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Prezidentas rūpinsis neprilei
sti plieno darb. streiko

Prižada pravesti darbininkų atstovų rinki
mus geležies liejiklose. Bandys neprileis- 

x ti ir streiko medvilnes audinyčiose
NVAS1HNGTON. geg. 30. — 

Prezidentas Rooseveltas pasira
šė visų eilę pataisų prie gele
žies ir plieno kodekso kad pa
šalinti iš kodekso monopolis
tines tendencijas^ ir patenkinti 
darbininkų reikalavimus. Kar
tu jis paskelbė, kad tuo ja irta 
pradės dėti pastangas pašalinti 
geležies ir plieno liejiklų dar
bininkų streiko pavojų.

Tuo tikslu jis pasirūpinsiąs 
apsaugoti darbininkų teises ko- 
letkyvio tarimosi, galbūt pana

Prezidentas grąžina 
Kubai pilną nepri

klausomybę
Pasirašė sutartį, kuri atšaukia 

Pratt pataisą, duodančią tei
sę Jungt. Valstijoms kištis į 
Kubos vidurinius reikalus

VVASHINGTON. g. 30. — 
Prezidentas Rooseveltas ištesė
jo savo prižadą sugrąžinti Ku
bai pilnų neprikausomybę nuo 
kokios nors Jungt. Valstijų prie
žiūros

Tas sugrąžinimas pilnos ne
priklausomybės Kubai įvyko 
kai Jungt. Valstijos ir Kub*i 
pasirašė naują sutartį, kuri pa
naikina garsiųjų Pratt pataisą, 
kuri leido Jungt. Valstijoms 
kištis j Kubos vidurinius ir fi
nansinius reikalus ir daryti in
tervencijas, kad išlaikyti teri
torijos čielybę ir palaikyti tvar
kę.

Naujoji sutartis tuojaus tapo 
pasiųsta ratifikuoti senatui. 
Manoma, kad senatas jų ratifi
kuos Už kelių dienų.

Ta sutartis buvo paruošta 
einant prezidento Roosevelto 
metai atgal viešai paskelbtu 
nusistatymu nesimaišyti j jo
kios Amerikos respublikos rei
kalus ir nebedaryti tose šalyse 
jokių intervencijų, kaip kad 
buvo daroma pirmiau, einant 
garsiąja “Monroe doktrina”, 
kada Jungt. Valstijos buvo pa
sidariusios lig koks Amerikos 
kontinento policistas, ar žanda
ras.

Protesto streikas

BELLVILLE, III., geg. 30.— 
- Policija paskelbė, kad vakar su- 

striekavo apie 8,000 ar 10,000 
darbininkų. Bet unijų vadai 
sako, kad tai yra vienos dienos 
streikas protestui prieš Knapp- 
Monarch Electrical Mfg. C. 
atsisakymų taikintis su strei- 
kieriais.

Chicagai ir apielinkei tedera* 
lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę ir daug šilčiau.
Saulė teka 5:18, leidžiasi 8:- 
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šiu budu, kaip buvo išspręstas 
ginčas dėl darbininkų atstovy
bės automobilių pramonėje.

Gręsia ir kitas didelis darbi
ninkų streikas,—tai medvilnės 
audinyčių darbininkų. Preziden
tas rūpinsis pašalinti ir to strei
ko pavojų. Ten streikas grę
sia dėlto, kad valdžia nori lai
kinai Uždaryti visas audinyčias, 
tikslu neprileisti overprodukci- 
jos, kuri žalingai veiktų visą 
pramonę ir sutrukdytų jos nor
mali atsigavimą

200 maineriu išsi- 
gelbėjo

TERRE HAUTE, Ind., geg. 
30.—200 angliakasių išsigelbėjo 
pagelbiniu išėjimu iš kasyklos, 
kai gaisras sunaikino High 
Shirkie kasyklos “tipelį”.

Atidėjo apkaltinimu 
trijų Chicagos fede- 

ralinių teisėjų
WASHINGTON, g. 30. —At- 

stovų buto teisių komitetą nu
tarė atidėti rekomendavimų ap
kaltinti tris Chicagos federali- 
iiius teisėjus, Charles E. Wood- 
ward, James H. Wilkerson ir 
Walter C. Lindley iki kito kon
greso posėdžio, kad tuo tarpu 
subkomitetas galėtų tęsti tyri
nėjimus ir surinktų prieš juos 
daugiau įrodymų, nes dabarti
niai įrodymai esu “neužtektini” 
apkaltinimui.

Jau pirmiau4 komitetas nuta
rė rekomenduoti atstovų butui 
apkaltinti teisėją Woodward. 
Dabar ta rekomendacija tapo 
atidėta iki bus išspręstas kitų 
dviejų Chicagos teisėjų apkal
tinimo klausimas.

Sausra baigia nai
kinti vakarinių vals

tijų ūkininkus
WASHINGTON. g. 30. —Il

gai užsitęsusi sausra baigia 
sunaikinti vakarinių valstijų 
javų ir gyvulių ukius. Kviečių 
laukai yra išdegę, o ir galvi
jai baigia išgaišti. Išlikusius 
galvijui ūkininkai skubinasi 
vežti į skerdyklas, nes neturi 

|kuo juos maitinti, nes ir pie
vos su ganyklomis yra išdegu
sios nuo karščio ir sausros.

Del tos priežasties valdžiai 
teks ateinančią žiemą maitinti 
centralinių vakarų ūkininkus. 
Bet nors ten ir visai nieko ne
užderėtų, maisto trukumo ne 
kiek nebus jaučiama ir jo ne
reikės gabenti iš kitų valstybių. 
Dabar valdžios svirnuose yra 
250 milionų bušelių kviečių per
viršis. Tad jei paliestose vals
tijose ir visai nieko neužderėtų, 
tai tas kviečių perviršis suma
žėtų gal tik kokiais 25 milio- 
nais bušelių.

PEIPING, Chinijoj, g. 30.— 
Chiniečių gautomis žiniomis, 
Manchukuo karalius Kang Teh 
sunkiai susirgo tyfu.

Chicago, 111. Ketvirtadienis, Gegužes-May 31 d., 1934

Ginkluoti šautuvais ir dujų bombomis privatiniai kompanijos mušeikos (kairėj) ir Ohio valstijos milicija (dešinėj) kulko
svaidžiais saugo Toledo Electric Auto-Lite kompanijos dirbtuvę, kurios darbininkai streikuoja, reikalaudami pripažinti

Gal šiandie prasidės 
Toledo elektros dar

bininkų streikas
Tai bus pradžia generalinio 

streiko. Derybos su Auto- 
Lite streikieriais nesiseka

TOLEDO, O., g. 30. — To
ledo atsidūrė dideliame gene
ralinio streiko pavojuje, Elect
ric Auto-Lite kompanijai ne
įstengiant susitaikinti su jos 
streikuojančiais *. darbininkais. 
Taikos derybos tarp kompani
jos ir streikuojančių užsikirto, 
nes svarbiausias streikierių rei
kalavimas yra pripažinimas uni
jos ką kompanija griežčiausia 
atsisako padaryti, o kol unija 
nėra pripažinta, tai ir strei- 
kieriai nesutinka streiką at
šaukti.

Kadangi delei švenčių dirb
tuvės nedirba, tai apsistojo ir 
susirėmimai tarp streikierių ir 
milicijos, kuri du streikierius 
nušovė ir daugelį šitokiai su
žeidė.

Kompanija yra taip nusista
čiusi nepasiduoti ktreikieriams 
ir nepripažinti jų unijos, kad ji 
nusipirko naują dirbtuvę net 
Binghamton, N. Y., kurią, ma
tyt, operuos sulaužymui šio 
streiko.

Streikui kiek ilgiau4 užsitę
sus Toledo darbininkai sudarė 
komitetą ir nutarė paskelbti 
generalinį streiką. Pradžią to 
streiko turi padaryti elektros 
darbininkai, kurie turėjo su
streikuoti pereitą pirmadienį. 
Prašant federaliniam tarpinin- 
kautojui, jie streiką atidėjo 
iki šio ketvirtadienio ir jų strei
kas turės prasidėti rytoj ryte, 
jei iki to laiko nebus sutaikin
tas Auto-Lite darbininkų strei
kas.

Elektros darbininkų streikas 
su‘paraližuotų visą Toledo in
dustriją ir jį skaudžiai pajaus
tų visi gyventojai, nes netek
tų šviesos ir pajėgos.

Žiurkes užpuolė
JOHANNESBUBG, Pietų Af- 

rikoj, g. 30. — Bizana distrik- 
tą užpuolė juodosios žiurkės, 
kurios esančios tris sykius di
desnės už paprastas žiurkes. Jos 
suėdė visus grudus ir gyven
tojus paliko be maisto. Jos 
turi aštrius dantis ir pačios 
puola kates.

.......... ... . 3, 
" NEWCASTLE, Ind., g. 30.— 
Du Žmonės užsimušė jų lėktu
vui nukritus žemėj! liepsnose.

uniją.

Nusižudė jauna tur-, 
tuolė

SACRAMENTO, Cal., g. 30. 
—Namų gąražiuje rasta aplie
ta kerosinu ir sudeginta graži 
23 m. Virginia Johnson, duk
tė valstijos iždininko Charles 
G. Johnson. Spėjama, kad j» 
pati nusižudė, nes jai vaide
nosi visokie ^“angelai” ir ji bi
jojo pamišimo.

Vokietija visai su
varžė > prekybą su 
Jungt. Valstijomis
BERLYNAS, g. 30. — Lig 

atsimkėdama už tą, kad Jungt. 
Valstijos suteikė Vokietijai mo
ratoriumą ant paskolos bonų, 
Vokietija griežtai suvaržė pre
kybą si? Jugt. Valstijomis ne
paprastai iškeldama muitus ir 
įvesdama mažytes kvotas

Manoma, kad Jungt. Valsti
jos protestuos, pasiremdamos 
tebeveikiančia sutartim, kuri 
pripažysta Jungt. Valstijoms 
lygias su kitomis valstybėmis 
teises.

Nepaprastas Įvykis 
Anglijoj: pašautas 

policistas
W0RTHING, Anglijoj, g. 30. 

—Čia įvyko veik negirdėtas 
Anglijoj dalykas, kuris sukėlė 
didžiausį triukšmą. Tai tas, 
kad plėšikas peršovė policistą. 
Policistas sustabdė plėšiką at
siklausti dėl vienos vagystės, 
bet plėšikas šovė policistą ir ji 
lengvai sužeidė.

Visa Anglija suskato gaudy
ti plėšiką,: ir policija, ir sava
noriai ir lėktuvai, ir šunys. 
Laikraščiai didžiausiais antgal- 
viais pranešė, kad plėšiką gau
dantiems policistams liko iš
duoti ginklai, nes Anglijoje 
ginklai policistams išduodami 
tik retuose, labai svarbiuose 
atsitikimuose, šiaip gi policis- 
tai, apart lazdos, jokių kitų 
ginklų nesinešioja.

Plėšikas matydamas, kad pa
sidarė nepaprasta jnedžioklė ir 
kad šunys jau nusekė jį j miš
ką. bet nenorėdamas geruoju 
pasiduoti policijai, pats nusišo
vė.

PHILADELPHIA, Pa., g. 30. 
—Pasimirė kongresmanas Ge
orge F. Brump iš Schuylkill- 
Northhumberland pavietų dis- 
trikto.

Vėl metė bomba Nor- 
man Thomas pra

kalbose
ROCKFORD, III., g. 30. — 

Pereitą pirmadienį socialistų 
vadui kalbant Lyriant salėje, 
nežinomi piktadariai mete aša
rinių dujų bombą, kuri išvijo 
iš salės visą publiką. Bet pub
lika nėjo nuą salės ir Thomas 
pabaigė prakalbą lauke.

Thomas įtaria, kad bombą 
metė ku klux klaniečiai, arba 
naciai.

Kai Thomas bandė kalbėti 
Taylorville, tai irgi buvo mes
tos dujų bombos. Bet ten 
bombas mėtė Christian pavieto 
šerifo mušeikos.

Thomas iš Rockfordo, per 
Chicago, išvyko į Detroitą, kur 
dalyvaus 'Socialistų partijos 
konvencijoje.

Didelis gaisras Pa
pilėje

Sudegė apie |15 trobesių ir 7 
metų vaikas

KAUNAS, geg. 16. — Vakar 
vakare Papilėje kilo gaisras. 
Gaisras prasidėjo iš vieno me
dinio namo ir esant stiprokam 
vėjui ugnis greit plėtės ir ap
ėmė visą kvartalą. Kadangi 
vietinės gesinimo priemonės 
silpnokos, tai kova su įsisiū
bavusia ugnimi buvo labai sun
ki, juo laibau, kad trobesiai 
mediniai, o kai kuriuose tro
besiuose dar buvo lengvai de
gančių daiktų, tai ugnis urnai 
ir plėtės.

Ugnis sunaikino 10 gyvena
mų namų, 3 daržines ir šiaip 
menkesnių pastatų. Gaisro me
tu žuvęs vienas septynių metų 
vaikas.

Daug žmonių liko be pasto
gės. NuostoĮiai dideli, bet dar 
neapskaičiuoti.

Sustreikavo Falkausko 
darbininkai

KAUNAS.-4-Kaune sustreika
vo Falkausko batų dirbtuvių 
darbininkai. Reikalauja 8 va
landų darbo dienos, sutvarkyti 
atlyginimą ir kt. Streikuoja apie 
50 darbininkų.

NEW YORK, g 30. —Mies
to taryba nutarė uždėti nepa
prastus taksus grandinėms san
krovoms. Taksai duosią mies
tui pajamų nuo $300,000 iki 
$400,000 į metus.

Vienai kanadietei 
gimė penki vaikai
OTTAWA, Ont, Kanadoj, g 

30.— Neturtingo ūkininko Er- 
nest Dionne, gyvenančo arti
Corbeil, Ont., 24 metų žmona 
pagimdė penkis vaikus —visas 
5 mergaites. Visi 5 vaikai viso 
svėrė 13 svarų ir 6 unc.

Gydytojai stebisi, kad visi 
penki išliko gyvi ir dagi eina 
stipryn, nes paprastai iš tiek 
vaikų mažiausia vienas miršta, 
šios gi penkios mergaitės te
bėra gyvos ir . sveikos, maiti
namos lašais.. . Kaimo daktaras 
atsišaukė pagelbos ,į kitus gy
dytojus ir slauges ,nes mažuo
se ūkio namuose negalima su
teikti tinkamos priežiūros, ypač 
kad ir be to šeimynoje yra dai 
penki vaikai.

