mokančiomis ir nubildančiomis 
savo obligacijų šalimis.
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Sustreikavo degtin 
dariai; samdytojai 
šaukiasi milicijos

Keli šimtaiCHICAGO.
American Distillery Co., Pe- 
kin, III., darbininkų sustreika
vo, reikalaudami pripažinti uni
ją. Degtinės gaminimo dirb
tuvė yra pikietubjama, kad ne
įleisti • strėiklaflžTų. ^TeČiaus 
apie 150 streiklaužių, daugiau
sia mergaičių, įsigavo į dirb
tuvę.

Kad tuos streikalužiife ap
saugoti, samdytojai ir Tazevvell 
pavieto valdžia kreipėsi į gu
bernatorių Horner, kuris šiuo 
laiku yra Chicagojųe, prašyda
mi prisiųsti miliciją “tvarkai“ 
palaikyti. Gubernatorius įsa
kė milicijos viršininkams vie
toje ištirti padėtį ir pasiuntė 
6 vieškelių policistus.

*

Paskirta Borutos byla
Kariuomenės

Vi-

Pre

Gau-

susidaU-
S'..

LAURINBURG, N. C., g. 28. 
Waverly Mills audinyčios visai 
užsidarė po ištikusių» riaušių, 
kuriose 8 žmonės liko sužeisti.

HUNTINGTON, W. Va., g. 
28.—Vienas vaikas liko užmuš
tas, kitas veikiausia prigėrė :r 
du liko sužeisti, jų luoteliui pa
tekus į barkų vilkiko sparnus.

SMITHFIELD, R. T., g. 28. 
—Du* žmonės užsimušė susidau
žius jų lėktuvui.

nu- 
pa- 
su-

NEW YORK, g. 28.
tomis žiniomis, barkai Truro pa
skendus, prigėrė kapitonas 
Thompson ir jo žmona.

KAUNAS 
teismas paskyrė gegužės 23 d. 
spręsti poeto Borutos, Lukoše
vičiaus, Jakubėno ir kt. bylą.

OXFORD, O., g. 28.- — Du 
Miami universiteto studentai 
Jiko užmušti ir 3 sužeisti, jų 
automobiliui įvažiavus į griovį.

BRIDGiETON, N. J., g. 28.— 
Du vaikai, Ed. Davisir Alex 
Parsons, prigėrė Cohansey upėj, 
kai nutruko sūpynės virvė ir 
abu sukrito upėn.

13 turistų užmušta
BORDEAUX, Francijoj, g. 28. 

—13 Ispanijos turistų, kurie 
busu važiavo į Bordeaux, žuvo 
busui atsimušus į medį.

MIDDLEBURG, Pa., g. 28. 
Lakūnas Snyder ir du kiti jau
nuoliai 
žius jų

liko užmušti 
lėktuvui

Minimum alga Ispa
nijos laukų dar

bininkams
MADRIDAS, g. 28.

daus reikalų ministeris paskel
bė, jog valdžia vers ūkininkus 
mokėti savo darbininkams^ nu
statytas minimiem algas, kad 
tuo išvengti gręsiančio generali
nio laukų darbininkų streiko.

NASHVILLE, Tenn.. g. 28. 
—John Forrest Stephenson, 
Shakespeare veikalų aktorius, 
vieną sezoną dalyvavęs ir Chi- 
cagos operoj, rastas nudurtas 
peiliu gatvėje. Matyt, jį nužu
dė plėšikai, nes drabužiai nu
draskyti ir pinigų diržas pra
puolęs.

TOKIO, g. 28. — Jau vi
sai arti mirties yra kelis mė
nesius sergąs admirolas Hei- 
hachįro Togo, pasižymėjęs Ru- 
sijos-Japonijos kare 29 metai 
atgal, kuriame jis vadovavo Ja
ponijos karo laivynu.

MOUNT VERNON, g. 28.— 
Policistas Randolph liko nu
šautas kai jis bandė areštuoti 
už girtavimą Steve Hembes. 
Hembes irgi liko nušautas per- 
sišaudyme su policistu.

Kam ašaros, o kam 
pelnas

CLEVELAND, O., g. 28. — 
Chemikalų kompanija, kuri ga
mina ašarinių dujų bombas, pa
skelbė, kad iškilus dideliems 
streikams centraliniuose vaka
ruose, jos biznis trigubai padi
dėjo, garmant iš milicijos ir 
policijos vis?'daugiau užsakymų 
toms bomboms gaminti. Biz
nis toks geras, kad kompanija 
mano pradėti dirbti ir nakti
mis, kad spėjus visus užsaky
mus išpildyti.

Lėktuvas sabotažuo 
tas, skundžiasi ita

lai lakūnai
LONDONAS, g. 28. —Italai 

lakūnai, Pond ir Sabelli, kurie 
i taikėsi nuskristi iš New Yorko į 
Rymą, bet pasiekė tiktai Airiją, 
sako, kad jų lėktuvas buvęs 
sabotažuotas dar prieš jiems 
išskrendant iš New Yorko. Esą 
Dublino mechanikai radę mo
tore tokių dalykų, kurie nega
lėjo pasitaikyti atsitiktinai.

Lakūnai sako, kad jie 
maną kaltininkus ir galbūt 
trauksią juos teisman kai 
gryšią j Ameriką.

BERLYNAS, g. 28. —Ilga 
sausra ir šalnos daro didelės 
žalos Vokietijos ūkiams. Dir 
džiosios upės tiek nuseko, kad 
net ir barkos nebegali plau
kioti. • šalnos; i. kurios sekė ne
paprastus karščius, labai pažei
dė vynuogynus.}*.

WASHINGT0N, g. 28.
kybą suf užsieniu balandžio mė
nesy biskį sumažėjo, palyginant 
su kovo mėn. Bet tas sumažė
jimas eksporto buvo nedide
lis, palyginus su sumažėjimu 
importo.

RYTOJ
KAPŲ PUOŠIMO 
DIENOJ NAU
JIENOS NEIŠEIS 
IR NAUJIENŲ, 
RAŠTINĖ BUS 
UŽDARYTA.:.

‘NAUJIENŲ’ ADM.

Uždarė komunistų 
partiją Danzige

DANZIG, g. 28. — Policijos 
viršininkas įsakė uždaryti Dan- 
zigo komunistų partiją.

Šiandie susirenka 
Genevoj nusigink

lavimo konferencija
Nuo jos pasisekimo priklausy

siąs ir pačios tautų sąjungos 
likimas

išlaikyti Europoj taiką, 
visų šalių atstovai susi- 
j tarptautinę nusiginkla- 
konferenciją.

GENEVA, g. 28. — Kad kaip 
nors 
rytoj 
rinks 
vimo

Tai bus labai svarbi konfe
rencija ir nuo jos priklausys 
pačios tautų sąjungos, kaipo 
taikos organo, likimas.

Amerikos atstovas Norman 
H. Davis ruošia savo kalbą kon
ferencijai. Jis' veikiausia tik 
paragins valstybes nusigink
luoti, ar įvesti kokią nors gink- 
lavimos kontrolę, bet savų pa
siūlymų nedarys.

Chaco karas tarp Paraguay 
ir Bolivijos, kuris gręsia per
eiti į begailestingo žudymo lai
psnį, galbūt įspės ir pačią Eu
ropą apie gręsiantį ir jai karo 
pavojų.

Diplomatai mano, kad Fran
ci j a yra įsitikinusi, jog grei
tu laiku Vokietija stfsmuks 
ekonominiai, finansiniai ir po
litiniai ir galbūt todėl Fran
ci j a bandys vilkinti, laukdama 
pakitėjimo padėties Vokietijoje.

Rusija veikiausia sieksis su
tarčių, kurios užtikrintų sau
gumą jos vakarinių sienų, kad 
ji be baimės galėtų susidomėti 
Tolimais Rytais.

PEEKŠKILL, N. Y., g. 28. 
—Manoma, kad pamišęs nuo 
skausmo, nusišovė N. k Y. poli- 
cista Beneke, kurį buvo pri
spaudė sudaužytas automobi
lius. Jo automobilius nusirito 
20 pėdą, pakalnėn 4r Ji sunkiai 
sužalojo.

Bandoma sutaikinti 
Toledo, 0., darbi

ninkų streiką
TOLEDO, O., g. 28. —Fede- 

ralinei valdžiai tarpininkaujant, 
dedama pastangų kaip nors su
taikinti Electric Auto-Lite dartaikinti Electric Auto-Lite dar- y 
bininkų streiką, kad ■neprileis.:
M visuotino streiko mieste. . tUs P™ t)US

' Prie dirbtuvės šiuo tarpu yra 
ramu.

ELKHORN, Wis., g. 28. — 
George Wiswell, kuris pagelbė
jo pagauti Touhy gangsterius 
ir teisme liudijo prieš juos, šeš
tadieny pasikorė vietos kalėji
me. Jis pats įsiprašė j kalė
jimą, kad apsisaugoti nuo gir
to haliucinacijų.

NEW YORK, g. 28. —Parkų 
komisionierius Moses paskelbė, 
kad neužilgo prasidės darbas 
prie $20,500,000 viešųjų darbų 
projekto— pravedimo kelių it 
prailginimo Riverside parko. 
4,000 darbininkų gausią darbą.

MUNCH, g. 28. — Paskuti
nis žydas apleido Hersbruck 
miestelį ir virš jo namo naciai 
iškėlė savo svastiką. Naciai 
taipgi surengė paradą, nes 
“Hersbruck yra pirmas distrik- 
tas Vokietijoj pilnai atsikratęs 
žydų“.

TOKIO, g. 28. — Japoną ži
nios iš Manchukuo sostinės 
Hsinking praneša, kad 12 ja
ponų kareivių liko užmušti ir 
26 sužeisti mūšyje su partiza
nais. Partizanai pabėgo palikę 
86 užmuštus.

. —Ar—.1.'*

ST. LOUIS, Mo., g. 28. 
Kokliušo-epidemijoj per pasta- 
rųosįus 4 mėnesius nuo šįos Ii 
gos pasimirė čia 85 žmonės.

Didelis gaisras Šiau
liuose

ŠIAULIAI.-—V. 4 d. 20 vai. 
užsidegė Dvaro g. 120 Nr. pil. 
Kalmanavičiaus Arono malū
nas. Po 15 minučių jau visas 
stogas liepsnojo, užimdamas 
septynių langų tarpą. Atvyku
sioms miesto ugniagesiams 
gaisro gesinimas nevyko: trū
kinėjo žarnos, sustodavo mo
torai, ir ugnis vis labiau siuto. 
Kai miesto ugniagesių priemo
nės pasirodė visai silpnos ir 
buvo nustota vilties išgelbėti 
malūną ir kai ėmė gręsti dide
lis pavojui šalia buvusiai vil
nų karšyklai—pagalbon buvo iš
šaukti Frenkelio ugniagesiai, 
26 žmonės. Jiems atvykus, vil
nų karšyklą pavyko apsaugoti, 
bet malūno išgelbėti jau nebe
galėta—jis visas buvo pasken
dęs liepsnose, nuo kurių dan
gus atsimušė didele žara.

Iš malūno niekas išgelbėti 
nepavyko: sudegė trobesiai ir 
mašinos. Nuostolių padaryta 
per 100,000 litų. Turtas visai
nebuvo apdraustas. Gaisro prie
žastis tikrai nenustatyta, bet 
patirta, kad nuo malūno maši
nų užsidegti negalėjo. Įtaria
mas arba neatsargus elgimasis 
su ugnimi ,arba pikta valia— 
padegimas.

' ■

ta

veš džioviu 
ir marinu©-

■F • 4 „ , ...4.. ,
KAUNAS.—Vienos Amerikos 

importo bendrovės atstovas jau 
kuris laikas tarias su atatinka
momis Lietuvos firmomis ga
benti iš Lietuvos Amerikon 
džiovintus grybus ir marinuo
tas silkes. Jau esą kaip ir su
sitarta.