(Chicago jei neturėjo penkis 
vaikus, yra turėjusi keturis vai
kus, kurių visi išliko gyvi ir 
užaugo. Tai Mrs. Josephine 
Ormsby keturi vaikai, kuriuos 
ji pagimdė 1901 m. Motina 
mirė 3 mėn. atgal sulaukusi 74 
m. amžiaus Jos vyras mirė 
1912 m. Trys jos iš 4 vaikų 
tebėra gyvi, 33 m. vyrai Ket
virta, mergaitė, mirė 3 metai 
atgal, taipgi 30 m. amžiaus, lai
ke appendicitis operacijos: Mrs. 
Ormsby prieš gimsianf ant 
karto 4 vaikams, yra pagim
džiusi dvi poras dvynukų, pas
kui tris ir be to tris vaikus 
pavieniui. Iš tų vaikų tik vie
nas trynukų tebėra gyvas. Ki
ti gi išmirė).

4 žmonės sudegė
LORDSBURG, K M., g. 30. 

—Mrs. Nicolaso Morales, 76 m. 
ir jos trys jauni anūkai sude
gė gaisre, kuris sunaikino jų 
namą.

ST, LOUIS, Mo., g. 30. — 
Russell Perry, 27 m. iš Hills- 
boro, III., nusivežė savo mergi
ną Mary McDavid, 27 m., Hills- 
boro bankieriaus dukterį, ties 
Litchfield, ten ją peršovė ir 
tada pats nusižudė. Kulka jai 
pataikė j smegenis ir veikiau
sia mirtinai ją sužeidė.

ISTANBUL, Turkijoj, g. 80. 
—Turkijos filologai išmetė iš 
turkų kalbos tūkstančius žodžių, 
kurie yra tiek sunkus ištarti, 
kad jų negalima parašyti loti- 
niškomis raidėmis. Vieton jų 
ieškoma naujų lengvesnių žo
džių, daugiausia iš senovės tur
kų kalbos, kai ji dar nebuvo 
sugadinta arabų kalbos įtakos.

No. 128

LIETUVOS ŽINIOS
Išaiškinti ūkininko Šle

žo nužudytojai
SKAUDVILE. — Jau buvo 

pranešta, kad bal. 20 d. Angla- 
dagių km. Skaudvilės valsč., 
buvo nužudytas ūkiu. M. Šle
žas. Buvo manyta, kad tai yra 
Balsio su Kazlaiasku darbas, 
bet tyrinėjant žmogžudystės 
priežastis paaiškėjo visai kas 
kita.

žmogžudystės aplinkybės bu 
vo tokios. 4 g į

Ukin. Šležas būdamas 70 me
tų amžiaus vedė 24 metų amž. 
žmoną. Sutuoktuvės buvo šių 
metų pradžioj. Jauna Šležo 
žmona tuoj po vestuvių pradė
jo romaną su savo bernu Simu 
Urbučių. Romanui kliudė se 
nis, Šležienės vyras. Šležienė 
ir susitarus su Urbučiu savo
vyrą nužudyti, ką ir padarė. 
Nužudytojai sukurė versiją, 
kad įsiveržė į grjčią du gink 
luoti banditai ir Šležą nušovę, 
o Urbutj surišę; užpuolikai pa
grobę 550 litų.

Bet paaiškėjo, kad jokių plė
šikų neįsiveržta ir Urbutį tyčii 
buvus surišus Šležienė.
Urbutis su Šležiene areštuoti.

Rusija siūlo pastovią 
nusiginklavimo 

konferenciją
GgNEVA, g. 30. — Ameri- 

K6s atstovui Norman H. Davis 
pareiškus vakar «u si rinkusio j 
nusiginklavimo konferencijoje, 
kad konfeerncija nemirs, Rusi
jos atstovas Litvinov pasiūlė, 
kad nusiginklavimo konferen
cija butų padaryta pastovia 
tautų sąjungos įstaiga. Būda
ma pastovia, ji gal prisidėtų 
prie ilaikymo taikos, jei ir ne
pavyktų sumažinti ginklavi
mąsi.

Rusijos pasiūlymas veikiau
sia bus priimtas, nes nors gal
būt nepavyks susitarti dėl nu
siginklavimo, tai nors gal pa
siseks išvengti ginklavimos 
lenktynių, kurios gręsia prasi
dėti, jei konferencija pairtų.

Antra, jei konferencija pasi
darytų pastovi, tai galbūt už- 
simegstų artimesni tautų są
jungos ryšiai su Amerika ir 
Rusija, o Rusija gal ir visai į- 
stotų į tautų sąjungą.

Tik viena Anglija nelabai tam 
pritaria, nes ji prisibijo, kad 
Rusijai ir Francijai susivieni
jus, Anglija galbūt turėtų pa
liauti diktavusi užsienio poli
tiką.

Tečiaus Rusijos pasiūlymas 
dar ilgai turės būti svarsto
mas, nes jis palieka dar dau
gelį neišspręstų klausimų, ku
rie turės būti išspręsti pirmiau, 
negu galės būti priimtas Ru
sijos pasiūlymas.

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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Ką žmones kalba 
apie “Natijiettii” 

pikniką

CLEVELANDO MAR
GUMYNAI

Naujas gaspadorius, 
tvarka

nauja

Paskutiniais laikais Lietuvių 
Svetainė buvo baisiai apleista; 
dulkės ne tik sienas ir langus 
buvo apgulę, bet tiesiog debe
simis Skraidė po visą svetai
nę. Iš to svetimtaučiai apie 
lietuvius galėjo Įgyti labai blo
gų nuomonę.

Tačiah dabar dalykai jau vi- 
. -sai pasikeitė. Mat, prieš kiek 

laiko svetainėj gaspadoriaus 
pareigas pradėjo eiti p. J. Mi- 
kelionis. Jis tuoj pradėjo da
ryti tvarkų: ištaisė grindis, 
nuplovė langus ir nuvalė sie
nas. Dulkių Jau nebesimato, 
ir svetainė ant dešimties metų 
pajaunėjo. Jauku dabar ir į vi
dų įeiti. Ponui Mikelioniui už 
tai reikia atiduoti kreditas.

— Svečias.

J A .

Du dideli baliai
Gegužės 27 d. šv. Jurgio baž

nyčios salėje buvo iškeltas ba
lius pagerbimui naujai Įšven-į 
tinto kunigo Juozo F. Andžiu-; 
laičio. Svečių susirinko keli 
šimtai. Visko buvo apsčiai. Tai 
gal buvo Vienas šauniausių ba
lių, kokį lietuviai kada nors 
yra turėję;

To balidus
nosi lietuvis bižnierius p. K. 
Obelėnis. Jis ] 
gj, kokis tik 
gas.

Kitas kiek mažesnis balius 
įvyko Lietuvių Svetainėje. Tai 
buvo irgi naujai ĮšVentinto ku
nigo A. Petreikio pagerbimui.

— Kaimynas.

“NAUJIENŲ” GRAŽUOLIŲ 
KONTESTO DALYVĖ

prirengimu rupi-

pristato Visų val- 
buvo reikalin-

—~~

■ ■

rd

Ponai Obelenai padidino 
biznį

Plačiai žinomi musų koloni
jos biznieriai šiomis dienomis 
atidarė duonos krautuvę anc 
Superior avė., pačiame lietuvių 
centre, žmonėms tai bus dide
lis parankamas, — nereikės ei
ti toli, kad gavus lietuviškos 
duonos.

P-lė Helen Vyšniauskaitė, 
kuri dalyvaus gražuolių kon- 
teste, ir tikisi laimėti nemoka
mų kelionę į Pasaulio Parodų.

Naktinės šmėklos
Dar nemažai yra prietarin

gų lietuvių, kurie tiki visokiais 
niekais. Pavyzdžiui, netoli lie
tuviškos bažnyčios randasi na
mai, kurių šeimininkas yra lai
svas žmogus. Prieš kiek laiko 
jis net turėjęs konfliktų su ku 
nigu. Ir štai dabar tamsios da 
vatkos pradėjo leisti gandus, 
kad tuose namuose vaidenasi. 
Girdi, nakties laiku ten pasi
rodančios kažkokios šmėklos.

Prietaringi žmonės tuo tiki 
ir nenori kambarių nuomoti. 
Tačiau,i jei tuos namus kųrii- 
gužis pašvęstų, tai, reikia 
nyti, kžad prietaringi žmonės 
nusiramintų ir jokių “šmėklų” 
daugiab nebematnotų.

— Kaimynas.

cho-
Die-

vieta

“Lyros” choro piknikas bu- 
vo gana silpnas

Gegužės 27 d. “Lyros” 
ras turėjo Savo piknikų, 
na pasitaikė šaltoka, o
prasta. Suvažiavo visai mažas 
būrelis tavorščių. Pačių didžių
jų erštų nesimatė. Jie moka 
tik kitus raginti, o patys pa
rengimuose nenori dalyvauti.

Susirinkusieji jautėsi nesma
giai ir beveik visų laikų ma
rinuose praleido.

— Buvęs piknike.

DALYVAUS “NAUJIENŲ” 
GRAŽUOLIŲ KONTESTE

Tai p-lė Adelė Aleli'iųskaitė 
Ji įstojo j gražuolių kon£&stą, 
kuris įvyks Neuros darže bir
želio 3 d.

Kur tik nepasisuksi tarp lie
tuvių, tai dabar daugiausiai vi
si ir kalba apie “Naujienų” 
piknikų, kuris yra rengiamas 
birželio 3 d. .Neuros farmoje.

■Pirmų vietų užima kontes- 
tas. Visi domisi ir nori patir
ti, kokiu bildu* bus išrinkta 
Ohio valstijos 
bus pavadinta “Miss Ohio Lie
tuvaitė”. Jai ne tik bus ta gar
bė suteikta, — ji taip pat gaus 
nemokamų kelionę į Chicago, 
kur turės progos aplankyti ir 
pamatyti pasaulio parodų.

Daugelis ypač reiškia pagei
davimų, kad rinkimai butų at
likti teisingai, o ne taip, kaip 
juos daro “Dirvos” bosas, ku
ris paprastai išrenka gražuo
lėmis turtingiausias lietuvaites, 
visai nekreipdamas dėmesio j 
tai, ar jos yra gražiausios; ar 
ne.

žinoma, šį kartų tokio daly
ko nebus. Rinkimai bus paves
ta atlikti pačiai publikai. Va
dinasi, apie kokį nors šališku
mų negalės būti nei kalbos.

Tenka patirti 
ypač yra susidomėjęs jauni
mas. Visi jaunuoliai yra ūžiu- 

ir rengia-
Vie- 

merginos 
kad gra- 
jų sesu-

Birutė Laučiškaitė) ir kiti. Iš kompeticijos. Laikykitės! 
Pittšburgho irgi rengiasi at
vykti visas būrys j stipruolių, 
kurie dalyvaus virvės trauki
me ir žada clevelandiečius nu
traukti tiesiog į Neuros avi
žas.

Akroniečiai bus : skaitlingai 
atstovaujami. Jie yra pasiryžę 
iš clevelandiečių Visų garbę 
paveržti. Mat, jie jau pranešė, 
kad atsiveža tris lietuvaites, 
kurios dalyvaus kohteste. Sa
ko, kad viena jų tikrai laimės 
gražiausios lietuvaitės titulų. 
DaytonieČiai kol kas nesigiria,

gražuole, kuri)bet patylomis kalba, kad jie
visiems siurprizų iškirs.

Well, kaip atrodė, Clevelan- 
do gražuoles susilauks didelės

Musų biznieriai irgi priside
da, kad piknikas butų sėkmin
gas. Visur biznio įstaigose ma
tosi gražus pikniko garsininlai. 
P-as K. Obelėnis pašižadėjo 
duoti dykai trokitfs, kurie veš 
žmones į piknikų, o p. Jurgis 
Sidabras jau daro gėlių bu
kietus, kuriais bus papuoštos 
laimėjusios kontestų 
tos. .

Be to, p. Obelėno 
duonkepykla pikniko 
aprūpins gardžia duona, žod
žiu, viskas daroma, kad šis 
piknikas ilgai pasiliktų cleve- 
landiečių atmintyje.

— Ėiišid piknike.
(Tųsa pusi. 3-čiam)

Vyrai — Alydai
Štai yra specialia pranešimas, kuriu bus (do
mus kiekvienam vyrui, kuris pasiekė "vidur
amžį” ir jaučia reikalingumą tam tikro 
gaivinančio TONIKO. Kad suteikti galimu
mą tūkstančiams, kurie dėl kokios nors 
priežasties atidėliota užsisakyti

Vyrai

Nusa-Tone
tiesiog nuo dlatributorii). S| Gydytojatia tfre- 
Rkrlpcija dabar parduodama vįsose vaisty- 
nyčiOBc. Viena* Doleris už mfinenio treat- 
mentą — bukite, savimi gaukite buteli Šian
dien — garantuotas.

jęg. ■■•koh testu

lietuvai-

St. Clair 
dalyvius

Antanas Kirkelė 
(KARK) 

LIETUVIS KAMBARIŲ 
POPTERU0TOJAS IR 

VALYTOJAS
Reikalui esant kreipkitės pas lie
tuvi. Busite jo darbu, patenkinti 

ir daug i nekainuos.
8106 MėlrOse Avė.

Telefonas: GAR 5348 J.

■M

“NAUJIENŲ” JUBILIEJINIS
PIKNIKAS 1 I IV I
4SLIFVEI AND G WBnE w E« L? j

Rengiasi iškilmingai pasi
tikti svečius iš Lietuvos
Vietos katalikai smarkiai 

rengiasi prie iškilmingo svečių 
pasitikimo. Pradėta organizuo
ti du didžiuliai chorai. Vargo
nininkas Adomaitis sudarė lai 
kinų didelį chorų. Tų pat daro 
ir p. Greičius. Sakoma, jog lai
ke svečių pasitikimo iškilmių 
tie chorai bus sujungti ir kar
tu dainuos.

Butų gerai, kad tie chorai 
ir toliau veiktų sutartinai ir 
dalyvautų lietuvių aviacijos die
noje, 
jams 
voti.

Aviacijos dienos rengė 
reikėtų apie tai pagal

— Choristas.

mažų 
pdsiu-

Laikiiia taika
Šiomis dienomis pas mus ki

lo labai įdomus streikas, kurį 
paskelbė laikraščių išnešiotojai 
Berniukai susiorganizavo ir pa
reikalavo didesnio atlyginimo. 
Laikraščių bosai atsisakė rei
kalavimus išpildyti ir pasisam
dė skebus. Tačiau kai kurie 
“skebekai” tapo apkulti ir pri
versti buvo iš darbo pasitrauk
ti. Laikraščių išnešiojimas ir 
vėl liko suparaližuotas.

Negalėdami {Veikti 
streikininkų, darbdaviai
lė paliaubas, o vėliau sutiko 
tartis dėl sąlygų. Pasiūlymas 
tapo priimtas. Vadinasi, įvyko 
laikina taika. Tačiau laikraščių 
išnešiotojai yba griežtai nusi
statę hepasldudti: jeigu jų rei
kalavimai nebus išpildyti, tai 
jie ir Vėl paskelbs Streiką. Ko 
gero, tiirės pats prėžidėritas 
įsikišti, kad sutaikyti kapita
listus su apdriskusiais berniu
kais.

Kaip ten bet lai ga
na reikšmirigaš dalykas, kad 
net berniokai sbgebėjo Susior
ganizuoti.

>,z Gimimo dienos įduota -
Ponai Viktorai savo namuo

se surengė savo sūnui Anta
nui gimimo dienos pokylį. Jų 
sūnūs prieš kiek laiko apsive
dė su p-le Helen Cherniute.

Į puota susirinko nemažas 
būrelis draugų, giminių bei pa
žįstamų. Jaunavedžiui buvo 
įteikta nemažai gražių dova
nų. — Buvęs.

—O—
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“Naujienų” piknike daly- 
vaus svečiai iš “sovietų 

rojaus”
Jau ]iirma šiame skyriuje 

buvo rašyta, jog iš “raudono 
jo rojaus” sugrįžo keli cleve- 
hndieČiaj. Kadangi jie nese
niai grįžo, tai mes juos vadi
name svečiais, o tavorščiai — 
“pabėgėliais”.

Kaip ten nebūtų, bet jie da 
lyvaus “Naujienų” piknike ir, 
progai pasilaikius, gal papasa
kos savo įspud«M§ iš gyveni
mo “darbininkų tėvynėje”.

—O—

Ieško teisybės
Petronis ieško gaspadorįaus, 

kurį galėtų palikti farmoje, o 
pats rengiasi atvažiuoti į “Nau
jienų” piknikų, kad surasti kal
tininkų, kiiHs parašė apie “lie
tuviškų kolektyvų”. Mat, tame 
piknike dalyvaus ir “Naujie
nų” redakcijos narys, p. A. 
Vaivada.

Well, Petroniui gal bu*s ne 
pro šalį piknike dalyvauti, nes, 
ko gero, jis ten galės susiras
ti sau tinkamų gaspadinę.

— Pažįstamas.

KANDIDATĖ Į GRAŽUOLES

P-Ie Ona Kulbičkiutė, kuri 
yra pasiryžusi laimėti nemo
kamų kelionę į pasaulio paro-

teresuoti, rinkimai 
si skaitlingai dalyvauti 
niems rupi, kad jų 
laimėtų, kitiems, — 
žu'olės titulas tektų 
tėms arba draugėms.

Jaunuolius traukia day ii 
tas faktas, kad piknike groš 
geriausias vietos lietuviu or
kestras po vadovyste p. Apo- 
nakio. Jiems tad btis geros pro
gos pasišokti ir smagiai■-Jaiką 
praleisti. H

Senesnieji irgi dalyvaus, peš 
jie turės progos laimėti “Nau
jienų” prenuhieratų. Daugeliui 
tai bus tikrai .įdovana.

B lis virvės traukimas, bėgi
mo lenktynės ir Visokie kori- 
testai. Visiems lairhejušifemš 
skiriama dovanos. Moterys ir
gi nebus užmirštos-n jos ir£i 
turės progos dovanas Jaimėti.

Piknike dalyvaus ir kai ^ku
rie miesto viršininkai. Pavyz
džiui, sveikatos departamento 
inspektoriiis Charles Greėn ir 
kiti, žada atvyki taip pat ne
mažai ir svetimtaučių, kurie 
yra suinteresuoti , gražuolės 
rinkimu.

Iš Chicagds atvažiuoja p. A. 
Vaivada, Miss Naujienos (p-lū

BIRŽELIO-JONE 3,1934
Neuros F armoje, BrUnswick, Ohio

P-lė Birute^ Laiičiskaite

Visi dalyvaukite piknike, kur turėsite progos lai
mėti dovanų bei pamatyti “Mišs Naujienas” 
Birutę LauČiškaitę. Ji atvyks iš Chicagos kartu su 
p. Antanu Vaivada, “Naujienų” redakcijos nariu.

9 ’t • * 'f* ■' • S*‘

Progi-aiųas bus Įvairus ir Įdomuš. .lUųk^ime Ohiu ,. 
valstijos gražuolę. Faktinai tris gražuoles. Pirmoji 
galis nemokamų kelionę į pasaulio parodų; antroji 
—turės progos dalyvauti aviacijos dienčje Pittsbur- 
ghc, o trečioji laimės “Naujienas”. GlčvėlahdieČiai 
ir pittjburghiėčiai trauks virvę. Be to, bus visokios 
lenktynės bei kontėstai. Visi laimėtojai gaus dova
nas.

p-lę

z
Ž . »•

1

probak*

šokiamš grbs šaunusis p. Aponavičiaus orkest
ras. z

Vi‘i vietos ir aplinkinių miestų lietuviai būtinai 
dalyvaukite piknike. Tubėsite daug malonumo ir 
smagumo 
. r. y1

0Q OVR
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Mi » ■■

žhei*

Umano tryliktas Kūdikis ir
SEPTINTAS SŪNŪS”—

Sako p-ia Čonway nuo 20 N. F*ederal Street, 
Lynn, Mass;

“Aš esu motina trylikos kūdikių, vienuolika kurių yra gy
vi. Jaunutis paveiksle yta mano septintas sūnūs. Aš buvau 
silpna ir pavargus ir kentėjau nuo nerviškų galvos skausmų. 
Malio šešuo rekomendavo Lydia E. Pinkham’s Vegetable 
Compound ir jie pagelbėjo man labai daug.” — p-ia CL 
ContDdy.

“Kada apsivedėm aš pradėjau Vartoti 
Lydia E. Pinkhahi’s Vegetable Com
pound. Vienuolika mėnesių vėliau aš bu
vau palaiminta labai gražiu aštuonių sva
rų berniuku. Praejusj birželio mėnesį ki
tas mažas berniukas gimė, kuris svėre 0 
sVaruš ir 10 uncijų. Aš jaučiuos puikiai 
ir pati padarau Visų savo darbų. Kūdi
kiai tvirti ir sveikus, ačiū jūsų vaistams.” 
—p-ia Jošeph Montigny.

“Aš netikėjau ką man 
kitds moterys

- L-j-J-l ! Al! 11

pati juos pamėginau. Aš 
priėniiau šešius butelius 
pirm negu Vincentas gi
mė. jis būvo aštuOiiiolikd 
mėn. šetias kaip Šiš pavei
kslas tėp'o nuimtas ir jis 
yra tvirtas ir sveikas 1”— 
p-ia Josephine Scaįįttoiie.

i - •

Viriui—
Raymond Mont- 

igny 32 Ppw- 
haton St, Put- 
nam, Conn.

Kairėj--- 
vintent scikn-

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra plukti jeigu gali taip 

padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnait koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
voms ar nehororrs turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui, O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Liaterlne, dantų tepalą*, valo 
dantis nauju buriu. Musu ch'ė- 
■nikai pagalio* surado sustata 
kur* istikro šveičia, nedrasky
dama* dantų ėmale* •— tas sun
ku* uždarini* pagelios tapo ii- 
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Umbert Pharmacal Co., Sairit 
Loti*, U. S. A.

i pasakojo 
dpie jūštį vaistus, iki aš

Laimingos Motihos 48 Valstijose
RgM^dėja ŠidoS Vaistus
Savo Draugėms ir Kaiminkoms

• ! t ' ’

— Plikis. (PROBAK BLADfi)

Mitekkia 
barzdaskutyklot 

komfortą 
sftutirnoH 

namie Lydia E. Pinkham's Vegetable Compound
■ - • • ■ .Z '■ ■ •



NAUJIENOS, Chicago, Ei

OHIO LIETUVIŲ ŽINIOS
nei unijai

snos Vaikšnora yra labai

jie veikia

pra

LIETUVIŠKĄ DEGTINĘ
neišėjo

vieno policmono pareiga tokia

nai

Užmanyto jas,

NORS IR

Cieveland, Ohiodar
Tokios tokelėm

Birželio 16 Ekskursija
New Yorksutikau

Yra

Laivakortei Willow Springs, III.

MORTGAGE BANKERS

PETER PEN

Dearborn, Mich

■ ii

i i labiau 
daužoma

neapsi 
laikraš

Turi labai švelnų kvapą. Lengvai vartojamas su šepečiu.
' i'

Sudėtas į stiklinę taip, kad jus galite pamatyti ką perkate

dienos puotą 
jo gimines

Perkam 
Lietuviš

kus Bonus
darykime pastangas, 
labiausiai praplatinti 
Kai veiksime sutar- 
pasekmės bus tikrai

tai miesto 
nesiskaitė 

dabar jau

ISTEN
SHE

Girdėjau, kad musų koloni 
joje nemažai lietuvių pasimi

PERHAPS 
WE MAY 
BE OF 

ASSISTANCE

ThAT SOUNDS 
INTERESTINC 

AND WE ARE 
OUTFOR 

ADVENTURE.

I THINk 
HE'S FALLING 
FOR HER.

TELUNG
HtR 

STORY

THANKS TO YOU, 
AND THIS VJONDERFUL 
kITTYCAT l AM 
NOW FREE TO SEEK 
MY PRINCE, V/HO 
IS IMPRISONED IN 
THE CLOUD CASTLE

S. Wood St
S. Hermitage Avė.
S. Marshfield Avė.
W. 45th St.
W. 43rd St.
W. 43rd St.
S. Paulina St

Lietuvą 
mažiau kaip, 

8 dienos

/Tappreciate your 
KINO OFFER BŪT l'M 
AFPAIB THE TRIP TO 

\ THE CLOUD CASTLE 
\ V/OULD BE TOO 
A HAZARDOUS.

įPLOSSOM 
THE BUBILE 
. PRINCESS

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

Girdėjau, kad Lietuvon išva
žiavęs Dr. S. T. Tamošaitis ti
kisi Kaune sutikti Lituanica 
II. Kartu su daktaru išvažia
vo j Lietuvą ir biznierius bei 
dainininkas Juozas šeštokas. 

J •

Vadinasi, turėsime Kaime sa
vo atstovus.

This delicious cheese food is 

DIGESTIBLE AS MILK 
ITSELF!

Girdėjau, kad yra ieškomas 
Jonas Januška, kuria gyveno 
Clevelande, o jo brolis, Juozas, 
randasi Akrone.

Jo ieško B. Dapkienė, 5430 
Horger avė.

S. Michigan
S. R0Čkwell
S. Ashland 

69th St.
S. Morgan St, 
W. 69th St.

ZA7bwv/E
HAVE 
FOUR 

ADVENTUMRS 
INO.UDING

. SADIE 
THE

STUDIO 
CAT.

French Line 
“Ule De 
France” 

Expresinis 
Laivas

musų piliete sumani

i TO GOTO THE CLOUD 
CASTLE WILU TAKE YOU 

OFF YOUR COURSE AND 
THE OLD KING THAT LIVES 

! IN THE CASTLE WILL DO 
ALL IN HIS POVVER TO

i DESTROY US.

Pittsburgho
Naujienose” 

gyvuliuką, ku- 
pašaro trukti 

tas gyvūnas bu- 
net i Pittsbur-

Musų miesto plėšikai pasida 
re labai drąsus 
net dienos metu, štai Benjamin 
Perlmutter, 1375 E. Boulevard 
N. E., nuvažiavo automobiliu j

Turėjome labai įdomų para
dą. 26 įvairios išdirbystės auto
mobiliai su dvylika skirtingos 
rųšies radio imtuvais paradavo 
miesto gatvėmis. Kadangi visi 
radio imtuvai veikė, tai muzi
kos buvo pakankamai. •

Parade dalyvavo naujutėliai 
automobiliai.

Cieveland, O. — Prieš kiek 
laiko sustreikavo taksikabų šo
feriai, reikalaudami unijos pri
pažinimo. Zone Cab korporaci
ja pripažino uniją, bet Yellow 
Cab atsisakė tai padaryti. Nors 
pastarosios kompanijos dauge
lis šoferių tebestreikuoja, bet 
kai kurie pasiliko dirbti.

Ir štai šiomis dienomis kilo 
nemažas sumišimas. Mieste ta
po užpulti Yellow Cab kompa
nijos šoferiai. Kai kurie jų ta
po gerokai apdaužyti ir atsidū
rė ligoninėje. Tapo apdaužyta 
me atvejyje įsimaišyti ir pada
ryti tvarką.

Well, mes turime gerų lietu
vių daktarų. Kai tik nesijau
čiame gerai, tai kreipkimės j 
juos, nes dažnai pavojus gy
vybei susidaro vien tik todėl, 
kad neapsižiurima laiku.

savo gyvenimą taip,

surengė
Puotą

r drau-

švaistėsi ii 
su išlaidomis. Bet 
bėda.

SADIE THE 
STUDIO CAT 
PETER PEN, 
AND I ARE 
ON THE WAY 
TO THE LAND 

OF JUST 
S'POSIN*

BALTAS KAIP VANDUO—NEPERMAINYS 
ŠVIESIAUSIOS SPALVOS.

Ketvirtadienis, geg

I Velveeta turtingai švelnią 
Cheddar Sūrio skoni sudėta 
daug visokio sveikatą 
palaikančio maisto.

Labai maistingas dėl kū
dikiu. Vartokite Kraft Vel
veeta dėl sandvičių ir prie 
virimo... kuotankiausiai!

Kas buvo tie mušeikos, tik
rai dar nenustatyta. Vienok yra 
žinoma tiek, kad tai nebuvo nei 
streikininkai 
klausantys Šoferiai. Yellow Cab 
kompanijos 
’og tai 
SHmdvti

Night and Moming to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Write for Free “Eye Care** 
or “Eye Beanty” Book

Marine Ce^DepC H. S.,9 E. OhioSt.,Cluc«lo

banką išsimainyti čekį. Grįžda
mas atgal, jis trupučiuką su
stabdė automobilių, kad užsuk
ti radio imtuvą. Kaip tik tuo 
laiku iš kažin kur atsirado du 
vyrai. Vienas jų atidarė auto
mobilio duris ir nieko nelauk
damas tvojo savininkui geleži
ne tūta per galvą. Po to ban
ditai pasigavo $132 ir pabėgo.

Visa tai įvyko taip greit, kad 
praeiviai nei nesuprato, kame 
čia dalykas.

Vėliau sužeistą Perlmutter’į 
policija nugabeno i ligoninę.

žvalgas.

Girdėjau, kad lietuvių avia
cijos diena tikrai įvyks 24 bir 
želio Municipaliame airporte 
Visi ten dalyvaukime.