J

s

' i

FOLEYET, Ont., g. 28. 
šioje apielin|cėje dega 1,000 ak
rų miškas.

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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-PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA
DRAUGIJOS VALDYBA:

J. MICKEVIČIUS
P. GALSKIS
K. KAIRIS

J. DEGUTiS
V. MANTUS
P, MILASEVIČIA
P. MILLER

DRAUGIJOS DAKTARAS
< Dr. vA. 'Montvidao.

DRAUGIJOS ADVOKATAS
K. P. Gugis.

DRAUGIJOS AUDITORIUS 
J. P. Varkala

KONTESTO GARBES ROM

J. ASCILLA
J. GALSKIENĖ
V. PACKAUSKAS.

Draugijos ofisas atidarąs tiktai keturios dienos per savaitę—-panedėliais, ketvergais, pėtnyčiomis ir sukatomis 
nuo 4 iki 7:30 vak. Kontesto dalyviai arba norintys (stoti Draugijon su reikalais malonėkite atsilankyti tiktai 
čia nužymėtu laiku. Narių mėnesiniai mokesčiai priimami vien tik ketvergo vakarais nuo 6 iki 7:30 vai. vak.

1739 SO. HALSTED STREET, TEL. CANAL 0117
— — .. ....... ....

—r

Linksmas Naujienų
PAVASARINIS PIKNIKAS

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

Justice Park, III. Įžanga -- 25c.
1 ... .................—111 .g""lM"ii 111

TIKTAI 3 DIENOS
Chicagos ir apielinkių lietuviai, vyrai ir moterys, mes kvie

čiam jumis rašytis Chicagos Lietuvių Draugijon. Per šias tris 
paskutines dienas turite tinkamą progą kiekvienas iš jūsų įsto
ti Draugijon palengvintomis sąlygomis.

Tiktai 3 dienos beliko iki kontesto užbaigai ir.pęr šias 3 
.dienas verta kožnam pasinauduoti prqga. Chicagos ; Lietuvių 
Draugijos yra kilnus tikslas — teikti savo nariams pašalpą li
goje, teikti atatinkamą paramą piniginę ir moralę mirusio na
rio šeimynai.

Laukiam Jūsų atvykstant asmeniškai šiandie arba ketverge 
— Gegužės 31 d. Draugijos ofisan, 1739 So. Halsted St., nu?. 
10 iki 7:30 vai. vakaro.

Su pagarba, I
Chicagos (Lietuvių Draugija.

bruzdo dirbti. Kemėšis rodo 
dideli budrumą. Miller ir Gal
skis padės savo darbui tin
kamą i tašką. Ponas X nei 
naktį nemiega — vien ieško 
naujų narių. Ambrazevičius 
prieš pabaigą pradėjo išsi- 
blandyti. Zofija Bendžius, 
Petronėlė šliužas ir Ona Si* 
monaitienė daro gerą »pro
gresą. Nieko nesigirdi nuo 
Potecko, Jankaus, Orenčie- 
nės, Ascillos, Saikaus, Girčio 
ir Sholtemono.

Chicagos Liet u vi ų 
Draugijon laike pra
eitos savaitės įsirašė 
sekami. nauji nariai:

Dr. Joseph A. Paukštys

Dr. J. A. Paukštys, 4193 Ar
cher Avę., dentistas, nauja* 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
narys. Draugija iš Brighton 
Parko susilaukė dar vieno nau
jo profesionalo į savo eiles. Dr. 
J. A. Paukštys yra jaunuolis, 
čiaginiis lietuvis, neseniai bai
gęs dentis|ęrijoŠ* mokslą. Cfc 
cagos Lietuvių Draugijos na
riai, ypačiai gyvenantys Bright
on Parke, ; prisimins i reikale, 
kad Dr. J. A. Paukštys yra ir
gi Chicagos Lietuvių Draugi* 
jos narys. Musų darbščiai kon- 
testantei M. Ratkevičienei pri
klauso didelis kreditas už įra
šymą šito jauno profesionalo 
Draugijon.

Petronėlė Bukauskaitė
Dar viena jaunuolė iš Bright

on Parko, — tai jauna panelė 
P. Bukauskaite, duktė p-nios 
Onos Bukauskienės^ čia irgi 
nuopelnas kont. M. Ratkevičie
nės. Į

Ona Bukauskienė
Kont. M. Ratkevičienė ne tik

tai jaunuolę Petronėlę įrašė 
Draugijon, bet ir jaunuolės mo
tiną — ponią Oną Bukauskie
nę. Reiškia, kur motina, tęn ir 
duktė. Malonu tai pastebėti.

Marė • Nevakauskaitė
P-lė Marė Nevakauskaitė, 

^simpatiška jaunuolė, kalba gra
žia, taisyklinga lietuvių kalba, 
tarsi bvt Lietuvoje augusi. 
P-lė Mariutė yra stenografė. 
Mariutė irgi brightonparkietė, 
ją Draugijon įkalbino musų 
apsukri kon te s t aute M. Ratke
vičienė.

Pranas Srebalis
•Kuo toliau į mišką, tuo dau

giau medžių,
sų Brighton Parke 
sų kontestantai daugiau veikia, 
tuo didesnes pasekmes tizri. 
Ypačiai kont. M. Ratkevičienė 
čia šienauja. Musų naujas na
rys p-nas: Pranas Srebalius irgi

■ brightonparkietis,

Oną Baniulięnė

“Yes J&r”, mes Brighton 
j Parke tikrai progresui jam. Tą 
progresą daro ne kas kitas, 
kaip jųuaų kontęstautė p-nia 
M. Ratkevičienė. Musų nauja 
nare 
auka 
nės.

Uršulė Pužaitienė
Well, taip sakant, čia, 

būt, bu‘s musų sumanios kon* 
testantes M. Ratkevičienės dar
bo taškas Brighton Parke. Ar 
jai dar pasiseks gauti naujų 
narių laike paskutinių poros 
dienų, tai ateitis parodys. Gal 
būt, kad musų nauji narė p-nia 
Uršulė Pužaitienė • bus jos 
nios darbuotes paskutinis 
kas.

(Bus daugiąu)

tur

šau
tas-

-. »•
 ••

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 Vikriausio smagumo.

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

t

Chicagos Lietuvių Draugijos 
kontesto užbaiga gegužės-May 
31 d. Reiškia., už poros dienų 
jau kontestas užsibaigs. Dar
bas paskutinėmis dienomis pil
nai išsisiūbavo. Neabejotina, 
kad pastarosiom dviem dienom 
musų darbštus kontestantai ’r- 
gi nesnaus. Dvi paskutines die
nos bus tikro biznio bei darbo 
dienos. Sękamą antradienį ma
tysime pilną rezultatą musų 
darbo šiame pačiame skyriu
je.

Musų Kontestantų Stovis:
GB-151

Gerb. Ponas X, 
3653 So. Halsted St.

GB-72
Paul Miller,

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

Ach, koks tas piknikas smagus, 
Birutės daržas toks .platus, 
Ir ten tas viskas atsibus, 
Linksmybė lauks kiekviena 
Birželio trečią dieną.

Štai Onytė, štai Vandutė, 
Štai Broniutė ir Aldutė, 
Štai ir Petronėlė 
Ir šauiti Adelė.
Štai pavasaris malonus,:

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

Jau mes virstam •*^****-i'' ■I 

_ AM AM M A . *

■ S

1739

į
p-uia rBaniulienč irgi yra 
kontestantės RatkeviČie-

Mrs.
8312

Senas Petras „išbudo ‘— eina 
pirmyn. Ratkevičiene vėl su

Mrs.
6436

tas, pats ir mu- 
kuo mu-

Prnas 
priklauso
Draugiją
uiau yra
nizacijos
Mięžlaiškis yra .stalius, taipgi 
užsiima kontraktoriavimu — 
namų budavojimu ir taisymu1. 
Gyvena 2154 W. 23rd St.

■A

gijoje jtea nieko aktyvais 
veikęs, bet ateityje, sako,,pra
dėsiąs darbuotis.

ii-iibiį I uu F ■■ I —

Kontesto Reikalai

• s •«;

Antanas Miežlaiškis
Į 

Antanas Miežlaiški i 
į Chicagos Lietuvių 
nuo 1910 metų. Se- 
buvęs aktyvus orga- 
narys. Iš amato p.

Petras Peika
P-nas Petras Pęika priklau- 

įso šiai .Draugijai virš dešim
ties metų. Jau yra gavęs auk
sinį žiedą už savo stiprią svei- 
katį bei nesirgirną laikotarpy
je dešimties metų. Nors Drau-

• • - ___ >rį u.i) • ■ •

GB-6?
P. Galskis,
2930 N. Harlem Avė.

GB-60
J. Kemėšis,
812 West 33rd St.

GB-58
Mrs. M. Ratkevičienę,
.2431 West -47tlvPĮace.

GB-33
John Poteckas,
3547 So. Union Avę.

GB-27
Mrs. O. Simonnitienė,
4030 Brighton PJace.

GB-26 
Sophie Bendžįus, 
So. California Avė.

GB-26
P. Martinkaitis, 

(Senas Petras) 
So. Halsted St.

GB-21
V. Orenčienė, 
So. Halsted St.

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

GB-18
A. Ambrose,
3141 So. Emerald Avė.

GB-15
J. Ų. Ascilla, 
£800 Armitage Avė.

GB-15
J. Shelteman,
7029 So. Artesian Avė.

GB-9 
Petronėlė Šiužąs, 
4323 So. Fairfield Avė.

GB4 
Robert Shaikiiš, 
Ų404 So. Rot;kwen St.

GB-4
IP. • fcapenis, 
724-Węst 18th St.

GB-3
Fra»k: BuĮaw,
1739 So. Halsted St.

GB-3
J. Cheponjs,
41X1 So« Bichmond St

GB-3
X ĖUPulda,
$946 So. Artesian Avė.

GB-3
J. P. Girčius,
1835 Wabansia Avė.

Į piknikus traukiam, 
Malonumų laukiam. 
Niekur taip nebus malonu 
Kaip su daina ir uzbonu 
Piknike NAUJIENŲ 
Už Chicagos šienų.

Su savo gražuole į valsą įstoti, 
Kur sklysta pavasario aidai varsoti, 
Kur muzika, žmonės, draugai 
■Tik padeda laiką praleisti linksmai, 
Pašokti, patrypti ir pasisvečiuoti, 
Ogalkur, pavėsy j ir pasibučiuoti... 
.Naujienų mums piknikan reiks jau .važiuoti 
Linksmybes ten Jauks juk Kiekvieną 
(Birutės darže birželio trečią. dieną.

Štai merginos ir vaikinai, 
Gal lelijos ir jurginai. 
Susispietę jie būryj, 
Kaįptos bitės avily j;
Padainuoti gražiai moka, 
Kai kada net ir pašoka, 
Eidami visi išvien, 
Stumiasi Pirmyn kasdien

Džiaugsmo kupini 
Bėga tekini 
Jauni ir seni- 
Bega piknikan Naujienų 

|. ;Už Chicagos sienų. 
Linksma bus visiems 
Seniems ir jauniems

■ Laimės pagautiems 
Piknike NAUJIENŲ 

Chicagos sienų.

Kur jie reina, te jie traukia? 
Jie dar neina, jie dar tekia, 
iLaukia pikniko dienos, 
Nes itada jie užgiedos.
Puikiam piknike Naujienų 
Už Chicagosplačių sienų. 
Musų garsas eis tolyn, 
Nes dainuos tenai Pirmyn, i

r

Nieks namie nebus, 
^Užrakins namus, m 

Ir kiekviens pribus 
Piknikan NAUJIENŲ 

||Už Chicagos. sienų. 