Insurance 
Notary 
Public

Klauskite Vardu savo Maliavos ir 
Hardware Krautuvėje.

Girdėjau, kad Akrono, Day- 
tono ir Youngstovvno lietuviai 
yra labai susidomėję naujuo
ju skyrium. Jie rengiasi rašy
ti žinučių ir iŠ savo kolonijų.

Tai labai malonu girdėti. 
Nieko daugiau nebelaukite, o 
pradėkite rašyti, nes tai pa
įvairins musų skyrių.

— Visur Girdi.

porą dienų čia tapo su- 
nužiurimi j bombininkai. 

apie

nusi-
vos tik pažinau. Kai

Vandalizmas vi 
deda įsigalėti, — 
gai ir kitokiais budais naikina
ma nuosavybė. Kad butų gali
ma sėkmingiau su vandalais 

jDąvis nutarė 
nupirkti dar penkis 

arklius ir šešis automobilius.

Girdėjau, kad republikonai 
yra labai su‘sirupinę, nes mie
stui trūksta pinigų. O tą tru
kumą sunku padengti.

Kol pinigų buvo 
ponai

Platesnias informacijas teikiam ir parduodam
Padarome visokius popierius ir dokumentus.

Siunčiam pinkus i Lietuvą. !

4358 S. California Avė 
4107 
2451 
7101 
2649 
1900 
4512 
1605 
2646 
260 W. 116th & 
5600 W. 93rd S 
147 E. 107th St. 
136 E. 107th St. 
10805 
4535 
4800 
2688 
3729 
2622 

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

Inion Avė. 
th St.

Musų vienas turtingas tau
tietis augino dvi gražias duk
reles. Bet štai prieš kiek laiko 
atsitiko nelaimė: pasisuko ne
vidonas ir “pavogė” vieną duk
relę. Tėvelis ir motinėlė šoko 
ieškoti dukrelės, ale toji jau 
buvo paskelbusi “nepriklauso
mybę”. Vėliau tėvelis rengėsi 
savo žentą “pamokyti”, bet ir 
iš to nieko neišėjo.

Nieko / nepadarysi, — kiti 
laikai, kitos dainos: jaunuoliai 
tvarko 
kaip jief geriausiai' išmani)

4119 So. Ashland Avė
4501 S. Ashland Avė.
734 W. 35th St.
4600 S. Marshfield Avė.
2485 S. Leavitt St.
4501 S. Paulina St.

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

Nepamirškime, kad sekamą 
sekmadienį, birželio 3 d., Neu-

C’rdėjau, kad Jonui Vaikš 
norai, 913 Royal Rd 
gimimo 
surengė

Girdėjau, kad Clevelande yra 
organizuojama “Naujienų” sto
tis, kur bus galima laikraštį 
pavieniais numeriais pirkti. Va
dinasi, bus įsteigta agentūra. 
Tai labai geras dalykas, nes 
ligi šiol laikraštį tekdavo pirk
ti pas svetimtaučius.

Kada agentūra įsisteigs, tai 
ten bus galima ir laikraštį už
prenumeruoti. •

Aną dieną netikėtai 
“Dirvos” Spragilą. Stovi prie 
savo fordužėlio suvargęs, 
minęs.
užkalbinau, tai tuoj ėmė dejuo
ti : girdi, į Clevelandą atvy
kau ir fordelį sudaužiau.

Well, blogi popieriai tiek bo
sui, tiek Spragilui. “Sausra” 
juos, matomai, skaudžiai palie
tė. — Garnys.

Labai nudžiugau, kai pama
čiau “Naujienose” naują sky
rių — “Ohio Lietuvių žinias”. 
Tai tikrai geras dalykas. “Nau
jienoms” už tai mes esame dė
kingi, Dabar mes turėsime pro
gos pakalbėti apie savo var
gus bei apie tai, kas dedasi 
musų kolonijose. Musų valsti
joje juk gyvena nemažas skai
čius lietuvių. Tarp jų įvyksta 
dai/g visokių dalykų. Tiek 
mums, tiek kitiems tatai bus 
įdomu patirti.

Tačiau kad tas skyrius bu
tų įdomus, tai visi stokime į 
darbą: praneškime iš savo ko
lonijų įvairias žinias. Tuo pa
čiu laiku 
kad kuo 
laikraštį, 
tinai, tai 
geros.

Thle advertisement is not.lniended to offer whl«key for sale of delivery 1d 
any statė or cotnmunity whereln the advertisine, sale or ūse 

thereof !• unlavful. * '

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

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

Užlaikome pirmos rūšies skanius gėrimus ir užkandžius.
< Savininkas

WM. DAMBRAUSKAS

Girdėjai.*, kad ponai Kundro
tai, 5815 Luthcr avė., buvo 
gana sunkiai susirgę. Tapo pa
šauktus Dr. J. Kemėšis. Abu 
ligoniai jaučiasi gerai.

Turiu pasakyti, jog Dr. Ke
mėšis turi labai gerą pasise
kimą savo profesijoje, nežiū
rint to, kad tebėra dar visai 
jaunas ir neseniai pradėjo 
praktikuoti.

Ponas 
draugiškas ir malonus žmogus 
Linkiu jam kuo geriausio pa
sisekimo.

jaučiate musų darbi 
sakykite paremti 
vių žinias’ 
Pamatysite

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 MARTINIUS 
ROMAN IMASKEWICZ 
STANLEY BARTKUS 
MIKE GARLO 
A. WALLENT 
JOHN YUSKA 
STANLEY.. BRAZAUSKAS 
JOSEPH J. EZERSKI 
ADAM MAZRAMUS ■ '
A. BINKĮ 
STANLEY TAMASHUNAS 
SHAMETS TĄVERN

Viena 
pasivažinėti. Kitaip sakant, pa
imti “raidą”. Įvyko automobi- 

nelaimė ir ji tapo pusėti- 
sukrėsta. Reikėjo net į lo- 
atsigulti. Apie savo nelai- 
ji pranešė draugijai, no

rėdama pašalpą gauti. Atvyko 
lankytojos, kurios vėliau į pa
galbą pasišaukė ir daktarą.

Daktaras apžiurėjo sužeistą
ją ir pareiškė, jog jokios li
gos nematąs, nes temperatūra 
esanti normališka.

Atrodo, kad dėl tos “tem
peratūros” ji negalės gauti nei 
pašalpos.

Pilsen Linoleum Lacquer
Išdžiysta j 30 Minučių.

Buy gloves with whot 
it savęs 

dftra reikeit ous<*ti *
daurlau kad gauti gera daata 
ko*el« LlateHai* Tooth Pašte 
dideli* lubas parsiduoda ui 
Zte j «alo ir apsaugo aaa 
Ut Be to gaut* sutaupiau 

ot kuriuos galite ausipirk 
u plritlualtes ar M kits 
.san*H Pbarssa/’a* Co

(.ISTERINE
TOOTH PAŠTE

taksikabų. Apskai 
jog nuostolių pada- 

$2,000. r .
įvykį vietos laikraš- 
daug kalba. Ypač 

susitikti ir pasikalbėti' reiškiama daug nepasitenkini-

Rusiška ir Turkiška Pirtis
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 seredomis iki 7 v. ▼.

Noriu žodį kitą tarti ir mu-, 
biznieriams. Kurie tik pri-Į 

neatsi- 
Ohio Lietu-Į 

savo garsinimais, i licijos 
kad tai apsimo- Jis žada visą 

; nusikaltusius 
skyriaus bendra- bausti. Pasak 

noriu priminti, kad lykas laikytis

Vienas geras 
prietelis rašo 
apie “Dirvos’ 
riam pradėjo 
Jis sako, kad 
vo atsibastęs 
gho apylinkę.

Tikrai negalėčiau pasakyti, 
kaip jam ten pasisekė su pa
šaru. Bet jeigu kiek ir laimė
jo, tai visvien ant sveikatos 

sugrįžus teko si.sirg-

REAL ESTATE [
12 metų teisingumu pamatuotas biznis. 

Susipažinkite ir remkite lietuvi.

17th St., Tel. Lafayette 1083

“Dirva” seniau apie Janu
šausko skridimą neprisiminda
vo nei gu-gu. Bet kai lakūnas 
rezignavo, tai j f per visą pus
lapį įdėjo antgalvį. Be to 
paminėjo, jog rezignavusio 
nušausko darbą tęs toliau 
tenantas Feliksas Vaitkus.

. Visi stebisi, kas čia galėjo 
atsitikti. Greičiausiai tai klai
da. Mat, pats bosas dabar li
goninėje guli, tai per 
žiifrėjimą ir įsibrovė į 
tį žinia apie skridimą.

, ; ■■ ■ I II H' :į
*1 I lAf ■ /

HY

STANLEY WELICKO 
CHARLES KRISCUNAS 
GEO. NORBUT 
G. STAKAUSKAS 
W. NEFFAS 
A. CZESNA
M. BIOGA 
K. KAMARAUSKAS 
D. GRICIUS 
A. JANEL1UNAS 
NICHOLAS EŽERSKI 
K. TAMOŠAITIS 
ALEX PHILLIPS
N. STALENSKAS 
M. DZIMIDAS 
A. LUKSHON 
ADAM SMITH 
JOS. TOLOCKO 
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 
158 !E. ,107tti St. 
671 W. 18tn St. 
Justice Pk.. III. 
2200 W. 22nd St.
2 N. Broadway, Melrose Pk., III, 
4628 
4501 
4625 
1825 
2455 
2419 
4558 _____
4600 S. Paulina. St 
8926 W. 111 St.
8106 Vincennės Avė. 
6136 Archer Avė. 
150Q So. 49 J

ros farmoje įvyksta “Nai.’jio- n keletas 
aų” jubiliejinis piknikas. Visi Čiuojama, 
Clevelando ir aplinkinių mie-jryta apie 
stų lietuviai dalyvaukime ta-, Apie tą 
me piknike. Ten mes turėsime čiai labai 
progos
apie tolimesnį veikimą bei apie mo policija. Primetama, jog kai 
savo skyrių. Visuomet juk yra kuriose vietose poliemonai ma 
naudinga kartas nuo karto su-’tė, kaip buvo puolami šoferiai 
sitikti bei pasitarti. Priegtam:i-r jų kabai daužomi, tačiau jie, 
galėsime labai smagiai laiką1 esą, nei piršto nepajudino, kad 
praleisti

Prieš 
imti 
Policijos skvadaą vijosi 

kurios pareiga yra'porą mylių, kol pagavo auto
mobiliu važiuojančius du vyrus.

Dabar eina tardymas.

sustabdyti tą vandalizmą. Jei 
gu policija 
apsaugoti piliečius, nieko neda
ro, tai kuriems galams, esą, ji 
yra reikalinga?

Tas sujudimas privertė ir po- 
virš'ninką pasiaiškinti, 

reikalą ištirti ir 
poliemonus nu- 

jo, yra geras da- 
bešališkumo. Bet kovoti, majoras 

paduotų teisingas ži- kuomet yra mušami žmones ir policijai
•   • « « • • « _ a a a » . a a a u. *

darbiams 
visuomet 
nias. Teisybė visada laimi. Pa- nuosavybė naikinama, tai kiek 
likime politikavimą ir visokias 
intrigas “Dirvai”, kuri tuo pa
sižymi.

Ligi šiol musų kolonijos lie
tuviškam judėjimui buvo ban
doma diriguoti. O tą rolę bu4- 
vo pasiėmusi “Dirva”. Tačiau 
savo nerimtumu ji tiek visiems 
įkyrėjo, jog vietos lietuviai su 
ja pradeda nebesiskaityti. Tad 
mes bandykime būti bešališki 
ir vaduotis vien tik faktais. 
Tąsyk musų pasisekimas bus 
užtikrintas. HALSTED EXCHANGE

NATIONAL B AM K
Halsted St. ir If)th PI.

Nnryg FRDERAL
INS1 ,’RANCE KORP< UI ACDOS

AMERIKOS DOLERIAI
, YRA 8H:N<IAMI I /

TOliGSL> ORDERIAI 
SI t NCI AMl | RI SIJĄ

UŽSIENIŲ SKYRIUS
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Sutacription Ratea:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per yęar outslde of Chicago 
$8-00 Pef yeai- in Chicago 
fe v* ________________

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50
.75

8c 
18c 
75c

Entered as Second Class Matter 
March 7tn 1914 at the Poąt Office 
of Chjcage, I1L undar tha act of 
March Sid 1879. n <

t • e k.J er» w • - •

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben
drove, 1739 £k Halsted St., Odcago, 
Ilk Telefonas Ganai 8500.

Užsisakymo kaina:
Chicago  je — paštu:

Metams
Pusei metų ------- --------------
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams _____ _
Vienajn mSnesiui _______

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija 
Savaitei
KJkčnosiiii ••••••••••••••••••••■•m*****.4

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams __________ ________ $7.00
Pusei metų • ••••••••••MM** 8.50
Trims mėnesiams__ ________ 1.75
Dviem mSnesiams__ _______  1.25
Vienam mėnesiui _ ___ _____ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams _____________________$8.00
Pusei metu 00
Trims mėnesiams ..........---------  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymų.

šviesos taupymo laiku (9:80 nes pagal save, rėkė kaip už 
Chicagos laiku), kalbės per liežuvio pakarti, kad rranzat- 
NBC stočių tinklą socialistų 
partijos pirmininkas Leo Krzy- 
cki, tema “Darbininkai žengia 
Priekyn”, ir Norman Thomas— 
“Musų Pasirinkimas”..

Norintieji ją kalbas išgirsti, 
turėtų iš anksto pasiteirauti, 
kurios štotys jas perduos.

KATALIKŲ FEDERACI 
JOS GLOBOJE

lantinio skridimo rėmėjai darą 
sau iš to sumanymo “biznj". 
Jokių Įrodymų šitarh savo be
gėdiškam išmislui jisai neturė
jo ir neturi, Tačiau jisai ir vėl 
rašo apie “pasišienavima finan
siniai” l

Jeigu bimbininkai didžiuoja
si tuo, kad jie neturi sarmatos 
meluoti ir šmeižti, tai tegu jie 
sau tų garbę” ir pasilaiko.

suvargę; kad davus 
joms normališkai veikti, 
duoti kunui poilsio.J

Pieniniai dantys
Kuomet vaikas yra 

metų, ją burnoje būna 
atmaina. Jis jau turi

progos 
reikia M. ARCĮBASEVAS. Vertė MIKAS ŠILEIKIS

SANINAS
ROMANAS

TARPTAUTINĖ GINKLŲ PRAMONĖS KONTROLĖ
4’ I...............