ųra, ųra! '. ’ 
BegatChicaga 
Jau tųr-but visa 
Piknikan NAUJIENŲ 
Už Chicagos sienų ■



NAUJIENOS. Chicago, III

LIETUVOS ŽINIOS

akinių išpardavimas

Kun. Saveikį,

LIETUVIŠKĄ DEGTINĘ

REFRIGERATORIŲ

SPARTON

to offerThl» advertlMment is not intended

Birželio 16 Ekskursija
New York

Willow Springs, III.
a)Mwi

.'i

Perkam 
Lietuviš

kus Bonus

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

brechto įsakymu buvo palaido 
tas šalia jo giminių kapų. An

Insurance 
Notary 
Public

S. Wood St.
S. Hermitage Avė.
S. Marshfield Avė.
W. 45th St.
W. 43rd St.
W. 43rd St.
S. Paulina St.
S. Paulina St.
W. 111 St.
Vincennes Avė.
Archer Avė.
So. 49

JOS. MARKUS 
RAFOLAS 
PAUL ŠALTMERIS 
MAE RAINERT 
SMITH’S PALM GARDEN 
STANLEY KUNDRAT 
ANTON O. LUDIS 
PAULINE KARIS 
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 
JOSEPH J. EZERSKI 
ADAM MAZRAMUS 
A. BINKĮ 
STANLEY TAMASHUNAS 
SHAMETS TAVERN

Dabar galite gauti savo apie- 
linkėj. Nereikia jums toli va
žinėti, kad gauti geros degti
nės iš Lietuvos.
Lietuviškas Žydukas, Nathan 
Kanter pataria kreiptis i šiuos 
Lietuviškos Degtinės pardavi
nėtojus Chicagoje:

S. Rockwell
S. Ashland 
W. 69th St.
S. Morgan St.
W. 69th St.

French Line 
“Ule De 
France” 

Expresinis 
Laivas

šinius ir su mokytoju maino į 
sąsiuvinius.

Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais.

HAMBURG - NEW YORK 
ALBERT BALLIN 

DEUTSCHLAND
Malonios Apystovos, Prieinama Kaina

' » paoovcro \ j m Tfu. UTHVMOT 
< . STATt V X
SFIRIT MONpPOO

turėdami už ką nusipirkti sa 
si (.vinių, nešasi iš namų kiau

Greičiausia Kelione i Lietuvą 
. BREMEN 

EUROPA

jo antkapio ir šiandien dar te
bėra iškaltas toks parašas: “čia 
gidi didis vyras Lietuvių tautos 
garbė, kurs Stanislovo vadin
tas buvo”. Ateinančiais metais 
šiam garsiam vyrui sukanka ly
giai 450 metų nuo jo mirties. 
Lietuvos universitetas žada tas 
sukaktuves atitinkamai pami
nėti, o vokiečiai nori jo kapą 
panaikinti ir su žeme sulygin
ti. Mat, naciams nepatinka, kad 
jų taip žeminami lietuviai pir
mieji pradėjo mokyti vokie
čius. Tsb.

Refrigeratoriai turi ateinančių metų 
gražiausią išvaizdą, naujausius pagerinimus, ekonomiš* 
ką operavimą ir ilgiausią garanciją*

Mūšų krautuvei SPARTON refrigeratorių pasirin
kimas dar už seną mažą kainą nuo

Lietuvis Įsteigė Ka 
raliaučiaus univer

sitetą

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

swimming pool.
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims seredomis iki 7 v. v.

KAUNAS 
kuris prieš kiek laiko viename 
Kauno vienuolynų, kuriame jis 
buvo kalinamas, iš parabeliais 
peršovė du vienuolius — ku
nigus, pripažinus psichiškai ne
sveiku, trečiadienj iš Kauno 
kalėjimo išvežė Kalvarijos psi- 
chiatrinen ligoninėn.

BALTAS KAIP VANDUO—NEPERMAINYS NORS 
ŠVIESIAUSIOS SPALVOS.

Pilsudskio tėviškė 
Lietuvoje

gyvulių, o pašaro mažai, kitais 
pašaro daug, bet gyvuliai iš- 
dvėsdavo. Kartą Pilsudskis su
manė padaryti “biznį”. Raguo
čius išpiovė, padirbo dešrų ir 
manė išvežti į Prusus, bet de
šros pasirodė blogos. Vokiečiai 
jų nepriėmė ir Pilsudskis jas 
visas sukasė į žemę. Šiaip jau 
Pilsudskio tėvas mokėjo pui
kiai lietuviškai ir su ūkininkais 
buvo sugyvenamas.

PROGRESS KRAUTUVĖS
Turėsite Patogumą Visam Gyvenimui.

S. Ashland Avė.
W. 69th St.
S. Western Avė.
W. 47th St.
W. 63rd St.
S. Wood St.
W. 63rd St.
W. 63rd St.

116th St.
. 93rd St.
107th St.
107th St.

Klauskite Vardu savo Maliavos ir 
Hardware Krautuvėje.

Juozo Pilsudskio vardas, ku
ris laikomas dabartiniu Lenki
jos diktatoriumi," plačiai skam
ba ne tik Lenkijoje, bet ir vi
soje Europoje*. Bet ar nenuo
stabu, kad toji pat Pilsudskio 
pavarde dar labai gyva senų 
žmonių Lietuvoje lupuose, ku
rie Pilsudskį pažinojo mažą ii 
turėjo reikalų su jo tėvu4. To
kių senelių dar labai daug Tau 
ragės apskr., Tonelių bažnyt
kaimyje. Keletą kilometrų nuo 
Tauragės Naumiesčio yra dva
relis Kadamavas, kuriame Juo
zas Pilsudskis gimė, kuriame 
gyveno jo tėvai. Dabar to pa- 
lociaus jau nebėra puošnaus. 
Pivse jo jau nugriauta, likusio 
langai; išdaužyti, lentomis už
kalti, arba skudurais užkimš1

Labai seniai Adamavos dva
rą valdė Biliunas-Bilevičius. Tai 
buvo išlaidus ir kietaširdis po
nas. Su juo niekas nesugyven
davo. Jis turėjo tik vieną‘duk
terį ir tą pačią raišą. Pilsud
skio tėvas ją vedė dėl tuTto ii 
Bilevičiaus Pilsudskiui užraše 
pusę dvaro. Likęs šeimininku 
Pilsudskis Tenenių dvaruose il
gai negyveno. Jis pats išvažia
vo į Vilniaus apskritį, į žu- 
lavą, o dvarus valdė samdyti 
komisarai. Kai dvarai ėmė 
smukti, jis sugrįžo atgal ir 
smarkiai ėmėsi ūkininkauti. Ta
čiau jam nesisekė. Vienais me
tais Pilstfdskis turėdavo daug

Daktaras Bapagelionis gimė 
1485 metais, Kaunijoj. Mokėsi 
Vilniuje Krokuvos universitete^ 
gavo teologijos bakulioriaus 
laipsnį. Vėliau nuo 1542 metų 
ligi 1544 m. mokėsi Vitenbergo 
pas, anais laikais garsųjį mok
slininką Melanchtoną. Gavęs 
daktaro laipsnį apsigyveno Ka
raliaučiuje.

Ten jis buvo vienas pirmų j ų 
Karaliaučiaus universiteto steir 
gėjų ir pirmasis universiteto 
teologijos profesorius. Pažy
mėtina, kad vokiškai profeso
rius nemokėjo. Paskaitas skai
tė lietuviškai ir lotyniškai. Ra- 
pagelionis turėjo puikią iškal
bą. I jo paskaitas sueidavo dau
gybė studentų lietuvių ir vo
kiečių, net pats kunigaikštis 
Albrechtas jas lankydavo. Be- 
profesoriaudamas jis globojo 
lietuvius ir pirmasis iš visų lie
tuvių pradėjo lietuviškai rašy
ti. Jis mirė 1545 metais ir Al-

Kun. Sayeikis išvežtas 
Kalvarijon

MM

EKSPRESINIS TRAUKINYS laukia prie laivo Bremer 
havehe ir užtikrina patogų nuvykimą

I KLAIPĖDA, h

Lietuvą 
mažiau kaip, 

8 dienos
Platesnlas informacijas teikiam ir parduodam Laivakortes, 

Padarome visokius popierius ir dokumentus.
Siunčiam pinl<ms i Lietuvą.

GIRSTAITIšKIS 
v.). — Pavasariui 
apylinkės . žmones, 
t lt, nori apdirbti 
neturi litų 
pirktų ar 
dirbimo įrankius 
mi paS'turtiųguosius prašo pa
skolinti ir žada atidirbti, nes 
užmokėti nėra kuo. Gi tokių 
ūkininkų vaikai, mokyklose, ne-

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th Street Telefonas Yards 1829

*126.50
ir augščiau

Bet sekantį pirmadienį, 28-tą Gegužės SPARTON 
refrigeratorių kainos bus pakeltos. Todėl užsisakykite 
SPARTON Šiandien iš Progress Furniture krautuvės 
ir taupykite pinigus!

Lengvi išmokėjai.
pritaikome pagal išgalę kiekvienam.

Dabartinis Juozas Pilsudskis 
vos keletą kartų buvo į tėviškę 
atvykęs. Mat, tuo laiku jis jau 
ėjo aukštesniuosius mokslus, o 
ir žandarai jį' persekiodavo už 
mėginimą nudėti carą. Būda
mas namie jis niekados ne- 
miegdavo troboje, bet daržinė
je ant šiaudų. . Būdavo labai 
bailus. Kai galutinai Pilsudskis 
bankui prasiskolino, žemę su 
visais trobesiais bankas parda
vė ūkininkams, kurio ir dabar 
Pilsudskio tėviškėje tebegyve
na. Tsb.

Berlin—Stutgart—St, Louis 
Milivaukee—Gen. Von Steuben i

Taipgi nuolatiniai išplaukimai gerai žinomais kabininiais 
laivais. Patogus geležinkeliais susiekimas iš

1 Bremeno ar Hamburgo.
Informacijų klauskite pas vietini agentą arba

HAMBURG - AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD 

177 N. Michigan Avė.—130 W.
Randolph St., CHICAGO, ILL. ■■■■■■■•■

734 W. 35th St.
4600 S. Marshfield Avė 
2435 S. Leavitt St. 
4501 S. Paulina St. 
4358 S. California Avė. 
4107 
2451 
7101 
2649 
1900 
4512 
1605 
2646 
260 W. 
5600 W 
147 E. 
136 E. 
10805 S. Michigan 
4535 
4300 
2638 
3729 
2622

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

---- DIDELIS 
PASIRINKIMAS

Įvairių Stylių Rimų, Tikri Toric Šlifuoti Stiklai 
PRITAIKINTI JŪSŲ AKIMS NUŽEMINTOMIS KAINOMIS 

Patenkinimas Garantuotas.
Maino kiaušinius į są 

siuvinius

ĮSIGYKITE SAU NAUJĄ 
r ** j

SPARTON

Pilsen Linoleum Lacquer
Išdžiūsta j 30 Minučių.

MORTCAfiE BAMKERSJ
REAL ESTATE 

metų teisingumu pamatuotas biznis. 
Susipažinkite ir remkite lietuvi.

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

Electric Auto-Lite streikuojantys darbininkai Toledo, Ohio, nuodingų dujų debesyje traukiasi nuo juos puolančios valstijos 
milicijos.

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

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

Užlaikome pirmos rūšies skanius gėrimus ir užkandžius.
Savininkas '

WM. DAMBRAUSKAS

whiakey for sale or dellvery In 
&ny etate or community vhereln the advertlsinr, sale or ūse 

thereof (p unlawful.