Jungtinių Valstijų ątstovas tarptautinėje nusigink
lavimo konferencijoje, Norman H. Dąvis, pasiūlė vię- 
šąi visoms valdžioms padaryti sutartį dęl ginklų prą- 
monės ir prekybos kontrolės. Šitam jo pasiūlymui kąrs- 
tąi pritars visi žmonės Amerikoje, išimant amunicijps 
fabrikantus ir armijos generolus.

Teisingai p. Davis nurędė, kad ginklų gąmintojąi 
tyčia kursto tautas vieną prieš kitą, idant jos vaidy- 

. tusi, ginkluotųsi ir rengtųsi prie karo. Jų godumas sta
to į pavojų pasaulio taiką, ir jęigu tas nešvarus žmo
nių žudymo pabūklų biznis nebus pažebotas, tai pasau
lis susilauks naujos skerdynės, kuri gali sunaikinti žmo
nijos civilizaciją.

Aišku, kad amunicijos pramonę turėtu būti atimta 
iš privatinio biznio rankų ir paimta j valdžios rankas, 
kitaip valdžios kontrolė mažai ką reikš.

Kun. Fabijonas Kemėšis, p. 
B. Vitkus ir p. P. Babickas, ku
rie atvyko Į Ameriką vadina
mo “Vilniaus Geležinio Fondo” 
reikalais (skelbė, kad aukų ne
rinks, bet tur-but renka), visiš
kai pasidavė Romos-Katalikų 
Federacijos kontrolei. Jie patys 
praneša, kad norintieji .rengti 
jiems prakalbas turį susižinoti 
su A. L. R.-K. Federacijos cen
tru, ir toliaus sako:

“Mąsų tolimesnis maršru
tas bus vykdomus New Yor- 
ko komiteto nustatyta ir Kat. 
Fęderacijos pripažinta eile. 
Beveik visur mums įtekę kal
bėti parapijų svetainėse.”
Iš Vilniaus reikalo, vadinasi, 

daromą grynai pąrtinis daly
kas. Dėl šitos priežasties jų mi
sija plačiajai Amerikos lietuvių 

r Visuomenei nebus įdomi.

PRAL. OLŠAUSKO ŽU- 
DYTOJAS NUTEISTAS

NAUJOS MILITARINĖS SĄJUNGOS

Nuo tą laiko, kada Vokietija pasitraukę iš Tautų 
Sąjungos ir atsisakė vykdyti Ve^sąlės taikos patvąyky- 
mus apie nusiginklavimą, Europos valstybės ėmė tartis 
ir dėtis į karo sąjungas, norėdamos apsisaugoti,, kilus 
ginkluotam konfliktui. Šita kryptim daugiausia veikią 
Francija, kuri žino, kad vokiečiai ginkluojasi visų-pir- 
ma prieš ją. Ji sustiprino savo ryšius su Mažąją San
tarve — t. y. Čekoslovakija, Rumąnija ir Jugoslavija, 
sų Lenkija ir dabar veda derybas su sovietų Rusija.

Europos spaudą sako, kad Paryžius su Maskva ne
trukus susitarsią, atgaivindami senąją frąncuzų-rusų 
karo sąjungą, kuri gyvavo iki pasaulioJ karo. Jeigu tai 
įvyks, tai sovietų valdžia pątaps Francijpą militarizmą 
tąlkininke ir atsidurs dąug-maž tokioje pąt pądętyje, 
kokioje iki šiol buvo Lenkija.

Pasirodo, keistais vingiais eina tarptautinės politi
kos kelias. Kaip ėja seniai Rusijos bolševikai ąpąiputo- 
dąmi plūsdavo Franciją, kaipo “buržuązinio miįitąrizmą 
ir imperializmo tvirtovę”. Kaip čia seniai komunistai 
girdavosi, kad Maskva tai vienintelis pasaulio taikos, 
gynėjas ir tarptautinio nusiginklavimo šalininkas. O 
cįąbar bolševikai jau jungiasi su stipriausiąja pasaulyje 
rųjlitarine valstybe iv žąda pąvęsti į jos militaristų ran
kąs “proletariato tėvynės” gyvenimą!

DIDŽIUOJASI, KAD NE- 
TŲĮĮĮ SARMATOS

Brooklyniškis bimbįninkų or- 
gąnąą, kurio vadinamieji redak
toriai sprendžia apie kitus žmo-

Kaip praneša “Lietuvos Ke
leivis”, šio mėn. 12 d. Šiaulių 
apygardos teismas Kretingoje 
nagrinėjo praloto Olšausko žu
dytojo, Juozo žibaus, bylą.

Ūkininkas žilius, 38 metų 
amžiaus, buvo Olšausko turto 
globėjas ir pereitų metų birže
lio mėnesį j j nušovė, kuomet 
Olšauskas važiavo iš Laukžemės 
į Palangą.

žilius buvo netrukus suimtas, 
bet kai kurie žmonės liudijo j j 
buvus kitoje Vietoje tuo laiku, 
kada Olšauskas buvo nugalaby
tas, todėl suimtąjį policiją pa
leido. Paskui žilius buvo antru 
kartu suimtas ir prisipažino nu
šovęs pralotą. Teismas nubaudė 
jį 10 metų sunkiųjų darbų ka
lėjimu.

Tuo budu pasibaigė to nelem
to Lietuvos kunigo istorija. Ol
šauskas pasmaugė savo meilu
žę Usitjauskienę. JĮ nušovė ži
lius, o Žilių uždare j kalėjimą 
valdžia.

SVEIKATOS SKYRIUS
ši Skyrių Tvarko ir Prižiūri 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ tįRAŲ^A

Bumęą Hygiena
j i * . * ri ; v •
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Rašo Dr. G:‘ VBLOŽIS
Dantistas

Chicago, Illinois
VAIKŲ BLOGIEJI

ĮPROČIAI

SOCIALDEMOKRATŲ ŲĄIMęJLMAS BEĘNE

Šįveicąrijos kąntono (valstijos) Bęrno rinkimuose 
spęjaklemokratų partiją turėjo didžiąųsįą pasisekimą 
sąvo istorijoje. Rinkimai įvyko šio mėnęsįo, 5 ir 6 dd. Į 
kąntono seimą pęąęj.o 79 socialdemokratų atstovai ir jie 
dąbar sudaro 40 nuošimčius viso seimo, kuomet pirmiau 
jie sudarė 33 nuošimčius.

Stipriausia partija Berne dar tebėra ūkininkų par
tija, su Iftl atstovu. Fašistai pravedė tik 3 atstovus, o 
komunistai pė yięno.

Apžvalga
w

NELENGVAS ŽYGIS

Ųu franeuzai milžinišku aero- 
planu, kuris gali pagelti beveik 
du tūkstančiu galonų gasolino, 
baądė sustoji?10 skristi iŠ 
Paryžiaus į San piego, Cali- 
forpiją. Bjet Nevv Yorke juodu 
buyą priyei^įi neįkąsti, kadan
gi sugedo jų lėlįtųvąs. Tas lėk- 
(tuyas su visais įrengimais kaš
tavo bene $106,000.

Iaigi yra klaidinga nuomonė, 
skridinys per okeaną pą- 

virįęs jat\ Ąiąnkų dalykų.

£R NE: HUM^ŪGAS?

Chicagos komunįstai prieš 
keletą savaičių skleįdė lapelius, 
kukiuose jĮe. visaip pluįą p. 
Jamęs-Janušauską. 'Bei kada

jisai nubėgo pas juos prašyti 
‘‘užtarimo”, tai jie ątspąus^ino 
jam įapęlįųs, kuriuos jisai da
bar siuntinėja, neteisėtai varto
damas senuosius ALTAŠS, kon
certus, {vairiems žmonėms. 
Pirma spiaudė, dabar laižo.

. Bet publiką iš to, žinoma, tik 
pasijuoks.

dviejų 
didelė 
dvide

šimts dantų*, Ju°s reikia labai 
saugoti, Švariai užlaikyti. Kufr 
pasirodo puvėsis, reikia tuo
jau užtaisyti. Norint vaiką už
laikytu geroje sveikatoje, rei
kia, kad j iš turėtų sveikus 
dantis, kad jis turėtų su kuo 
gerai sukramtyti maistą. Skau- 
dantys arba pūliuojantys dan
tys vaikui daugiau suteikia blė- 
dies, negu dėl suaugusio žmo
gaus, nes jis tuomet praran
da miegą ir negali tinkamai pa
valgyti.

Vaikas nuo šešių mėųesįų 
iki dvylikos metų, bendrai 
imanį, vis vartoja savą pirmį? 
nius (iąntįs. Vaikąs beveik per 
pirmus penkii/s metus užaugą 
pusę užaugusio žmogaus mie-
rąs. Tędėl jis yra reikalingas kartu, 
gerų dantų pąlaikypiui geros Eidami laukan, jis atsįkvė- 
sveikątos iy ąulęramtymųi mai- lengviau ir sustojo.
st°, hą(l palengvinus vidurių —O kur dabąr? — paklausė
virškiųiiųą. Tąigi, nežiūrint kę- ^a^rovas*
kie dantys yra, pirminiai ąr- kąrto visi jie Uypė ne- 
ba pieniniai ir pasovųs, niekųp- susitąrdami, o paskui visi kar- 
met nereikią pamiršti vąlyti pradėjo atsisveikinti ir iš? 
juos po kiekvieno

Pirmas pastovus 
' dantis

(Tęsinys)
—Suprantama, taip! —man

dagumo deliai, ėjęs arčiau ku
nigo, atsakė šafrovas.

—Ąr jis paliko šeimyną? — 
atsisukęs, paklausė kunigas.

—To tai nežinau, — nedasjr 
p'rotėjęs atsakė Šafrovas.

Yįsi sužiuro ir visiems pasi
rodė nepaprasta ir nemalonu, 
kad niekas nežinojo, ar jis tu
rėjo šeimyną ir kur ji yra.

—Sesutė kažin kur gimna
ziją lanko, — pastebėjo Kar- 
saviniutė.

—A!... Sudiev! — pasakė 
kunigas, storais pirštais pa
keldamas kepurę.

—Sudiev! — atsakė vįsi

* » * ' M .L, * 4

Jurgio kaktą apdengė plo
jas šąltąs prakaitau

Jis įtempė visas savo proto 
jėgąs, į:ad suprasti likimą, ku
ris kįejcvienąm žmogui atrądo 
neįmąnąipas pergyventi, bęt 
kurį visgi kiekvienas pergy
vena taip, taip tik ką pergy
veno Semionovas.

—Jis numirė iš baimės! — 
nusijuokė dėl naivumo savo 
minties Jurgis. — priešingai, 
jis dar išjuokė jį su šituo ku
nigo giedojimu ir ašaromis...

Atrodė, kad Čia yra koks 
vienas punktas, kuris, jeigu jį 
suprasti, greit viskas paaiškės. 
Bęt kąįp kokia kurtumą ir ne
perskiriama siena stąveją tarp 
jo rielos įr šito punkto. Min
tis lakstė po nesugaųdopiai 
erdvią pąviršutinybę ir tuo 
pąčiu momentu, kai atrodė, 
jąg mintis Į)una arti, tai min
tis pasirodė ir vėį apačioj, —

nusįę matėsi sūkurys skęstąą- 
ęįą minčių įr įęįvaįzdinimų; 
visps jo? nępąmąmomąi garė
si silpnos ir įki nuobodumo 
įkyrėjo žodžiąi: Įtaisu ir pesu- 
prantama!...

Toliau mintys nėjo, mato
mai, ir negalėjo eiti.

Tąs Įįįuyo. s,unitų, siĮpmąo 
prętą įr sįęįą ir kūpą, širdį 
apėmė skausmas, imptys darė
si miglą tos ir neaiškios, skau
dėjo galvą ir norėjosi sėstis 
įia ąnt biiįvaro ir ant visko 
ranka nųmo.ti, dąrgį į patį gy
venimo faktą.

—Kaip Semionovas galėjo 
juoktis., žįnod,amas, kad už ke
leto sekundų viskas bus už
baigta!... Ras jis, karžygis?... 
Ne, čia nę apie didvyriškumą 
dalykas eina. Vadinasi, įnirtis, 
aplamai žinant, nėra laip’ nąi- 
si, kdfp'aš manau'?... !

Tuo tarpu Ivanovas garsiai 
ir neĮikętoi šūkterėjo:

—Čįą jus! Kur? — k rup te
bėjęs paklausė Jurgis.

—Ęejkia juk paminėti tą žę- 
mes kirminą, kuris vos tik ap- 
įęįdp mus !
mąi ątsąkę Ivanovas. - 
va su ąminįs, k° vis vįenu- 
mpn lęnęįate!

Gąli būt, dėl tą, kąd ^rgiųi 
Ipųyą kąisu įr puąbądu, Saįli
pąs ir Įyanąvas pępasįrode 
jam tokiąis nemaloniais, ką*P 
visada.

—Ką-gi, eikivą! —sutiko jis, 
bet greit atsiminė savą praei
tį apie save ir sau pasakė: — 
kągi man su jais daryti? Deg
tinę gerti, niekus plepėti?

Jis jau norėjo atsilikti nuo 
.jų ir. atsisakyti, bet visgi jo li
kimas 1 instinktyviškai pasi
priešino jam pačiam ir Jur
gis ėjo.

Ivanovas ir Saninas tylėjo ir 
tylėdami ėjo iki Ivanovo na-

Buvo jau
Viduje, nrię lovęs, vaiįįlįųosi 
(jokia tai keista jinogaus figų- 
ra, su stora,, 'kablių užlenkta 
lazda.

—O, dėduk, Petrai Ilyčiau! 
--linksniai šaukė Ivanovas.

—A|—kąyčto oktavą aįsi-
’iepė žmogus ir galindas jo 
lįalša? vyriškų* 
ore.>

Jurgis atsiminė, kad Ivano
vo dėdė aapas, girtas 
bažpyčląs choro giesmini ūkas. 
J|is turėjo žilus usus, kaip Nį- 
koĮąjęvsikąs kareivis, ir nuo 

ivodp Įbnisioto vi- 
Srtoioet i»,wirįai kvepėdavo.

—Bųb-bu!'—lyg lepgvai uiį- 
gĮauta statinė suskaniliėjo jo 
gaisas, kai Ivanovas supažin- 
djino jį su Jurgiu.

(Bus daugiau)
. • .. .•***'• f

sivaikščioti į visas puses.
XI.