STANLEY WELICKO 4119 So. Ashland Avė 
CHARLES KRISCUNAS 4501 S. Ashland Avė. 
GEO. NORBUT 
G. STAKAUSKAS 
W. NEFFAS 
A.- OZESNA
M. BIOGA 
K.» KAMARAUSKAS 
D. GRICIUS 
A. JANELIUNAS 
NICHOLAS EŽERSKI 
K. TAMOŠAITIS 
ALEX PHILLIPS
N. STALENSKAS 
M. DZIMIDAS 
A. LUKSHON 
ADAM SMITH 
JOS. TOLOČKO 
JOS. NEZELKIS 
A. ZLATRINAKAS 
K. GRIMONTAS 
S. KURECK 
EDW. KAREIVA 
S. BRAŽINSKAS 
A. ZELINSKAS

2408 
2553 
3600 
2446 
4177 
4157 
3800 
3258 
1750 
1720 
645 W. 18th St. 
158 E. 107th St. 
671 W. 18th St. 
Justice Pk.. III. 
2200 W. 22nd St.
2 N. Broadvvay, Melrose Pk., III 
4628 
4501 
4625 
1825 
2455 
2419 
4558 
4600 
3926 
8106 
6136 
1500

(Aluntos 
atėjus šios 
kaip ir ki- 
laukus, bet 

už kuriuos nusi- 
susitaisytų žemės 

Todėl eida-

3222-24-26 SO. HALSTED STREET 
J. KALEDINSKAS, Vedėjas. 
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Skalbimai Naujienose
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March 7*

atsigrįžę, 
apsivilko

pagei- 
reika

kad pačios Naujienos 
yra naudingas

Praėjo 
Semionovas

neįmanomai 
balsą# išeinantį# 
tai — iš pačios

bet, paklausęs, 
užgiedojo dar 

Zakristijonas piktai 
Visi kiti

kaine
Dubo-

savė išsimoka 
APEX

mergaitės ]
SaniUas raukėsi ir

jis buvo išvykęs į 
kad pasiinformavus

LajkD liko nedaug, todėl tuo jaus kreip 
kitės dėl kambarių ir ihformacijų.

99.00 
ir aukščiau

49.00
ir aukščiau

nuriedėjo riuo

tulžies 
čia jau 
būtinai 

vėžys 
skaudė-

Sutaupo pinigus ant maisto
BUdtikO krautuvė parduoda visas žinomas su 5 metų 
gnrahciia ledaunės WESTINGHOUSE, LEONARD, 
NORGE, GIBSON, APEX. Kainos

, kada įvairios šalys, 
turės mokėti sutartas 

Todėl jau dabar Jung- 
savo skolininkams pra- 
atsiteišti.

je jau degė lempos ir ten bu
vo taip paprasta ir kasdieniška, 
kad net visi laisviau atsikvė
pė. Priekyje ėjo kunigas. Jis 
smulkiai žehgė žingsnius ir 
stengėsi, kad užkalbinti jau
nuolius.
kį nors malonų žodį. Atsiduso 
jis ir švelniu tonu pradėjo:

—Gailu jauno žmogaus, juo 
labiau, kad
musų visų numirė laimingai... 
Tai Dievo gailestingumas, —- 
j lįs tai žinote... (Bus daugiau)

nelengva atskir 
įdegimą

Birželio 15 d. sukaks laikas, 
kurios yra skolingos Amerikai, 
savo skol 
tinių Valstijų valdžia siuntinėja 
nešimus, kad jie butų pasiruošę

Didžiosios Britanijos ambasadorius Washingtone 
tokį pranešimą jau gavo ir jisai apie tai davė žinią sa
vo vyriausybei. Jos sąskaita bus $85,670,000.

Tačiau nėra jokios vilties, kad Britanija arba kuri 
kita šalis savo skolas Amerikai mokėtų. Iš visų skoli
ninkų viena tik Suomija savo skolą moka. Anglija, Lie
tuva ir kai kurios kitos valstybės jau pernai metais 
mokėjo tik 10 dalį to, ką jos turėtų pagal sutartį mo
kėti; o Francija visiškai nieko nemoka.

Ne kitaip tos šalys elgsis ir dabar. Kad jos neketi
na skolas mokėti, tai matyti ir iš jų biudžetų (pajamų 
ir išlaidų sąmatų), kuriuose skolų mokėjimas yra višai 
nenumatytas.
tuoti skolas bus bergždžias. Jisai tik bereikalingai su
erzins kreditorių ir skolininkus..

Daug butų geriau, kad Jungtinių Valstijų valdžia, 
užuot spaudusi savo skolininkus, iš kurių nieko išspaus
ti nesiseka, sutiktų daryti su jais naują sutartį dėl sko
lų, arba net visiškai jų skolas panaikintų. Taip yra da
roma biznyje: blogos skolos būna nurašomos nuo kny-

kuris 
pirko 
autą, 
vasa-

3417-21 So. Halsted
Tel. Boulevard 8167-4705

kuris buvo 
arčiavt visp kitų,, pasirodė, 
jog Semiono vo amžius vos-vos 
tęsėsi ir nežiurinčios akys tru
putį pasijudino į tų pusę, iš 
kurios giėdotojtj Palšai plito. 
Bet kiliems pasirodė, kad S&- 
mibriovas pasiliko tokiu pat 
nejudančiu' stabu, kokiu jis 
buvo.

ĖafsaviniUtė, išgirdusi pir
mą dainos gaidą, pradėjo ty
liai ir gailiai verkti. Ji nešluo
stė ašarų, kurios bėgo per jau
ną ir gražų jos veidą. Visi pa
sižiurėjo į jų. Pravirko ir Dri- 
brivaitė, o vyrai pajuto ašaras 
akyse ir stengėsi sulaikyti jas 
dantis sukandę. Kiekvieną 
kartą, kada giedojimas buvo' 
garsesnis 
verkė, o 
nenoromis judino pečius, gal 
vbdamūs, kad jeigu Semiono'

mionovas
Po to, lyg butų sūradęs tai, 

tas jam buvo rėikaliiiga, jis, 
jau vienodai pradėjo tęsti tų 
Igų šhiOkščiaiitį garsą, tiktai 
pertraukdamas sustOjftiiČiU 
sutikiu kvėpavimu

Apstojusieji ligonį iš karto 
atrodė, jog nesuprato 
dalykas. Karsayiniūtė, 
vaite ir Navikovas tuoj pradė
jo verkti. Kunigas greitai ir 
rūpestingai pradėjo skaityti 
paskutinę maldą. Ant jo rie
baus ir gėfOširdiŠikd1 veido pa
sireiškė gdilestihgdftias ir auki 
šČiausidš skausmas 
kelios mi liūtės# 
greit nutylo;

—Užbaigė 
nigas.

Bet tuo pačiu akimirksniu 
Semioridvas grėitai ir sunkiai 
pakrutino sulipusias stfvo lu
pas. Jo veidas persimainė, lyg 
ir šypsena pasirodė ir risi iš
girdo jo kurtų 
štlpną ir baisų 
atrodė, iš kur 
gilumos jo krutinės, kaip iš p6’ 
grabo dangčio:

—-Tikras rakalius! 
jis, tiesiai žiūrėdamas į kuni

Reporteris yra suinteresuo 
tas painformuoti Lietuvos, < 
ypatingai Panevėžio kavalie 
rius, kad jie ta proga pasinau
dotų.

jam turi būt rie- 
klausytis šito, 

ir toli nuo 
sunkaus ir

Jau pirmiau minėjau kai ku
rias vidurių skaudėjimo prie
žastis. čia paminėsiu daugiau 
įvairių vidurių netvarkos įvy
kių, kurių bendrai žmonės ne
gali atskirti vienas ntio kito. 
Dažnai vidurių netvarka, dė- 
liai kurios ligoniai ima įvairių 
abejotinos vertės gyduolių be 
jokių sėkmių, paeina nuo 
chroniško apendicito. Lėtas įsi- 
senėjęs apendicitas sudaro pa
sėką bendram Vidurių užkietė
jimui, vidurių mėšlungiui, pri
augimui žarnų dalių Viena prie

$7.00
8.50
1.75
1.25

NAUJIENOS
1739 So4 Halsted Street Chicago, III

$8.00
4.00
2.00
1.50

;eko 
turi

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiem- Ben
drovė 1739 Š. Halsted St.. Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

Semionovas kvėpavo retai 
ir sunkiai. Jis buvo iš viso ne- 
jėpanašus į tą Semionovą, 
turį visi pažino. Jis iš viso 
juvo mažai panašus į gyvąjį 
žmogų, nors pas jį ir buvo tie 
patys veido bruožai, kaip ir 
pirmiau; tie patys kūno sąna
riai, kaip ir pas visus žmones, 
let atrodė, jog veido bruožai 
ir kūno sąnariai kokie tai ypa
tingi, keisti ir nepajudinami. 
Visa tai, kas kitus žmones 
gaivino ir jaudino, taip pap
rastai ir suprantamai, atrodė, 
jog jam nebuvo reikalinga. 
Kažkur gilumoje keisto, nepa
judinamo jo kūno, reiškėsi 
tas tokio ’ besirūpinančio ir 
baisaus, lyg besiskubinanti su 
tokiu tai būtinumu, neįvei
kiamom pastangom ir visa jo 
gyvybė nuėjo ten, kur lyg bu
tų žiūrėjusi į šį veiksnią ir 
klausiusi su įtempimu, su ne
išreiškiamu dėmesiu.

Lempa, kiiri pakabinta degė 
viduryje lovos, aiškiai ir ryš
kiai švietė nesijudinantį, ne
žiūrintį ir negirdintį jo veidą.

Visi stovėjo ir, nenuleisdami 
akių, žiurėjo, tylėdami, tikrai 
bijodami sudrumsti tokią di
delę tylą ir tylumoj jie girdėju 
baisų ir skaudų silpną šniokš
čiantį Semionovo kvėpavimą.

Atsidarė durys ir pasigirdo 
tankus seno žmogaus žings
niai. Įėjo mažas, bet StUfokas 
kunigas su savo zakristijonu, 
liesiu ir tamsiu žmogeliu. Sti 
jais kartu atėjo ir Saninas. 
Kunigas, kosėdamas, pasisvei
kinu su gydytojais ir manda
giu galvos linktelėjimu, pa
sveikino kitus. Jam irgi man
dagiai ir kultūringai linkterė
jo visi kiti ir po to vėl visi nu
tylu. Saninas, nešisveikinęs 
atšisėdo ant lango ir įdomiai 
žiurėjo į Semionovą ir į visus 
ten esančius žmones, stengda
masis suprasti, ką jis ir jie 
jaučia ir mano.

Semionovas vis taip pat lė
tai kvėpavo ir nesijudino.

—Be išpažinties? — švelniai 
užklausė kunigas, prie nieku 
nesikreipdamas su savo klau
simu. ,

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Kurnu lė dar painformavo, 
kad Povilas Krivickas, 
dar nelabai seniai vedė, 
naujų naujausią ir gražų 
Tad dabar galės smagiai 
rą praleisti.

naihie. Vienok Reporte- 
kaip ant laimės, netikėtai 
sušitikti vieną kumutę, 

labai daug mėgsta kalbėti 
ir daug ką turi pasakyti. Nuo 
jos niekas nieko negali paslėps 
ti. Tad Reporteris panorėjo pa
sinaudoti proga. Nelaimei, ji šį 
kartą daug žinių neturėjo. Bet 
visgi neišėjo sausai: Reporte
riui tylomis į ausį ji pašnibž
dėjo, kad birželio pabaigoje dvi 
seniai Binghamtone gyvenan
čios našliukės važiuoja į Lietu
vą vakacijoms: p-ia Yaškaus- 
dene dar vežasi dukterį Albi
ną, kuri sekantį mėnesį baigia 
aukštąją mokyklą; jinai gal 
pasiliks Lietuvoje ilgesnį laiką, 
>et motina grįš atgal už trijų 
mėnesių. Gi p-ia Skrebienė va
žiuoja viena# dukteris palieka 
namie. Nors jos jau užaugusios 
ir gražios merginos, bet palie
kamos gaspadinauti ir tiek. 
Joms gal tai ir nelabai patin
ta, bet jau toks bosienės nuta
rimas.