—Ęikivą s|| manim* Nąbaš- 
. . . y v. X I pinką paminėsimi — pasakę Tarpe penkių w šešių metų Lya

didelė atmaina, darosi vaiko Salinąs tyjėdąinas JinkĮeĮė- 
burnoje. Tai yra, vaikas gau- hQ galVa,'
na pirmus pastovius dantis. jiedu'„žėjo j degtinės san- 
Pirmąs kęųminis dantis išdyg- įgij. Nusipirko degtinės, už- 
sta. Jų yrą išviso keturi. Jie kandžių ir ėjo toįiau, vyda- 
prade^p fermtiotis pirm ^imi-1 mįesi' Jurgį Svarožičįų,. kuris 

4..^ 'pa^jUp^s gj0 bulvaru.
Semionovo mirtis užtraukė 

I ant Jurgio lįųdnųnią šešėlį ir 
sunkų jausmą*

—Ką-gi, tas viskas yra pap
rastą, — klausę savęs Jurgis, 
turėdamas galvoj mintį: žmo
gaus nebuvo tada, vadinasi, 

jie turi gįUųs ąųatorailkųs ra- pirma, negu jis gimė. Visa tai 
vųkus it <4uobųtes Jr dąžnąį atrodo baisiu ir nesuprantą* 
yra blogai suklasifikuoti dėl mu dalyku... Nebus, žmogaus 
stokos, touisjte kąlkulų ir fos- įr tuomet, kai jis numirs ir 
torą. Tokiu budu reikią ktoįp- visa tai yra paprasta ir su-

i mašinos sustojimas, 
kurios gyvybės jėgos išsieikvo- 

suprantama,

Valgio.
krūminis

mo. Pirmi krūminiai dąątys 
išdygsta užpakaly pieninių dan
tų. Jie yjęą didesni negu pie
niniai dantys ir jie nepąmąiną 
kitų dantų. Todęl jįe turi sto- 
vęt visą gyvenimą. Tat reikia 
juos daboji išdygstąnt įr už
laikyti švąriąi, kad nepųtų, pešįgąųną ąegeistįnųs pąbu’ęįžius 

'Patartiną tėvąins pifižįurčti 
vaiką, kad jis sukramtytų mai
stą, užlaikytų burną švariai, 
turėtįų maistą švarų ir jam ręi- 
kąlingą. Rįęikia visą kūną už
laikyti švariai, linksmą pasi
svečiavimą, deramą pasipiąnk- 
štinimą ir 'užtektinai miegot, 
o miegant užtektinai šviežio 
oro. Tas viskas priklauso nuo 
įėvų priežiūros.

Vaikų pusrytis
Įh^pąųs maisto užtektinai, 

kuris reikalauja kramtymo. 
Stiklą pieno arba labai lėto, 
coęęa. Tris arba keturis šąųk- 
štąu kvietinės arbą kįtokįos 
košĄs/(piene virtos. Pakepin
tos duonos ant sviesto vieną 
arba du gabaliukus. Vaisių ko
šęs fcęlętą šaukštų.

piętųs
i ąrba peiktą
i į savaitę kiaušinių, bet 
tų. Kitas dienas galima 
!nyti( tovlmį arba virta 
jbęjį prie to
djąo^l b),d;yią ąrba košės, sriu- 
Jbąą ir bąlvių arba iš daržovių, 
'gerąjį ^yirtęįs, vieną pąojuką 
pieno. Vaisių, apelsinų sunkos 
ii* baigti obuoliu arba kieta 

; kriauše, bet ne saldainiais, nes 
Saldainiai ąpyelią dantis, ę yąį- 
siai nuvalo, ypatingai kieti

r R

ti daugiau dėmesio, kad ųžląi- prantaina... Mirtis lyg butų 
kyti švarius ir s veikiu. Tąįp- pilnas l—Z’..y 
gi reikia nepamiršti vartoti rų- į--*“1'*" 
pų maistą ir. žaliumynų, kad ja; yra pilnai
j.ie gautų progos pasimankšty- Kad ir pas. ją nėra ųę b,aimės... 
ti. - Kada tai buvo dar mažas Jur-

„ . v v. . ... liukas, kU^to yaiMčioją gim-
Penjoęjąs mĮ9 lkl p.ązįjon, daužė Wią, antros

ąštuonioĮlkąs tąį yra _ metlai- velniųkąn|s». k^ė špą- 
kis, kuriąmę Vąlkąs P^- Pas jį bųyo nuosavas, 
ninius (lą^is, o gaųpa pašto- Ltęį),ėtįųąį s,ųdętiugasi it į<lo- 
yus. Tame lai^utąrpyj yęa la- mU? PąsikM|i tąs
bai svąrbu maistas U* prižiu- |jųrgį.Uka§ piųąjęė ir, vįęįoj jo, 
rėjimas, kad vaikas gautų ge yųikš£į°ją Ir gąjvoją visai ki
rą mąistą ir. užtektinai. Tokia- kaę |mo^» stų^ę^ląą Jurgis 
me perijpde nerą reikalo sl^ir- Svąrožįčįųs. JėĮgų jųocĮų su- 
ti vaiką niiję šeimynos stalo; vęątųm į krūvą, tai Jurgiukas 
gali valgyti są yiąąįą maždaug ųęgąietų nuprasti dabartinio 
panašių^ valgius: kvortą pie- Jurgio įr, dargi geliai to pe
no į dieną gerti arba sįi vai- ąpkęstų jo, kaip žuiogaųs, kū
giais sutaisytą, bulvių vieną ąis, ko gerp, pasidarys |ą rc* 
sykj į dieną, žaliumynų, ypą- p^titoriųip pridarys jąm 
tingai lupožų du sykių į ęįie- daug nemalonųmąk.. Vadipa- 
ną. Vaisių nemažiau yiienĮą syį Si, tarp jiudvi,ej.ų butą PJfap.ųl- 
kį į dieną. Mėsos vieną syki .į tis» ° Jurgiukas tikrai pųmi- 
dieną, kariais kiaušinių vietoUrę... Numirė Jfurgę^ią, nųmi- 
mėsoą, įėl ątmąinos. Vąųįens ri«u aš pats, įr dąrgi tą nęt 
šešis stiklus Į dieną* tik nę nępastebejąu net iki šiam lai- 
prįę valgią. Iš mdtą yalgių kui. Taip, tikrai įvyko. Tas 
bept tris sykiifc į dieną. DiųorJyra paprastą įr natūralu!...

pilį miltų, bient dęšjmtr YUląiv|^ain t ’, I • • j t j l l I n
priimta, kad užbaigti bent’ ko-Įjne esti daugiau kančių, negu 
kiais saldainiais. Bęi ąbęjąjięi 
tas skonis 
bet aš patarčių valgi yisųą- 
met baigįį kokiu 
pąvyzdžĮų, o^uoįįąią ąęĮpa kie
to kriauše, kurie apvalo dan
tis. , * ; ’ ■ ‘ " ’’ -

Baigdamas! dar torių pasa
kyti, kad aš čįą ęmiąuf faktus, 
iš gerai pamatuotą den|iste- 
rijOfl mokslo knygų, kųrioą yra 
parašytos i-emiaątis vien an£ 
prakŲško bandyąm ąųt įyairių 
gyyuįįų

Vaikai iš mažens dažnai 
gauna įvairių blogų įpročių.. 
Vienas dažniausiai atsikarto
jančių, tai piršto čiulpimas. 
Piršto čiulpimas sugadina vei
dą ir dantys palieka kreivi. 
Kad nupratinti vaiką nuo to, 
reikia jam ant rankos užmau
ti, peę alkūnę, iš kietos popįe- 
ros dūdą ir pritaisyti prie 
(įrabųžęlių, kąd stovėtą vieto
je ir kuępiet vaikas peprilęnks 
rankos, tuomet ir nupras. Vai
kąs kaip kada gauna įprotį čiul
pti pagalvę arba kitą kokį 4a- 
lyįą. N;ųo t9, nupratinti gąįi- 
pią užbarstant karčių pipirų 
ąrba maltos tąba,į:os. •

.Kvėpavimas per btfjjną teikiu 
kręivus, dantis, padalą gijų gą- 
mųrj ir kai kada sųgądįną yęį; 
dą. Per burną kvėpąvįniąs rei
škią, kad noąįs yra ųžsĮkim? 
Šų?; tas pasidaro, kai pakylą 
ądęnoidai. O su adenoidais rei
kia kreiptis prie medicinos gy
dytojo, kad jis išimtą kaip 
gęęiciau galinta.

Kramtymas maisto yra la- 
bai svarbus dalykas. Yra tam 
net priežodis: “Kas nesukram- 
to deramai maisto, tas yra sa
vą gyvastie? priešas.” Tėvų 
užduotis prižiūrėti, kad vaikąs 
kramtytų mąistą deramai ir 
kad nęrytų kąsnių.

Jaugiant, kad jau vaikų dan
tys dygsta, reikia divoti vaikui 
kramtyti apyplikių vištos, kau
lų.; lai jis griaužia žaiz^amas; 
Tas yra gerai dėl dygstančių 
dantų ir tuo pačiu sykiu jis 
mękinąs kramtyti, Tąip-gi pa
tartiną duot vaikui kramtyti 
kietą duonos plutą arba svies
tuotą kėksą (crackers), kurio 
yra iškepti be saldumo.

Vainas nuo dviejų iki šešių
. metų
vaikas labai greitai

j šiai ąuvalo, ypatingai 
vaisiai.

Vaikų vakarienė
Duonos du arba tris 

lūs ir pieno arbą cocoa 
stiklą. Kvietinės košęs

ti.
Gąr$iąi ir įinlęs-

Eiki-

sykius 
nekep- 
atmai- 
mėsa, 
reikia 
sriu-

visiškai sutemę.

ną reikią vartoti rupiu rugį JaiP-. KQgi n>e» nustojame ar 
pili miltų, bent dešimti kam kliudome mirdami? - 
dfl senumo. Baigiant valgyti, | taip tikrenybėje yra... Gyveni-

l'toįpiės... Tiesa, džiaugsmas 
visgi ysa, įr naikinti jį yra 
skaudų, hę| reikia gintis nuo 
masių įsiųįimo, kurios atneš
tu, mirti, vis reikia duoti nliu-

'jenę žiųpflus, pajines ja 
suskajnbčįo

gaba- 
vieną 

keletą 
šaukštų- Vaisių košės ię baig
ti su kietais vaisiais.

Miegas į# poilsis yra būti
nai reikaljpgi, dalykai. „Atfgąn- 
tis vaikas turi miegoti nema
žiau kaip dešimtis valandų j 
parą. Be* to, reikia duoti jaip 
biskį pumigti popiety Miegąs 
ir poilsis yra bptįriai reikalin
gas, nes kūnas tik tuomet gąu- 
na gerą progą padaryti bąląn - 
są, kuomet jis ilsisi. Kuomet 
žm<?gu§ dirba, o vaikas žai
džią, tuomet kųjias nusidėvi Ir 
suvargsta ir luino eglelės ne
dirbą gerai, kuomet jros yra

THOMĄS ĮR HOĄN ĄNT 
RADiO *

ir nesu-
kuomet jfos yra

skaudu, bęf reikia gintis nuo 
masių įstojimo, kurios atneš
iu vįs reikia duoti pliu- 
W 'T»ip. šitas viskas yra la
bai paprasta ir nė kiek ne-

visiems patinka,

įteigs Depresija?”.

vakąro, rytų dienos

Sęcialistų partijos konvenci- 
jos progą žymesnieji partijos 
vadai pasakys kalbas per. radio, 
iŠ Detroito, šiandie vakare, 
kaip 8:80 rytų daylight sąving 
iime (7:80 Chicagos daylight 
saving time) kalbės per Co- 
lumbia Broadcasting System 
(CBS) Norman Thojnas tema 
“Bado Keliu Į Gerovę”, ir Da- 
nięl W. Hoan — “Kada Pasi
baigs Depresija?”. '

^eštadienj birželio 2 d,, 10:3Q 
Valandą yrą nąudm?qs

4. ' ■■ 1 >•

bųi paprasta ir nė 
įjųisų! —lengviau atsikvėpęs 
garsįąi ištąrė Jurgi?, bet tuo 
pačiai laiką pertrauke savo 

su ąštriu skausmu ir 
gailesčiu jausmu: — ne!... 
^ąigi, vįsaą pasaulis gyvas, ne- 
p^rąstai ękystas ir sudėtin
gas,, žodžių, virstantis į nieką, 
—į pilką šaltą lauką... Tas 
jau yra pęrsigimimas berniu
ko. Jurgeliu į Jurgį Svarožičių.

Xra nemalonu, graudu ir 
keista, kaątu baisu 
prantama!

GARSINKITCS 
NAUJIENOSE

■ ' T.“™ ”
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Pįttsburgh, Pa
Įjętųvįų aviacijos dienos 

susirinkimas

Gegužės 20 d. L. M. D. sve
tainėj įvyko draugijų, atstovų 
ir pavienių ALTASS rėmėjų 
susirinkimas, kuriame galuti
nai tapo prirengtas Pittsburgho 
ir apygardos visų lietuvių avia
cijos dienos programas sekma
dieniui, birželio (Juąc) 17 die
nai. Betties Field Airporje prie 
McKeesporto Blyd. vieškelio, 
netoli įpittsbųrgh, Pa.

Programo išpildyme bus la
kūnas Feliksas Vaitkus su Li- 
tuanica Aptroji ir kiti lakūnai; 
o vakare, į miestą sugrįžus, 
bus surengta dėl visų vieša va
karienė. Taipgi ir čia dalyvaus 
pats lakūnas leitenantas Felik
sas Vaitkus ir turėsime progos 
su juo y paniškai susįpa^ipti,

Kuomet buvo kalbama apie 
vakarienės surengimą, tai san
dariems p. Juozas Virbickas ne
drąsiai pareiškė: Tą vakarą, 
girdi, yra rengiama vakarienė, 
kurioje dalyvaus ir pats lakū
nas, tai kitos vakarienės tą pa
tį vakarą nereikia rengti. Likęs 
pelnas nuo vakarienės bus ski
riamas lakūno reikalams.

Tuomet vienas iš susirinku
siųjų klausia: Jeigu, esą, yra 
tokia vakarienė rengiama lakū
no naudai, tai kodėl musų AL
TASS komitetas nieko apie tai 
nežino? J. Virbickas piktai at
sako: Tai dabar aš pasakau, 
kad vakarienė yra rengiama. 
Vėl vienas iš susirinkusiųjų 
klausįą: Pittsburghe jau puo 
pernąį gyvuoja ALTASS ir dar
buojasi dėl šios lietuvių ayįąęi- 
jos <įienos programo. Tai kodėl 

‘ jus dabar nedirbat bendrą} ąų 
šituo komitetu, bet sau vięni 
atskirai rengiat vakarienę?

Tada da piktesniu tonu Juo
zas Vinickas atsako: Tų neži
nai, fcad mes bandėme susįtąrt 

/ su tuo vadinamu komitetu. Bet 
negaliojome, tai dabar sąu vieni 
rengiame vakarienę dėl lakūno 
naudos.