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

kad tas kankinantis ir besitę
siantis dalykas užsibaigė taip 
greitai ir paprastai. Jie dar 

I pastovėjo valandėlę prie lo
vos, žiūrėdami į mirties pada
rytus pėdsakus jo vėide, lyg 
dar ko laukdami, sterigėsi iš- 
šaukti saii gailestį ir baimę. 
Su įtemptais dirksriiaiss visi 
ž i ube jo kaip Navikovas užden
gė akiš ir sudėjo ant krutinės 
mirusiojo rankas. Paskui pra
dėjo išsivaikščioti, sulaikyda
mi žingsnių garsus. Koridoriu-

Elektrikinės skalbyklos yra reikalingos kiekvienos 
šeimynos nūmūoSd.

Mokant tik po $1.00 į savaitę skalbykla pati per 
MAYTAG, TBoR, WĖSTI^GHDtiŠĖ, 

Pilnas pašiHnkimas. Kainos

sukrutėjo, atidarė 
akis ir su išreiškimu beprotiš
kos baimės, išsitempė.

Visi girdėjo jo 
niekas net nepasijudino iš vie-J 
tos, o tiktai nuo išreiškimo ne
paprasto liudėsio ir gailesčio, 
akimirksniu 
raUdOhoi kunigo veido prakai-1 
tas. Baimingai j iš apsidairė, 
bet niekas į jį nežiūrėjo. Tik!- 
tai Saninas šyptelėjo.

Semionovas ir vėl pradėjo 
judinti lupas, bet jokio garso 
dabar nesigirdėjo. Tiktai vie
nas retas ir Šviesus jO ūsas ne
linko žemyn'. Paskui jis vėt iš
sitiesė ir pasidarė dar ilgesnis 
ir Baisesnis.

Daugiau nesigirdėjo nė vic- 
ho garso, nė vieno judesio nė- 
padėrė. .

Dabar niekas neverkė. Mir- 
labiatqtiįS prisiartinimas bftvo bai

sesnis ir skaudesnis, negu jOs 
įvykimas. Ir visiems buvO dar
gi kaip tai keista, nėpūprasfa,4

Sekmadienį, gegužės 20 d., 
tada Binghamtone karštis sie
kė 94 laipsnius, tai jūsų Repor
teris, visas sušilęs ir suprakai
tavęs, bėgiojo po garsiąją gat
vę, vadinamą Lake Avė., nes 
ten tirščiausia lietuvių apgy
venta, ir rinko jums žinias.

Bet kadangi buvo sekmadie- 
lis, tai mažai kas buvo galima 
rasti

losios žarnos, šiame atsitikime 
jokios gyduolės nepataisys vi
durių betvarkės, kada jinai pa-* 
eina nuo chroniško apendici
to. Geriausias būdas yra ope
racija.

Tame pačiame šone sU apen
dicitu yra ir daugiau organų, 
kurių betvarkės simptomai yra 
labai para 
apendicitą. Pavyzdžiui, chro
niškas įdegimas dešiniojo ink
sto, lėtas užtvenkimas dešinio
sios šlapimo trubelės if įvai
rus augimai (pastarieji daž
niau pas moteris), šiuose atsi
tikimuose neretai reikalinga 
laboratorijos pagalba, kad nu
statyti teisingą diagnozę.

Uždegimas tulžies pūslės# su 
akmenimis arba be akmenų, 
yra kita svarbi priežastis vi
durių skaudėjimo dešiniame šo
ne- Dažnai ligonis vemia, kas 
yrA paprastas ligos simptomas- 
Skaudėjimas pagal šonkaulius 
yrA paprasčiausias ■; simptomas 
netvarkingumo tulžies pūslės. 
Čia bei kokios gyduoles negel
bės, bet reikalingas pritaiky
tas gydymo būdas arba ge
riausiai operacija. Tvarkingai 
nustatytas valgis i? reguliarus 
prisilaikymas dažnuose ateiti-

Vidurių skaudė 
jimas

------- $8.00
--------- 4.00
--------- 2.50 
aito Money

—Taip... — skubiai atsiliepė 
Navikovas.

Saninas išdavė kokį tai ne
paprastą garsą. Kunigas įtar
tinai pasižiurėjo į jį, bet nieko 
nfegalėjd nugirsti, 
pasitaisė plaukus, 
kainža ir plonu saldžiu teHord 
su dideliu išreiškimu, pradėjo 
skaityti kas reikėjo prie mirš
tančio krikščioniško tikėjimo 
žmogaus. ;>r

Iš zakristijono pasigirdo 
šlUbtibjaiitiš ir nemalonus ba-^ 
sas. Ir šiedu, nępanaŠųs į 
vienas antrą balsai, pynėsi ir 
skirstėsi# liūdnai ir keistai sa-t 
vo disonanse užsikirsdanii po 
aukštom lubom. r

Kdi jtį balsai užsikirto aukš
toj gaidėj, su dideliu išgąsčiu 
visi sužiuro į mirštančiojo vei
dą# Navikovui

as Second Clasg Matter
1914 at the Post Offfco 

of ChieafįV, III. ufiddr the act of 
March 8rd 1879.
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kiriutose pagelbsti. Jeigu pa
starasis būdas neduoda 
daujamų rezultatų, tada 
linga operacija.

Chroniškas įdegimas 
pūslės sudaro gana rimto po
būdžio vidurių netvarką. Ligo
nis nuolat jaučia skausmą de
šiniajame šone po krutinę. LL 
gonis dažnai skundžiasi ben-* 
dra vidurių netvarka, kaip tai 
užkietėjimas vidurių, surūgęs 
pilvas ir atsiraugėjimas. Daž- 

ligonis sako, kad jį riemuo 
po širdžia. šiame atsitiki- 
vartojimas abejotinos verx 
gyduolių yra ne vien be 

sėkmių, bet žalingas. Nustaty
mas arba reguliavimas valgio 
čia daugiau svarbu, negu abe
jotinos vertės 
štai.

Neretai y*ra 
ti chronišką 
pūslės nito pilvo vočių, 
laboratorijos darbas 
neišvengiamas. Pilvo 
taipjau sudaro panašų 
jimą, kaip ir* pilvo votis, žmo
nės, turintys pilvo vėžį, daž
nai skundžiasi, kad viduriai 
esą užkietėję ir bando įvairių 
gyduolių, kas tik kokių jiems 
pamini. Ypatingai, kurie pagy
venę jau po 45 metų amžiaus 
turi minėtą vidurių netvarką, 
neprivalėtų spekuliuoti ant sa
vo gyvasties ir eksperimentuo
ti įvairias gyduoles be atatiii- 
kamo patikrinimo vidurių be*- 
tvarkęs.

Neretuose atsitikimuose žmo
nės nestigalėję dėl visai ne
svarbios vidurių ligos, kaip tai 
vidurių mėšlungio, petka abe
jotinos vertės išgarsintas gy
duoles net sVarais, manydami, 
kad jie turi labai pavojingų 
ligų. Kada tokiame atsitikime 
žmogaus padėtis butų atatih- 
karnai patikrinta ir suteikta 
teisingi patarimai# jis pasveik
tų ir be gyduolių, nes vidurių 
mėšlungis dažnai priklauso nuo 
to# kaip Žmogus nžsilaiko.

vas girdi, — 
pakenčiama 
dargi sveikiems 
mirties žmonėm 
ne darnaus gicdbjimo.

—Ne taip garsiai jus, — 
piktai pasakė jis kunigui.

Kunigas iŠ karto maloniai 
pakreipė ausį, hĮ' 
užsispyrė ir 
garsiau 
pažiurėjo į Saniną 
irgi baimingai pasižiurėjo į jį, 
lyg jis butų pasakęs ką nOtš 
kvailo ir nepritinkamo.

Saninas, netekęs kantrybės, 
numojo ranka ir tylėjo.

Kai viskas Užsibaigė, ir ku
nigas įkišo kryžių į sutanų, 
pasidarė dar sunkiau. SėmiO- 
rioVaš, kaip ir pihnihu, nesi
judino.

Pas vistiš pasirodė baimė ir 
riepėrgalimas jausmas: norė
josi, kad viskas greičiau pasi
baigti} ir SemionOvas, ant ga
lo# numirtų 
it baimė stengėsi neišsiduoti 
ir neslėpti tą nOrą, bijodami 
pažiūrėti viens į kitą.

—Nors jau greičiau, — pa- 
yldmiš ištarė SaninUs. 
<i kohiedija.

——Taip!—atsiliepė Ivanovas.
Jie kalbėjosi tyliai. Buvo 

matyt, kad ŠėihioiiOVaš rieuž- 
girs, bet visgi kai kurie su ne- 
dasiprotėjimu žvalgėsi į visas 
puses.

Šafrovas norėjo ką tai pasa
kyti, bet tdo laiku pasigirdo 
naujas, neįmanomai gailestin
gas ir skaudūs garsaš, sulaikė 
visus ir visi sužiuro ligonio 
pusėn. i

Metams •• •••••••••• ••••••
Pusei metų ____________
Trims mėnesiams ______
Pinigus reikia siųsti pašt

Orderiu kartu su užsakym

NUOLATINIAI ĖUDĖiko IlADlO PROGRAMAI:
Nedėlioihis WCFL, 970 k. nuo X iki 1:30 po pietų. 

Ketvertais WHFC, 1420 k. nuo 7:30 iki 8:30 vai. vakatė.
ii ht liftu*. ■ . ......a(VWU

Petras Mainionis irgi pirkęs 
naują Pontiacą, kuriuo dabar 
mokinasi važiuoti ir neužilgo 
savo šeiniai ir draugams duos 
smagaus raido. Iš viso to karų 
pirkimo matyti, kad pas muš 
depresija jau praėjo ir dabar 
turime gal riet “prosperity”. 
Reikia pasakyti, kad čia visi 
lietuviai dirba pilną laiką ir 
dar vidutiniškai uždirba.

Kūmutė pasakojo ir daugiau 
smulkesnių atsitikimų, bet ka
dangi jūsų Reporteris buvo la
bai ištroškęs, tai šiaip taip at
sisveikino ir greitai nusiskubi
no j p. Chernų restoraną. Ten 
rado viską ankštyn kojomis, t. 
y. viskas išardyta ir daroma 
nuodugnus remontas. Tas da
roma todėl, kad to valdžios in
spektoriai reikalauja. Paskui 
patirta, kad ponai Ch'ernūs tik 
ką yra gavę stiprių gėrimų 
laisnį, tai esą reikia prisitaiky
ti prie aplinkybių.1 Jriozo namie 
nebūvo, 
airportą
apie vietą p. Vaitkaus ir Litu- 
anicos II sutikimui.

Reporteris valandžiukę pasi
ilsėjęs ir išgėręs skariads ataus, 
išvyko į laukus ir už pusvalan
džio jau buvo p. Balčikonio- 
Chesterio vašarriamyje ant Su- 
sųuahanna' upės kranto, čia bu
vo if daugiau svečių# Vieni 
maudėsi, kiti pavėsiavo, o dar 
kiti įvairius jUokris^ krėtė. Iš-^ 
tikro tai puiki viėta pailsini ir 
pasislėpimui nuo vasaros karš
čių. Binghąmtoniečiai turėtų 
ta vieta pasinaudoti. P-as Bal
čikonis pareiškė; kad vieta yra 
atdara visiems lietuviams. Pa
siėmę sart Užkandžių, jie gali 
atvykti ir naudotis vieta dykai.

RepOTtetis.

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

Užsisakymo kainai
Chicago je — paštu:

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

ChicagOj pfef išnešiotojils t
Viena kopijd
Savaitei ..... ........................ ...
Mėnesiui

Suvienytose Vklstljofee, ne Chicagoj, 
paŪUi

Bereng'aria
52,100 tonų įtalpos



NAUJIENOS, Chicag^ ni.

Mirė besimaudydamas

Oppollte Dnvls Store, 2d Flpor

Pašautas mirė

Lietuvės .Akušerės

Tel.

GraboriaiP-nios Svirskienės bylairu

4143 Archer av„ kamp.. Francisco av.

vairus Gydytojai

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Advokatai

U 0 Z A P A S E U J) EIKI
Central District

ITIS

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Nakti 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Ofiso Tel. Lafayette 3650 
Rez. Tel. Virginia 0669

AMELIA MASSJENE 
po. tėvais Valentaitė

Oficialiai paroda atida 
ryta 4:30 vai. po piet

Trys banditai sumušė 
mergina ir atėmė $750

Lygiai 4:30 vai. po piet šeš 
tadienį pasaulinės parodos pre 
zidentas Rtrfus Dawes prata

Kiti kaltinamieji šioje byloje 
yra Frank Currin, Wm. Walter, 
George Patris ir John Paulis.

Sekmadienį Chicagos pasau
linėj parodoj suimta trylika ki
šenvagių. Iš areštuotų 11 buvo 
vyrų, o dvi moteriškės.

Edward Van Duzcr, 20 me
tų, Y. M. G. A. studentas, mirė 
širdies liga besimaudydamas Y. 
M. C. A. baseine adresu 19 S. 
La Šalie st.

Furnitūra Co.
3621-23-25 South 
Halsted Street 
josjb:

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

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

Antradienis, geg. 29, 1934

1,500,000 lašinių 
darbiams

METINĖS MIRTIES 
.SUKAKTUVĖS

Drovers Bankas da
vė dovanų Budrike 

kontestantams

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2848

Vieniems mirtis — 
tiems dovanos

Anthony Wilk, 36 metų, 3145 
West 42 Street, mirė praėjusį 
šeštadienį. Jį pašovė Valentine 
Bien, 45 m., 6147 So. Parkway, 
automobiliams pardavinėti agen- 
tijos savininkas.

.Nusišovė Thomas C. White, 
58 metų amžiaus, North Ame
rican Lacc Company Chicagos 
ofiso galva. Manoma, kad White 
papildęs saužudyslę dėliai fi
nansinių keblumų. reikalo 

daurlau. kad 
kolele. 
didelis ----- _Sfto. JI valo Ir. apsauco daa; 
|8. ui kuriuo«w7alite auSplrk- 
U nirltiaaltM ar ka kits 
uambert Phar«acaJ Oo.

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

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

Prezidentas Rooseveltas krei
pėsi j kongresą prašydamas pa
skirti federalės valdžios sky
riui Chicagos pasaulinėj paro
doj dar $200,00 
parodai kongresas buvo 
ręs $1,000,000. Iš tos 
pasiliko nesuvartota tik 
000.

Trys banditai užpuolė p-lę 
Zellą Brodsky, 22 metų, sumu
šė ją ir atėmė iš jos $750, ku
rie priklausė automobilių san
dėliui esančiam adresu 1430 
So. Michigan Avė. ir kuriuos 
mergina nešė j bauką. Desėt 
kai žmonių mate įvykį, bet pa- 
gelbos merginai nespėjo suteik-

Insulto byla atidėta 
d. birželio

CHICAGOS 
ŽINIOS

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

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

Tel. Seeley 7830 
Namų telefonas Brunsvvick 0597

GYDYTOJAS IR C 
1821 So. 

CHIC

Prezidentas prašo dar 
$200,000 Chicagos 

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

Nuliūdę lieka,
Vyras ir Duktė.

Nusišovėdel nepasiseki 
mų bizny

Trylika vagilių sugauta 
parodoj

Kongresmanas Francis H 
Shoemaker iš Minnesotos, ku
ris tapo areštuotas už gelbėji
mą Minneapolis streikuojan
tiems trokų darbininkams. Po 
licija kaltina, kad jis dalyva
vęs viename streikierių susirė
mime su streiklaužiais.

lieja. 6600 South Artesian Ąvepue. 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

$10,000 žalos mokyklai 
dėl gaisro

58 paukščiai paliuosuo 
ti iš kamino

Du policininkus pavarė 
iš darbo

Dr. Weeks, Successor

Pirmadienį teisme davė liu- 
dymus p-ia Sęphic Svirskienė, 
665 Wes«t 18 st. Ji yra kaltina
ma kartu su keturiais vyrais 
suokalbiu padėti bombą esan
čiai netoliese nuo' jos bizniavie- 
lės tavernai.

l?-nia Svirskięnė griežtai -už
ginčijo daromus jai valstybės 
priekaištus; ji liudijo esanti ne
kalta.

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.

Amerikos Lietuvių Daktarų
------- 2E*H8&osJNarfai._____

Vai.—8:80 A. M. iki 8:80 P. M. 
Tel. HARrison 0751

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau

Nuleido Mueller antrą kartą 
— išvilko kitą žuvytę, kitą 
paukštį. Taip Mueller žvejojo 
iš kamino paukštelius per visą 
naktį. Nebegalėdamas apsidirb
ti tokiu' budu, jis prakirto sky
lę prie kamino pamato ir pa- 
liuosavo užsilikusius jame 
paukščius. Viso iš kamino pa- 
liuosuota 58 paukšteliai.

Manoma, kad dėliai neseniai 
siautusios audros paukščiai su
skrido kaminan, bet jau nebe
galėjo beišlėkti iš jo. Išalkę ir 
ištroškę jie čirpė ir mušė spar
nais kamino sienas, kai jų ke
liamus garsus išgirdo Mueller 
ir paliuosavo juos.

Banditas atėmė $650 iš 
Charles Novako, ševerykų krau
tuvės savininko, 5639 So. Milt- 
more Avė. Krautuvė, kurioj 
holdapas padaryta, randasi ad
resu 10 So. Dearborn St.

Policininkų teismo taryba 
pašalino iš vietos policininkuc 
Napoleoną Latinis ir Edwardą 
Schlitz. Kaltinimas policinin
kams buvo, kad jie išreikala
vę iš tūlo John D. McCarthy 
kyšį suma $25.00.

August F. Mueller, namų sta
tybos kontraktorius, turi bun- 
galow adresu 2317 Neva avė. 
Naktį iš sekmadienio j penkta
dienį čirpimas ir bildėsis neda
vė jam ramybės.

Pagalios jis surado, kad gar
sai kyla iš kamino. Pasiėmęs 
virvę, jis nuleido jos galą ka
minu žemyn. Pajuto, kad į vir
vę kas ten įsikabino. Iškėlė vir
vę, o ją' buvo įsikabinęs paukš-

Tel. Lafayette 8572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didęlė ir graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER AV.

THE “OLD RELIABLE”
STANDARD “BREW”

Skaniausia Chicagos Alus 
CHICAGO HEIGHTS BREWERY,

Išklausymas skundų ir kalti
nimų prieš Šamą Insųllą ir ki-, 
tus kaltinamuosius kartu su 
juo paskirta 11 dienai birželio 
mėnesio.

J.J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

.rūpesčius, man.

Simon M. Skirias
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 ’W. 18th St.
Tel. Monroe 3377

Bandytas pasipelnė 
$650

Chicago Ofisas
FRANK A. YOUNG PRODUCTS Co.

Distributors
4352 So. Mozart St

Lafayette 7346

“Aš dabar pareiškiu šimtme 
čio Progreso Parodą esant ati 
daryta, ir Chicaga siunčia už 
kvietimą pasauliui.’’

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
29 diena gegužės mėn. 1933 
m., sulaukus pusės amžiaus, 
gimus Purleškių kaime, Krupę-t 
liškių pąrap., Biržų ap.

Dabar ilsis Lietuvių Tautiš-f 
koše, kapinėse. r

Paliko dideliame nuliudime' 
vyra Joną, dukterį Johaną, se
seris švogerius ir giminės. r

Jau metai praėjo kaip Tu 
mus apleidai. Kiekviena mi- ‘ 
nutę mes Tave gailiamės ir 
musų gyvenimas pasįdarė tuš
čias ir liūdnas be Tavęs., 
Mes Tave Musų brangiausioji 
moteris ir motinėlė niekuomet 
neužmiršime. Tu pas mus 
jau nebesugrjši, bet mes anks
tinus ar vėliaus pas Tave tei
sime. Lauk mus .ateinant!

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1046 West 46th St.
Tel.: Boulevard 5203 ir 8418 

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

Pernykštei 
pasky- 
sumos 
$100,-

Kershaw mokykloj adresu 
6431 So. Union Avė. kilo gais
ras, kaip surasta vėliau, dėl 
padegimo. Gaisras padarė tur
tui žalos apie $10,000.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietųyiams žinomas į per 35 
metus kaipo patyręs gydytojus chi
rurgas ir ^akušeris.

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

Ofisas jr Laboratorija:
1034 W. 18th SL. .netoli -Morgan St.

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Bark 6755, ar CenUal 7404

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiąi 
Reįkale meldžiame atsišaukti, o mu

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

Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, UI.
Tęl. Cicero 5927

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

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

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Gegužės 27 d. Birutės Darže 
įvyko J. F. Budriko radio kon- 
testantų piknikas, kuris buvo 
tikrai sėkmingas, žmonių pri
sirinko pilnas daržas. Progra
mas buvo ilgas ir įvairus. Jj 
išpildė Budriko radio kontes- 
tantai.

Tarp kitko, Drovers Trust 
and 'Savings Bank, kurio bu
veinė dabar yra prie 47 St. ir 
Ashland avė., davė dovanas 
penkiems kontestantams gavu
siems prizus. Kiekvienas jų ga
vo po 2 dolerius. Viso $10.

Apie tai teko patirti iš 
Drovers banko darbuotojo p. 
Geo. J. Stungio.

' Senas Petras.

Dr. KARL KURK AT
Gydomos Akių ligos.

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

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

Phone Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELTS

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

NAUJIENŲ . 
Pinigų Siuntinio Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki -8 vai. vak. Nedeliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

Federnl Surplus Relief Cor
poration paskyrė Illinois Emer- 
gency Relief komisijai 1,500,- 
00 svarų rūkytų lašinių. Tie la
šiniai bus išdalinti reikalin
goms pagelbos šeimynoms bir
želio mėnesį.

Visas federalio maisto per
viršis, dalinamas Illinois valsti
joj, bus paskirstytas tarp su
vargusių šeimynų kaip priedas 
prie reguliarių orderių pašalpai 
teikti.Trys banditai (iš šešių) 

rė dėl žaizdų, kurias jie aptei
kė,, kai mėgino padaryti liold- 
apą Ilolland, Mich. miestelio 
banke. Illinois gi bankininkų 
asociacija nubalsavo išmokėti 
po $l,000^^(įovanų kiękvieįam 
iš vietos gyventojų, kurie su
pliekė banditus. Well, vieniems 
mirtis, kitiems dovanos.

J. F. RADZIUS
Inęorporatęd

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

-Moderniška koplyčia dykai.
8 W. 10th St. Tel. Canal 6174

, CHICAGO, 1LL.

■H.WIĮIIHIĮ>|lll .1 l|U j Į| 1.1 . ....... ............. ..
' T

Phone. Canal 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
22Q1 West ®2nd Street

■ Valandos* -r— 1—r8 ir 7—-8 
Seredomis dr nedėl. pagąl sutartį.

TeleŽonaa Republic 7868

r TĖVAS
Jeigu Norite Dailumo ir Nebrangumo 

Daidotuvėse.....,..Tašaukite........