Mes jąų gerąi žinome nuo 
pernąi motų, kad mųsų miesto 
lietuyių katalikų prąbaščiaį ir 
jų keli pastumdėliai sąndarie- 
čiai yra priešingi šitam AL
TASS komitetui. O priešingi dėl 
to, kad tąs komitetas susideda 
iš tokių žinomų, kurie yra ne- 
prikląųąppęd U niękam nepątai- 

'• kaują. Tai todėl jie negalėjo su 
ALTASS komitetu susitarti ir 
dabar tyčia rengiu tą patį va
karą vakarienę, ka$ pakenkus 
lietuvių aviacijos vakarienei. 
Gerai, tegu jie sau repgia- ir 
valgo, o mes lietuvių aviacijos 
rėmėjai rengsime sau vakarie
nę ir ją galėsime suvalgyti ir 
be tų intrigantų malonės.

Nors ir yra lietuvių kunigų, 
priešingų lietuvių aviacijos ko
mitetui, bet ne visi tokie stor
žieviai. štai lietuvių tautinės 
Šv. Jurgio parapijos klebonas 
kun. Žukauskas remia lietuvių 
aviacijos komitetą 
yra vertas visų lietuvių pagar
bos.

vųjų mišių pasiklausyti ir pa
simelsti, o paskui atvažiuokite j 
Betties Field airportą ir bukite 
dalyviais lietuvių aviacijos pro- 
grame. Vadinasi, vienu šuviu 
galit nušauti du zuikiu. Tik rei
kia noro, o išeitį galima visada 
rasti. i

Sandiarieč^ai iškriko
Keletas metų atgal musų 

miesto saudariečiai turėjo apie 
300 narių armiją ir jautėsi la
bai stiprus. Per nekurį laiką 
jiems gana gerai sekėsi smar
kauti. Bet kaip tik jų vadai 
Juozas Virbickas, Petras Piva- 
ronas ir kiti pradėjo Smetoną 
garbinti, kaipo vienatinį Lietu
vos geradėją, tai jų vaiskas 
ėmė ir išsiskirstė į visas puses. 
Todėl ir musų didingi vadai- 
pątrįotąį liko sąų vienį be ve
damųjų. Pagalios, ir jie patys 
numaršavo pas reakcionieriškus 
lenkus bernąutį įr lietuviu pra
kilniems, darbarąs prieštarauji. •

Į Washington, D. C., ir atgal
Praeitą žiemą musų bimbi- 

niai komunistai bedarbį kąrpen- 
derį Petrą J. Martinkų pasiun
tė pėkščią eit į Wąshington, 
p. C., pas prezįdentą F. D. 
Rooseveltą prašyti, kad jam ir 
jo draugams duotų duonos, por- 
čiapo bei kitų gyvenimui reika
lingų reikmenų. Na, žmogus 
pėkščias nuėjo, pekščias parė
jo, o nieko negavo. Negavo pro
gos nė prezidentą pamatyti. Ar 
tai ne skriauda? O kiek jis var
go turėjo!

Bet jeigu musų bimbukai 
butų patys sykių su “dyąųgų” 
p. J. idųrtinkupu mikebąy^ i 
Mayview ubagyną,. tąį tikyąį 
jie butu gąvę “gerą“ PTagyv^ 
uimą. pe to,/netoij butų buvę 
»ueįtį,

už tai jis

« » »
Eikit anksčiau pasimelsti

Kaip jau visi tinome, musų 
visų PĮttsburgho ir apygardos 
lietuvių aviącijos diena įvyks
ta sekmadienį, 1 vai. po pietų. 
Yra daug ir tokių žmonių, ku
rie nori nuejti į bažnyčią Pasi
melsti ię mišių paaiŲaųsyti. 
Taipgi tuo pat sykių nori pri
būti ir į lietuvių aviacijos lau
ką. pet dviejose vietose vienų 
sykių negalima būti. O kąęį tp, 
keblumo išvengus, štai kęs ręi-

• kia daryti: paprastai
s yra laikomos ętyąįęą 

mišips: vieųoa ankstyvoj ąpjįę. 
9 vąl. prieš piet; kitos v^įyvps 
apie 11:30 vai. Tai visi tie, ku
rie norite pasimelsti ir lietu
vių ąv^iio? PfOgrnęąe <WĮy/- 
vauti, eŪ4t į bąįpyčįą aąksjiy-

sitikę vienas antrą pradeda 
mušti. Mušasi jie tol, kol vie
nas antrą užmuša. Taip pat 
yra ir su musų bįmbiniais bei 
pruseikiniais komunistais. Pra
eitą žiemą jie išperėjo taip va
dinamą Lietuvių Lygą Kovai 
Prieš Karą ir Fašizmą ir kvietė 
visas draugijas \prisidėti prie 
tos lygos. Na, ir atsirado kelios 
menkos reikšmės kuopelės, ku
rios prie jų prisidėjo, štai ge
gužės 13 d. ta “gaidukų lyga” 
surengė taip vadinamą drau
gišką vakarą, kuriame šoko, gė
rė, valgė, dainavo ir kalbėjo. 
Taip “draugiškai” besilinksmi
nant, pruseikinis komunistas 
F. Rodžeris ima bimbinį komu
nistą Petrą J. Martinkų ir iš
vadina melagium ir sukčium. 
O pastarasis, atsimokėdamas 
savo “draugui”, išvadino jį pro
vokatorium ir šmeižiku.

Na, tai ką, ar negerai darbi
ninkams turėti tokią karingą 
lygą?- Jeigu tie lygiečiai ir to- 
ijąu tąįp vienys. cįąjbųiMus. i 
bendrą frontą^ tai, nėra abejo
nės, kad jie kada nors parsi
neš namo juodas akis įr pripjp.- 
•taą nosis, kąip tie geminiai gai
dukai. —Cypų-Cypu.

Nebesirūpinkite dėl 
odos niežejtmo, Plai 
skanų, Išb ė r i m ų, 
Dėmių ir kitų odos

erzinimų. Gaukite bonką Žemo 
Saugią ir patikėtiną priemone 
niežėjimui pašalinti. Lengvu Var
toti visuomet. Visose ąp,tiekose 
^s, $c, $1.00.

Stop 
Jtcliing 
IiE3 Skin

“Geminių gaidukų bendras

Visiems yrą gerąi žinomi gč-' 
mipiąi gaidukąį tuo, kąd jie šų-

pinigų «t?
dar»» kasdie puo 8 v. ryto 
W » vąĮ. ga£ Nedeljontia 
BBft V X- r»te IM 1 * fk fk

Elektrikines Ledaunes
Sutaupo pinigus ant Į<eęęikią leįp

Budriko krautuvę pinoto vįsįts ŠitTOHttĮS sp 5 Uįę(u 
garancija leUąTOe3 WESTINGHOUSE, LEONABD, 
NORGE, GIBSONE,

Ęlektrįkmęs skalbyklos yra reikalingos 
šeimynos ųąmuoąe.

Mokant tik po $1.00 j savaitę skalbykla pąU Dpif 
save išsimoką. MAYTACį, THOR, WESTINpUįQV^ 
APĘX. Pilnas pasirinkimus. Kainos

*49.00
ir ai|kščiaiT

JUS. F. SUDRIK,
_____....... ... ______________•_______ ' - aE

Hl . ............ *...........*.............. .... i n.i , 'Įl»?»Į*gB»HHWĮĮWWW3;
NUOLATINIAI SUDRIKO RADIO PROGRAMAI:

Nedaliomis WCFL, 970 k. nuo 1 iki 1:30 po pietų, 
valfoe.

Linksmas Naujienų
PAVASARINIS PI H NIKAS

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

J Justice Park, 111. Įžanga •” 25c,

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

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 Nąujienieeįai, 
Kad juos linksmins Birutiečiai, 
Padainuos meilingai

; Ir labai galingai.
Eisią!, eisim, paklausysim, 

< Tas gražuoles pamatysim,
Ach, kokios jos meilios 
Įr kokios jos daįlios.

flS:

Kad šiltos jau darosi dįenos, 
Jus piknikan kviečia Naujienos 
šmagįaį atsilsėti, 
Su savo draugais pašnekėti, 
Pašokt, pasėdėt, padainuoti, 
Tarp medžiu Kuosai pakvėpuoti, 
Šio-to pamatyti 
Įr muzikos pasiklausyti...
Tas piknikas bus kuopuikiausias 
Birutės darže, patogiausias.
Tai prašom kiekvieną 
Ten oįtt birželio trečią dieną,

/

Ach, koks tas piknikas smagus, 
Birutės daržas toks platus, 
Ir ten tas viskas atsibus, 
JMsmsbe lauks kiekvieną 
Birželio trecią dieną.

Štai Onytė, štai Vandutė, 
štai Broniutė ir Aldutė, 
štai ir Petronėlė 
Ir šauni Adelė.
Štai pavasaris malonus. 
Jau mes virstam i Čigonus, 
Į piknikus traukiam, 
Malonumų laukiam.
Niękur taip nebus malonu., 
Kaip su daina ir uzbonu 
Piknike NAUJIENŲ 
Už Chicagos sienų.

Su savo gražuole į valsą įstoti, 
Kur sklysta pavasario aidai yarsoti, 
Kur muzika, žmonės, draugai 
Tik padedą laika praleisti linksmai, 
Pašokti, patrypti ir pasisvečiuoti, 
o gąl kur pavėsyj ir pasibučiuoti.., 
Naujienų mums piknikan reiks jau važiuoti: 
Linksmybės tęn lauks juk kiekvieną 
Birutės darže birželio trečią dieną.

Kur jie eina, kur jie traukia? 
Jie dar nein^, jie dar laukia, 
Laukia pikniko dienos,

išvien

Džiaugsmokupini 
Bėga tekini 
Jauni ir sejpi «■ i 
BčM.piknjkan Naujienų 
Ų| Chicagęs sienų. 
Linksma bus visiems 
Seniems ir jauniems 
Laimės pa 

tgfjhicagfos sienų

jąųųięiih 
jautiems 

Piknike 'NAUJIENŲ

Puikimn piknike NaųjifflM 
Uz Chicagos plačių siepų 
Musų garsas eis tolyn, 
Nes dainuos fenai Pirmyn
r . .'     ■ ' . ' "

Nieks namie
Užrakins namus, 
PiS^WjffBjŲ

icagos sienų

m rar-put vmr 
Piknikan NAUJIENŲ 
Už Chicagos sienų.
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CHEVROLET
TURI TIESA!

reikia eiti

Address

City State

Važiuokite Lietuvon

Birželio 16 d., 1934
Didžiausiu Cunard Linijos laivu

lauke nėra nie

80 arkliu

Iš New Yorko neigi

Fisher

Bodies

skystas

TAUPYKITE SU CHEVROLET VALVE-IN-HEAO ŠEŠIŲ

teko susi
pažįstamu

kailis ar, 
pasikeitė

Kabeliu kon 
troliuojami 
Stabdžiai

Hud- 
mano

Pasivažinejus Naujuoju Chevrolet tiktai 5 mylias
Ašniekadnepirkčiaujokįkitąžemos-kainoskarąP

pajėga
80 mylių 
valanda

ŠIŪRUOJAMAS ŠEPETYS; 
tas ar minkštas ................ .

Shock- 
Proof 

Vairavimas

Pilnai ap
dengti Knee 

Action 
Tekiniai

ir jus niekad dau
giau nebepasiten- 
kinsite jokiu kitu 

žemos-kainos - 
karu

Lietuvys palydovas Steponas Bergen 
lydės iki Klaipėdai.

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

CHEVROLET MOTOR COMPANY, DETROIT, MICH.
Palyginkite Chevrolet žemas pristatymo kainas ir lengvas G. M. 

A. C. išlygas. General Motors Vertybė.

Can’t you
man tik

mane nuo 
potam nuo 
sakydamas-

Mašinos šapose. fabrikuose, 
automobiliai atrytuose, karai 

vaiz- 
Taip rodos,

you greenhorn, you 
ir tt... Mat, jis gal 
tiktai man įžeidimą 

bet jis tikrai įspė-

aukso šalyj, šiame dorelių iš
tekliuj, šioj nuolatinėj kovos 
dėl būvio aplinkumoj, šioj tech
nikos bei kultūros židinyj — 
kiek vargo, ašarų, skurdo, ne
laimingų, bedalių' ir likimo nu
skriaustų tu čion atrasi...

I)r. S. Žmuidzinas.

Užmuštas darbininkas
ŠIAULIAI

j Šiaulių miesto ligoninę buvo 
atvežtas sunkiai sužalotas pil. 
Gailius Juozas, 37 mt. amžiaus. 
Jis susižalojo prie bėgių pa
krovimo Radvilišky. Per neat
sargumų, į platformų keliamas 
begis išsprūdo ir sutriuškino 
nelaimingajam krutinę. Atga
bentas į Šiaulių ligoninę, Gai
lius, sunkiai kankindamasis, 
mirė. Liko žmona ir vaikai.

nakties metu per langą pabė
go, išnešdama pinigus ir pata
linę. Su mylimuoju ji nuvyko 
šliubo imti į Krekenavą, kur 
buvo ir jos krikštas. Į vestu
ves buvo atvykę keli žydai ir 
jaunosios tėvas, kurie prieši
nosi, bet policija apsaugojo. Tė 
vas, matydamas, kad nieko n- 
padarys, iš skausmo vietoje na

ši ant vietos, kaip, rodos, kas 
nors jam žarijų pabarstė po 
kojomis, mosikuoja abiem ran
kom, trukčiodamas mane laika 
nuo laiko už atlapų, prisiarti
nant, tai vėl primerkęs vieną 
akį, mąsto: —

—Kiek galėtų uždirbt? O gal 
jau tikras mintyj, kad parda
vė man ir keletą namų bei pus
tuzinį lotų.