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

(Neturime sąryšių tu - įtirma > tuo ^pačiu vardu)______

Siunčiame Gėlės Telegramų . i visi 
pasaulio dalis.

LO VEIKIS 
Kvietkininkas

Gėlės , Dėl Vestuvių, Bąnkietama ir 
Pagrabams

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

Phone Boulevard 7814

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

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

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cęrmak Roąd (W. 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5, 

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 ijei 9 

Telefonas Canal 1175 
.Kamai: 6459 g. JRoclnrall -Street 

Telefonas Republic 9600

Warehouse
Aptuštiirimo -

DIDŽIAUSI

BARBENAI
Jei Pirksite Dabar ,

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

i u
$159 Seklyčios Setas, 
dabar .......................... .
$98 Miegamo kamb. $ 
Setas, dabar ....... yi
$69 9x12 Kaurai, 
dabar ................... ....
$125 Valgomo Kam- $ 
bario Setas, dabar 
Lova, Springsas $
ir Matracas .............
Didelės įtalpos $
Refrigeratoriai .......
9x12 Felt Kaurai

Tel. Ofice Wentworth 6380 
Res. Hyde Park 8395 

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

Valandos 1—4 po pieta, 7—8 vaL vak. 
išskyrus seredomis

DR. RUSSELL
Lietuvis.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th St.

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

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEUS
756 W. 35th SL

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

Tek Victory 5904 
Ofiso valandos: nuo 2-4 nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutartį.

Buy gloves with what 
it savęs

moK«tt BOe *r 
rauti reta daatu

____ lae Tooth Pa»t«4 
tūbas pM-ilduoda

Be’"to Jaute "imtaupiati 
“ i- 

pirlŪš'aitM ’sr U hitą, 
ibert Pharmacal Oo.

(.ISTERINE
TOOTH PAŠTE

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

‘ 4157 ARCHER AVENUE 
.Telefonas Virginia 0086 

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

Dr. .Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

Tek REPUBLIC 8100 
...............—ĮBSUJ....... . ........................

' Tol. Cicero 2109
Antanas Petkus

iGtaborius

SYčIA DYKAI .
rSo.49Gt.

CICERO. ILte

Dr. MAURlCE MN
4631 South Ashland Ąyęųųe 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną* 2 iki 3 po pietų

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

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metu 

4695-07 So. Hermitage Avenue

Visi Telefonai:

Yards 174M M2

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR v CHIRURGAS 

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

8343 South Halsted SL 
Tel. Boulevard 1401

Mrs. Anelia K. Jarusz
- ________ Physical Therapy

and Midwife
- 6109 S. Albany

Avenue 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage

MKjSy eleetirie tr e a t-
■||ĮlrgW ft ment ir magne-

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

^*^^WWWWW^W^I^W**WW**W^^WM******^****^W**********

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631-South Ashland Avė.
-Tel. Boulevard 2800 

Rez. ,6515 So. Roękvell St

*39.50 
29.95 
19.75 
39£0 
14.95 
11.95 
$3.98

Elektrikiniai Refigeratoriai ir Ra- 
dios už </2 kainos., Pasinaudokite 
Sroga iš šių.hargenų dabar did- 

iausioj ir puikiausioj lietuvių 
rakandų krautuvėje Bridgeporte. 
Atdara Utarninkais, Kętvergais Ir 
Subatomis iki 10 vai. vakaro.

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
,Męderniška, Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO, ILL.

Ofiso Tel. Victęry 6898
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų Jr .visų 
chroniškų ligų

v Ofisas t!$lQ2 So. ^Halstęd ;>fit 
arti 81st Street

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

. . diena.

J. J. Bagdonas
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man. /■
2506 West 63rd St.

Tel. REPUBLIC 3100

DR. C. MICHEL. 0. D.
LIETUVIS

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

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

Lietuviai Daktarai

DR. MARGER1S 
3325 So. Halsted St. 

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
JPhone Boulevard 8483

.t".".'. . .. ............. ..'I'.".. t. |i|"|f I Iiyni— 1 II,..Į1.'.;..1

A MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
.Tel. Boulevard 4139

Kreivos akys atitai
2. Akinių kainos



i? ~•:

NAUJIENOS, Chicago, III 1931

CLASSIFIED ADS I

KUPONAS

NAUJIENOS

Refrigeratoriii
Išpardavimas PRANEŠIMAIMusų kolonija

PEOPLES

MORTGAGE BANKERS

REAL ESTATE

K. Steponavičiui

Dr. A. Zymon

Rockwell4257

JUOS

Cicero, III
(Vardas ir pavardi)

Lafayette 3171

CHICAGO, ILL

DABAR EINA 
DIDŽIAUSIS

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Už penkis šiuos KUPONUS įžanga 
į Naujienų Pikniką dykai, į BIRU
TES 'DARŽĄ, Birželio-June 3, 1934.

1039 W. 69th St.
Tel. Normai 4400

ances
I antai

yra . lietuvis 
ir užkviečia

žinau, kad Naujienų piknike 
bus įtaisyti labai geri garsia- 
kalbiai, kurie dainas ir muziką

Duodame didelę nuolaidą 
už senus šaldytuvus į mai
nus ant Refrigeratorių.

7. Kalba -
8. Benas - 

vadovaujant,

Business <
Pardavimui

o®d'1 
O® •< 
'o® Oi

P. žebraitis.
K. Steponavičiui

4179-83 Archer Avė. 
Comer Richmond Street

Bill Malevičius ati
darė naują gazolino

NAUJIENOS Patteru Dept.

1739 S. Halsted St., Cbkago, III

čia {dedu 15 centą it prašau at

siųsti man pavyzdi No 

Mitros

Vienas lietuvis sude 
gč, du pritroško

Lengvus išmokėjimai pri
taikomi kiekvienam pagal 
norą.

PARDAVIMUI bordingauzė su re
stauracija. Našlė priversta parduoti 
už $700 cash. 2614 Greenview Avė.

PARDAVIMUI Road House, labai 
pigiai, prie kapinių, ant didelio kelio 
yra restauranas ir šokių svetainė. 
Priežastį pardavimo patirsite ant 
vietos. 8001 W. 111 St.

dar ne 
nėra to ūpo,

grindų galės k neaiškiausia gir
dėti muziką, dainas, prakalbas.

j vairius

PARDAVIMUI kendžių krautuvė 
ir grosbrnė, geras kampas, priešais 
mokyklą. 
Lafayette 6748.

St. Strazdas.
Naujoji Gadynė’

Pet

Antanas Lekavičius 
randasi kauntės 

ligoninėje

D.D.S. Dalyvaus juok- 
”čalis Kepurė” ir kiti

Gegužės 
rytmetį, apie trečią va- 

gaisrui namuose

Čia laikoma visų geriausių 
išdirbysčių Refrigeratoriai, 
parduodami prieinamiau- 
siomis kainomis mieste.

Atsidūrus svetimųjų tarpe 
jautiesi kaip nesavas. Taigi ma- 

savo tautos 
gauni man-

šiandie, 7-tą valandą vaka
re, iš stoties WGES įvyksta 
reguliaris ' antradienio radio 
programas kupiųps , nuolatiniai 
jau penktą metą leidžia Peoples

Antradienis, geg

Rytoj Kapinių Puo 
Šimo Diena

GRUN0W 
NORGE 

CROSLEY 
GIBSON 

SPARTON 
LEONARD 
MAJESTIC 

General Motors 
FRIGIDAIRE 

WESTINGHOUSE 
ir kitų

Personai 
Asmenų lešk

PAIEšKAU . E_“_ 
kaimo, Skapiškio vai., 
reikalą iŠ Lietuvos, atsišaukite laiš
ku ar ypatiškai. 
R. 2. Box 100, 
Justicc Park, Iii,’

Raudonos Rožės Kliubo bės- 
bSlo tošiai eina pilnu tempų. 
Praėjusį sekmadienį žiurėjo lo
šimo didžiausia minia. Kova 
ėjo atkakli, tačiau mūsų tautie
čiai padare 7 prieš: kitos pūsės

Iki Gegužės 31 
Dienai

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musų spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St.,

TAVERN parenduosiu arba par
duosiu, gera vieta, pataisysiu kad 
patiktų savininkui.

622 W. 37 St

JAU TIK KETURIOS DIENOS BELIKO IKI 
NAUJIENŲ DIDŽIOJO PAVASARINIO 

PIKNIKO

Lietuvė Cicero gyventoja ir 
žymi darbuotoja moterų tarpe 
šiomis dienomis sugrįžo iš ato
stogų Hot Springs, Ąrk. Ten ji 
išbuvo tris savaites ir atgavo

Man pasakojo, kad Naujienų 
piknike bus keli fotografai, ku
rie ims visos publikos paveik
slus. Reiškią 
paklius į tuos paveikslus.-

O kur dar kiti programo nu
meriai; aš čia jų visų nė ne
minėsiu.

Tik primenu savo draugams, 
kad Naujienų Linksmusis ir 
Didžiulis Pavasarinis Piknikas 
bus Birželio-June 3 dieną Bi
rutės Darže.

—. Pasirengęs Piknikam

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

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West D i vi si o n St. 

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

KOJŲ NEGALAVIMAS
Ar jus turite Athlete'e kojas. Deder

vine, Pūsles, Derančias ir Niežųotas ko
jas? Ar jus norite utnlą pagalbą? Pri- 
siųskite 60c. dCl pilno treatmento.

TRI DEE LABORATORIES 
139 N. Clark St. 

Chicago, 111.

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS .

Atidarė nuosavą mo
dernišką studiją su 

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

tat daugiau nieko ir nereikia.
Kas norėtų gauti daugiau 

informacijų apie tą gražią vie
tą, tam p. Toloča Suteiks jas. 
Tik patašykite jam .laišką ad
resu 128 Chapei 
Springs, Ark.

SUMMIT, III 
susilaukė naują- lietuvį biznie
rių. Ant kampo Douglas it 
Harlem Avenue, pusė bloko į 
šiaurę nuo Archer avenue 
(5418 So. Harlem Avė.) lietu
viai atidarė šaunia moderniška 
gazolino ir tepimo (gryzavi- 
mo) stotį. Taįf stočiai duota 
vardas “Bill’s Įtariem Avenue 
Service Station”. \

Stotis jau dAbar yra pilnai 
rengta ir sekrrfirigai varo biz-

BBIDGEPORTE 
27 d 
landą, kilus 
adresu 3632 So. Lowe avenue, 
sudegė Juozas Kadreskis, o 
Pranas Strupeikis ir Adolfas 
Kurauskas pritroško nuo du*- 
mų. Pastaruoju du ir šiandie 
dar tebėra ligoninėje.

J. Kadreskis buvo apie 50 
metų amžiaus, ir kaip betur
tis žmogus rinkdavo popieras 
gatvėse ir alėjose ir iš to darė
si gyvenimą. Gyveno jisai skie
pe. čia ir surinktas popieras 
laikydavo.

Toms popieroms užsidegus 
kylo ir gaisras, kuris sunaiki
no du namus. Vienas sudegu
sių namų priklausė P. Zassy- 
tei, o antras P. Gramailai.

Senas Petras.

Furniture Mfg. Co
KRAUTUVĖSE

RADIO 
■i 'i1

Priminimas radio 
klausytojams

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

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

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

SCHAULER STORAGE 
4644 N. Western Avė.

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

Atdara kasdien iki 9, 
Nedėlįoj iki 5.

Tel. Yards 8408 
VICTOR BAGDONAS 

Perkraustume ant vietos 
N u vežame ir i tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PEKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago. IU 

Ofibas 8406 S. Halsted St.

nį. čia užlaikoma 
produktai.

Stoįies vedėjas 
Bill Malcevičius 
savo draugūs ir pažįstamus at
silankyti..

Reikia tikėtis, kad lietuviai 
savo tautietį biznierių parems; 
ju'o labiau, kad pas p. Malce- 
vičių jie gaus kuo geriausį pa
tarnavimą, o taip pat, reikalui 
esant, galės visai nemokamai 
patirti apie savo automobilio 
ar troko stovį.—X. '

Išsikirpkite jš Naujienų šį KUPO
• - . , - «

NĄ; jis vertas pinigų.

Sėkmingas Joniškie 
čių Kliubo išvažia

vimas

PARSIDUODA ALUDE su visais 
jtaisimais ir su laisniais. Gera vie
ta ant didelės gatvekarių linijos. 
Parduosiu pigiai, nes yra svarbi 
pardavimo priežastis, Box 119, Nau
jienos, 1739 S, Halsted St.

Praėjusį sekmadieni p. Lie
pos darže, prie Kean ir Ar
cher avės., įvyko Joniškiečių iš
važiavimas. Nors tą dieną bu
vo labai daug piknikų ir, tiesą 
pasakius, ir į Joniškiečių paren
gimą iš pradžios suvažiavo ne 
daugiausia publikos, tačiau į 
pavakarę pasirodė didžiulė mi
nia. Mat, į Joniškiečių paren
gimą atvyko žmonių iš kitų pa
rengimų, ba daugelis žino, kaip 
Joniškiečiai moka Hfc tik patys 
linksmintis, bet ir savo svečius 
priimti ir drauge priverčia 
kiekvieną traukti sutartinę.

Negalima praleisti nepaminė
jus, .kad linksmos dainos skam
bėjo ir šiame Joniškiečių kliu
vo išvažiavime ačiū dainų “pra- 
vadninkams” Jėvai Gasparai- 
tienei, Zuzanai Chepulienei, Jo
nui Gasparaičiui, Northsidiškiui 
Vincui Briedžiui, Pranui Šal
kauskui ir daugeliui kitų. Ty
kų vakarą tų dainų aidas skri
do toli-toli per Willow Springs 
girias.

Malonu buvo sutikti Vlada 
ir Onutę Rudžius. Sakau, todėl 
malonu, kad drg. Rudis pakylo 
iš sunkios ligos.

Prie progos pasakysiu, kad 
nors pas Joniškiečius 
viskas tvarkoj 
koks būdavo praeity—bet rei
kia tikėtis, jogei su laiku paki
tęs aplinkybės ir padarys juos 
dar draugiškesniais ir energin- 
gesniais. Tačiau4 Joniškiečių 
Kliubas ir dabar turi narių, ku
rie darbuojasi kiek turi laiko 
ir galios, kaip tai K. Baltą, St. 
Gurskį, Gasparaitį ir kitus, šie 
asmenys įėjo į komitetą, ku
ris rūpinosi ir sekmadienį į- 
vykusio išvažiavimo ąurengimu.

Kliubas taippat turi nuošir
džių draugų biznierių tarpe, 
kaip pav. Edwardą Chepirlį, J. 
J. Bagdoną Steponą Kanušą, 
kurie buvo atvykę į Joniškie
čių išvažiavimą su buriu savo 
draugų o su jais ir dainininkė 
p-lė A. A. Ančiutė.

Girdėjau, kad jauna Joniš- 
kietė Anna GunČiutė išteka. Jos 
vestuvės bus birželio 23 dieną. 
Reikia tikėtis, kad bus ir dau
giau pas Joniškiečius vestuvių. 
Linksma girdėti, kad pas 
meilė plasta.—R. š.

Motetrų Piliečių Lygos susirinki
mas įvyks gegužės 29 d. Fellowship 
House, 831 W. 33rd PI. 8 v. v. Vi
sos narės pageidaujamos atsilankyti, 
nes yra daug svarbių reikalų aptari
mui dėl Lygos labo. Raštininkė.

Lietuviai namų savininkai nuo 
Town of Lake (Lithuanian Improve- 
ment Ass’n) laikys mėnesinį susi
rinkimą ketvirtadienį, gegužės 31 d., 
8 vai. vakare, Sv. Kryžiaus parapijos 
svetainėje. Ateikite ant laiko, nes 
yra daug svarbių reikalų aptarti.

Raštininkas.

daug sVeikatoš. Dabar jaučiasi 
kaip naują.. Tat pataria ir ki
tiems sergantiems į Hot Springs 
važiuoti.

Ir dar pataria savo tautie
čiams ten nuvažiavus, paran
kamo (lėliai, kreiptis pas Adam 

iToločą, 128 Chapel St. Jisai 
' užlaiko moderniškus kambarius 
ir parenduoja juos už prieina-

TAVERN pardavimui arba ant 
rendos. Vieta gera, biznis išdirbtas, 
esu našlė, pardavimo priežastis pa- 
tirsit ant vietos. A. Kareivienė, 
3600 So. Emerald Avė.

WILLOW SPRINGS. — An
tanas Lekavičius, senas nau- 
jienietis ir Naujienų rėmėjas, 
gyvenęs paskutiniuoju laiku 
Willow Springs pas D. Stulgie
nę, kuri yra parendavojusi 
Agnės Šidlauskienės užeigą, 
sunkiai susirgo. Prasivėrė ko
jų pirštų oda. Ir tai vargino 
Lekavičių taip sunkiai, kad jis 
turėjo keliauti į ligoninę. Le
kavičius dabar randasi Cook 
kauntės ligoninėje.

Senas Petras.
APSIDRAUSKIT

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

Rašome visokios rųšies inšuriną 
geriausiose kompanijose. Pirm negu 
imsite bile kurį inšuriną, klauskite 
musų kainų. Pasinaudokit musų 23 
metų patyrimu.

PARDAVIMUI ui puse kainos su $500 
(mokėjimu muro bun<atow. 6 kambariai, 
g-aradilua, randas! ant 67th St. ir Westcrn 
Avenue.

RRIGHTON PARK 2 aukUSo namat. 
mortrace $1.800, mokama $18.76. rendoe 
$31.00. Maldys ant rm«*rn*s ar bučernta.

CRAS. zekas 
3647 Archer Avenue 

Virginia 0757

CLIMAX, Sieninės O 
popieros valytojas už®"**®* 
SEA Craft Spar Var- $4 CQ 
nišas ............... Galionas ■
Int. Gloss Enąmel Maliava, taip 
lengvai užsideda kaip ir maliava, 
džiūsta Išlengvo, kaip 
gloss arba enamel—kvorta V
Baltas Enamelis, išdžiūsta i 4 
valandas ........... kvorta ygę

Yanas Hardware and 
Paint Compąny

2747 WEST «3rd STREET 
Tel. Prospect 1297

Furniture & Fixtures 
r Rakandai-Itaisai

$25,000 PRAVAtlMO IŠPARDAVI
MAS. Studio couches $17.50, 3 šmotų 
miegkambario ir Parlor Setai — 
>29.50. 9x12 kaurai $10.50. Skalbimui 
Mašinos, radios, $10.50, SpringsaL $2. 
Nauji matrasai $5 ir daug kitų įvai
rių daiktų. JO YČE BROS. STORAGE 
CO. 5711 So. Halsted St. Wentworth 
5181. Atdara vakarais

KRAUTUVĖSE 
2536-40 W. 63rd St 
Comer Maplewood Avė.

Hemlock 8400

2672'’—h Vienšs naujausių modelių. Lengva, graži ir elegantiška 
suknelė'. , 'TiJhtžiaUšiarji'Išrūdys'iš lengvo batisto arba šilko. Sukirp
tos miesors>14, 16",; 18, arba 36, 38 ir 40 colių per krutinę.

Norint įgauti vieną ar dau
giau virš nurodytą pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mietą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio khina 15 centų. Gali
ma' pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais Įkartu su užsaky
mu. Laiškūs reiki A adresuoti: 
Naujiebbši Pattęra Dept., 1739 
So. Halsted St., Chfcago, III.

Laikykitės vyrai, nepasiduo
kite kitataučiams.

Penktadienio Vakarą įvyks 
susirinkimas. Būkite jame vi
si. Rengkites prie pikniko vi
su smarkumu.—-Dėv.

Rytoj, gegužės 30-tą, yra ka
pinių puošimo diena. Lietuvių 
Tautinėse Kapinėse bus sureng
tas iškilmingas apvaikščiojimas. 
štai to apvaikščiojimo progra
mas: x *

1. Programą atidarys A. 
Tamkcvičia.

2. Benas -
Steponavičiui

3. Kalbės Naujienų redakto
rius P. Grigaitis.

4. Daina — ‘‘Laidotuvių mar
šas”, NN ir “Apleistas”, Kos- 
choto. Dainuos Chicagos lietu
vių choras ‘’Pirmyn” K. Stepo 
navičiui vadovaujant.

5. Benas - 
vadovaujant

6. Kalba

i lietuvių šuva 
žinos j Lietuvių Tautines Ka 
pinos trečiadienį, gegužės 30 d. mą kainą 
Bukime ir mos, bukime visi, 
kurie tik galime

Po programo išpildymo pik- lonu yra sutikti 
nikas Justice Park Darže. Pel- j žmogų. O prie te 
nas iš pikniko eina kapinių <L'gų patarnavimą ir patarimų 

mano feisas naudai

Phillips 66 Rakandų išdirbystčs kompani
jos krautuvės, bendradarbiau
jant žymiausiems danininkams, 
kalbėtojams bei muzikams, šį 
vakarą dainuos p-nia A. Ste- 
ponavičienė-Salaveičikiutė, A. 
čiapas ir kiti. Kalbės Dr. Lau
raitis, 
darys 
o prie to bus daug gražios mu
zikos ir labai įdomių praneši 
mų, bei žinių. Malonėkite ne 
pamiršti.

9. Kalba
10. Daina

ir “Neverkit pas kapą’ 
rausko. Dainuos Naujosios Ga 
dynes choras Jurgiui Steponą 
vičiui vadovaujant.

11. Užbaiga — Benas, K. Ste-
T*k keturios dienos beliko iki perduos į visas Birutės Daržo ponavičiui vadovaujant.

Naujienų pikniko, bet aš esu dalis. Ir toliau būdami nuo pa | Tūkstančiai 
jau iš anksto pasirengęs va 
žiuoti j tą naujieniečių šuva 
žiavimą. Man visuomet patin-1 juokus, pranešimus 
ka, kud Naujienų piknikuose 
g .liu sutikti savo senus drau
gus, o taipgi turiu progos su
sipažinti su naujau žmonėmis 
ir tuo budu įgyti dar daugiau 
naujų draugų.

Iš pranešimų Naujienose ma
tau, kad šis piknikas bus ne
paprastai įdomus: Čia aš turė
siu progos pasiklausyti Pirmyn 
chore gražių dainų. O lietuvių 
dainų, kuomet dainuoja toks 
choras kaip Pirmyn, man vi
suomet yra malonu klausytis.

Taipgi čia dalyvaus benas 
“Lietuva”. Tai yra seniausias 
ir didžiausias benas Chicago-

Business Service
Biznio Pptarnayimaa

STOGDENGYSTE IR BLEKORYSTE
Ar jusŲ stogas reikalauja patai

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

THE BRIDGEPORT ROOFING 
COMPANY

8216 So. Halsted St.
Tel. Victory 4965

PARSIDUODA du bizniai bučernė 
ir groserne arba Alaus Tavem abi 
geros vietos ir pigios. Pardavimo 
priežastis du bizniu, vienam per 
sunku atlaikyti.

2942 W. Pershing Rd.

Real EstateFor Sale

Financial 
Pinantai-Paskolot

PINIGAI PASKOLOMS 

$100 iki $300 
1647 WEST 47th STREET

MADOS MADOS MADOS

Baliukų iš Mikiškių 
Turiu svarbų

Ona Grikenaitė, 
Clearing Station,