Matydamas neigiamą mano 
maksėjimą galvos bei rankų, 
jis susyk akinius patraukė ant 
galo nosies ir dar kartą už
klausė, pažiūrėjęs viršum aki-

Triukšmingos lietuvio 
su žydaite sutuoktuvės

PANEVĖŽYS
žio Į Krekenavą nuvyko jau
na panelė susituokti. Jaunoji 
žydė, Margolio duktė, iš Sena^- 
mieščio, jaunasis katalikas, 
kalvis. Jaunosios tėvas Margo- 
lis, matydamas, kad reikalas 
gerai nesibaigs, nutarė dukte
rį išleisti į Afriką ir davė jai 
apie 200,000 litų, bet pastaro
ji draugo pagalba nuo tėvo

žemos-kainos motor karų
r4*liljj(įįg“ir fcas gaĮį susilyyinti su Chevrolet garsiu 
5-kių mylių pasivažinėjimu. Priežastis yra ta: Joks 
kitas Chevrolet kainos karas neturi tų svarbių ypa
tybių, pažymėtų žemiau. Ir be tų ypatybių, negalima 
palyginti Chevrolet pasivažinėjimo I Jus negalite g?u- 
ti Knee-Action pasekmes nieku kitu, kaip tik TIKRU 
KNEE-ACTION KARU. Jus negalite gauti šešių-cy- 
linderių ekonomijos su daugiau kaip šešių 
jus galite gauti valve-in-head išpildymą su byle kuo 
menkesniu negu valve-in-head modeliu. Ir tas pats at
sineša ir prie Fisher bodies, stabdžių ir vairavimo. 
Chevrolet siūlo jums vieną ypatybę po kitai, kurie pa
daro didelį skirtumą—kaip karas veikia, išpildo ir 
taupo. Vieną ypatybę po kitai pastato Chevrolet toli 
į priešakį savo vertybėje... ir vis toliau kasdien par
davimo skaičiujei

STOGAMS CEMENTAS, 
ir pliastiškas

Galionas
VARNIŠO REMOVER

Tiktai šią savaitę
Galionas

COLD WATER MALIAVA 
Del basementų, sienų ir Ca 
labu ...............  svaras

Yanas Hardware and 
Paint Company 

2747 WEST 63rd STREET 
Tel, Prospect 1297

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, III 

Tel. Canal 8500

viena diena 
vienas namas 

į kitą. Smarvė

Aš manau, kad visiems ge
rai žinoma, ką tas reiškia. Vo
kiečių kalboj, o taip pat ir ang
lų kalboj, žodis “green” reiškia 
žalias. Mes visi čion atvykę iš 
užmario buvome tokiais, bet 
laikui bėgant musų 
teisingiau, papročiai 
kitokia spalva.

Taigi ir aš buvau 
Bet ne taip svarbu bus kalbėti 
apie tą žodį, — aš norėčiau ge
riau pakalbėti apie mano pir
muosius įspūdžius, kuriuos aš 
įgijau tuojau po mano čion at- 
kykimo, kuomet kiekviena 
smulkmena man taip akylai lin
do į mano landžią akį.

Taigi sutinku pirmiausiai 
mano gerą draugą, su kuriuo 
kadaise Lietuvoj aš lankiau 
pradinę mokyklą. Pasisveikina
me ir pasibučiuojame. (Prade
dam kalbėtis. Jis mane per
traukdamas šniokšdamas kalba- 
tarška, kiek jis padarė dolerių 
pereitą savaitę. Aš klausausi, 
klausausi. Žiuru į jį, o jisai 
kad pasakoja, tai pasakoja sa
vo tai vieną, tai kitą reikalą. 
Akys išverstos, veidas parau
dęs, o kalba taip panaši į Lie
tuvos žydelio, kuris pakulas

gazolino, dulkių vasaros metu 
pakankamai, mėšlynai jelose, 
žmonės lik skuba į visas pu
ses; vienu žodžiu, tas viskas 
mano dvasią, kaip tai ( paslap
tingai spauste-spaudė. Ir iš tie- 

čion nuolat skubi- 
bėga, dirba, sku* 
skubina linksmin- 
kartais ir mirti, 
nejaučia, kaip jo

, kad žmo- 
tokias aplin- 
r nejučiomis 
nuolat braš

ka, ir reikia 
stebėtis sutikus žmogų, kuris 
mažai lenkiasi prieš dorelį, ku
ris neskuba gyventi, kuris yra 
priešingas pavirsti kartu su 
kitais į nuolatinę, skubinančią, 
bėgančią • mašiną. Tokie žmo
nės čionai Amerikoj vadinami 
keistais žmonėmis, net kartais 
dar ir blogiau.!

Tad maišantis-gyvenant šioj

Berengaria
52,100 tonų įtalpos

r pasi-
VAŽINEKIT 

TIKTAI 5 MYLIAS

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 rūšių. štai malevų kainos:

SPAR VARNISH, galionas ..........  M OE
(ir augščiau I

ALIVINĖS MALEVOS, galionas...... QQn
(ir augščiau wOv

3214 So. Halsted St. Tel. Victory 7261

perka. Seilės tyška stačiai vei
dan, pirštu mosykuoja po no- 
se. Tarytum jis užsuktas, kaip 
gramofonas. Vis tiek ir tiek, 
kiek jis dolerių padaro, kiek 
overtaime’ų padarė paskutinį 
laiką, kiek dolerių pasidėjęs į 
'“tvirtą” banką, kiek dolerių iš
leidžia ir kiek dolerių dar pa
darys, jeigu jis gyvens dar 20 
metų. Po to pradėjo pasakoti, 
kad yra pirkęs seną vartotą 
fordą ir tt...

Kitą kartą man 
durti su biznierium, 
iš Lietuvos.

Jis buvo taip pat 
nų dienų draugas.

—Sveikas, sveikas!
—Kaip gyvuoji ir tt.
—Na, o kas tave čion 

šė, ar kokis biznis, ar pinigų 
atsivežei iš Lietuvos? Gal no
ri pirkti gerą ir pelningą lotą 
ar namą. Na, važiuojam tuo
jau, parodysiu, nes pirkikų la
bai daug, o aš tau kaipo drau- 
giri gero veliju, tik paskubėk 
pirkti. Na, žinok, kad čionai 
tai tau ne Lietuva, nes čionai 
laikas, tai gyvas pinigas! — 
žiūrėdamas man per petį skait 
liavo ir man gyrė įvairius pir
kimus.

i Aš pažiurėjau i jį, o akys jo 
rainos iš to karščiavimosi, trep-

Į KLAIPĖDĄ
(per Southampton)

atrytuose, 
ir tt. dar padidina visą 
dą bei triukš 
kad žmogus pasuolei į kokį tai 
braškantį lietuvišką sukliuru
sį vėjinį malūną, kuriame kiek
vienas išdžiuvęs ratas savotiš
ku tom? braškia, ūžia, o gir
nos dapildo triukšmą betrinda- 
mos grudus.

Nieko stebėtina 
gus, papuolęs į 
kybes, pamaži i 
pavirsti tokia pat 
kančia mašina, h

—Na, negaišink laiko, sakyk 
ar pirksi? Aš pažiurėjau į jį, 
pasikasiau galvą, potam suki
šau abi rankas kišeniuosna ir 
atsidusęs tariau: —

—Viso turiu vieną dorelį, 
nieko neįstengsiu, drauguti. 
Jis į mane nusistebėjęs dar 
kartą pažiurėjo, sudavė m a r; 
per petį, sakydamas:

—Neturiu laiko su tavim ka
da pliurpt be reikalo, — 
sileido eiti savais keliais

Atsimenu, kaip ėjau skersa: 
gatvę New Yorke. Viduryj gat
vės stovi policmonas su balto
mis pirštinėmis ir mosikuoja 
rankomis. Mano nežinota, ką 
tas reiškia, o aš sau traukiu 
per gatvę į kitą pifsę. Tik štai 
iš vienos, tai iš kitos pusės 
kad siuva tai siuva vienas po 
kitam automobiliai. Aš stoviu 
ir laukiu, kuomet mane par- 
drebs ant žemės, šalta pasi
darė net užkulniuose. Visi pra
važiavo. Policmonas moja ran
ka, kad eičiau prie jo. Na, nie
ko nepadarysi 
O pastarasis man prisiartinu 
ir rėkia visa gerkle į ausį: —

—Are 
son of.... 
ir norėjo 
išreikšti, 
jo, kad aš grinoriute, nes tas 
atsitiko po 2-3 dienų atvykus 
į Ameriką. Aš rankomis bei 
pečiais patraukiau ir nuėjau 
savaisiais keliais, ieškant 
son Avė., kur gyveno 
švogeris.

Nežinodamas kur tas 
tss, aš pamatęs aukštą airišių, 
priėjau prie jo ir užklausiau, 
žinoma, pirma pasižiūrėjęs į 
Lalio kalbamokslį, kur yra tas 
strytas.

Jis liepė man suspelinti. Aš 
atsakiau4, kad nežinau. Tuomet 
jisai pasižiurėjo į 
galvos ligi kojų, o 
kojų ligi galvos, 
sušukdamas: —

—Jesus Christ! 
spell ?!.. Ir vėl teko 
pasižiūrėti į jį, o taipogi į jo 
nusistebėjusį veidą. Bijodamas, 
kad negaučiau bart, nuėjau be
ieškodamas Hudson Avė.

Turėjau4 dar daug įdomybių 
ir keistenybių, bet sunku vi
sas ant sykio aprašyti. Man 
rodos, ne pro šalį bus pami
nėti, kad tuojau po mano at
važiavimui čion 
atrodė į kitą, 
panašus veik

sų, žmones 
na gyventi: 
bina valgyti, 
tis, skubina 
žmogus ir 
amželis praeina.

—Tai ne Lietuvoj, pamąs
čiau sau. Iš ryto,čion atsikė
lei, pavalgei ir eini į darbą: 
po darbo namo ir vėl vakarie 
nė, o- ten pailsęs pasėdėjai tru
putį ar paskaitei ką nors ii 
gult eini į lovą. Kitą dieną ii 
vėl, kaip sakant, ta. pati nuo
bodžių košė”. O dorelis, tas pa
saulio raguotas-dievukas, vis 
ant liežuvio. Dorelis, dorelis ir 
dorelis, taip kad net ai?sys pa
ilsta beklausant nuo jo karto
jimo ar minavojimo.

The Lilhuanian Youth Society
3259 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL.

Plėase find enclosed 50c for subscription to the forth- 
coming issue of THE FURROW (Vaga), which will con- 
tain the best literary stories and poetry writtcn by the 
Lithuanian youth.

Name ...............................................-..... ...................  .....

^CHEVROLET



NAUJIENOS, Chicago, UI
Amerikos Lietuvių Daktarų

Teatruose
say

šiuo laiku

A SECRETtenka iš

Cicero
Lietuvės Akušerės

Graboriai

LAIDOJAU PIGIAU NEGU KITI Hyde Park 6755 & Central 7464

Phone Boulevard 7042

Kušį

mu

na Can

UOZAPAS EUDEIK1
Rockwel| St

Khone Canal $12į

RGAS

ell Streetnue

more he 
we could 
likę you.

Ambulance PatarrtavintaS Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

Barzdą reikia nusiskus 
ti nežiūrint holdapo

pp pietų 
iki 12

iki patik* 
išskris iš

Ofiso Tel. Lafąyett
Rez. Tel. Virginia

spectėd; by šbrrte t< 
elusive persona o£Polly aiid 
Apollo.
The laže Dr. Kasputis was 
Also šįvspected, būt, of course,

ik atsisveikinimu.
liekame;

yrąs ir Giminės
?o valandos:
akaraU: pŠr

Pętnyči
Telefonai

ai: 6459 L ___ ... _
Telefonas Republic 9600

karniva-
pavcikslas iš

Buvo kylęs sumanymas sta
ti Chicagoj aeroplanams

SŪSPECTĖD
Doctors Striko] and “Johri- 
ny” Russell are strongly su- 

be the

was either

West Town State Bank Bldg.
2400 West Madišon Street

VAI. 1 iki. 8 po pietų, 6 iki 8 vak, 
Tel. Seeley 78Š0

Namu telefonas Brunswick 0597

CHICAGOS 
ŽINIOS

kitokie numeriai.
šiomis dic

barberio rankos ne 
jo norų ir drebėjo. Pa 
susi rink usioj prie bar 
minioj atsirado kitai

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandojb paveskite savo 

rūpesčius man.

4631 South Ashland Avenue 
, Ofiso valandos: 

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 1
7 iki 8 vai. Nedėk nuo l1 

Rez. Telephone Plaza 2400

atsidaryti. Praėjusį Šeštadienį 
rodhauzei neleista atsidaryti. 
O kaip toliau bus, tai pama
tysime.

7 iki 8:30 vai. 
nuo 10 iki 12

Phone’MIDWAY 2880

Priešingas orlaivių aik 
štei prie ežero

Neleido atidaryti rod 
hauzę

200 porų kostumerių laukė; 
15 muzikantų lauke; 172 vei- 
teriai lauke, bet valstybes gy
nėjo Courtney ofiso policija 
neleido atidaryti rodbauzę 
Dell miestely Morton Grove. 
Mat, apie metus laiko atgal iš 
čia buvo pavogtas (kidnapy- 
tas) tūlas John Factor. Tada 
rodbauzė tapo uždaryta ir val
stijos gynėjas tuomet pareiš-

Ofiso Tel Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191:

care of countless 
- and he hurried 

most charm-

ICENTISTAS
4143 Archer šv., kfthkp. Franciscb šv.

ROUND ABOUT
T0WN 

with 
Polly and Apollo

Of course the ceremonies are 
a big seerėt, būt we did hear 
that the Lambda Mu Delta 

fraternity had an Initiatibri 
party lašt Friday, if we’re

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel Boulevard 4139

JŲOZAPINA VARPUTIENfi
* po tėvais Mažeikaitė

■ Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 29 dieną 2:35 valandą 
po piet, 1934 m., sulaukus pu
ses amžiaus, gimus Kauno rėd., 
Telšių apskr., Žarėnų miestely

Amerikoj išgyveno 22 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrĄ Pranciškų, švogerką Ma
rijoną Širiikienę, jos vyras Vi
limas ir sunu Kazimierą ir 
giminės, o Lietuvoj du 
ir žentas Adolphas Navickas ir 
seserį Agotą.

Kūnas pašarvota, randasi 
634 W. 35th St.

Laidotuvės įvyks penktadieni, 
birželio 1 dieną, 8:30 vai. ry
to iš namu i šv. Jurgio para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už vėlio- 
3ės siela, 6 iš ten bus nuly- 

ėta j šv. Kazimiero kapines.
Visi a. a. Juozapinos Varpu- 

tienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai ple
čiami dalyvauti iaidotuvesė ir 
suteikti jai paskutini patarna
vimą i

NuHud

Laidotuvėse patarnauja 
bėrius bachavich ir danus, 
Canal 2515.

Jau kuone mėnuo laiko, kai 
mes turėjome bendrą parengi
mą Transatlantiniam Skridi
mui. O rengimo komisija iki 
šiol nesugeba duoti atskaitos. 
Be to, buvo sutartis tuoj po 
parengimo sušaukti masinį su
sirinkimą ir pelną iš parengi
mo pasiųsti Centrui, nes Cent
rui pinigai yra labai rcikalin-

Jcigu norime, kad skridimas 
butų skubus ir sėkmingas, tai 
turiu pasakyti, jogei jo sėk
mingumas priklauso nuo niu- 
sų pačių, t. y. nuo visų Ame
rikos lietuvių.

Lakūnų pasikeitimas to dar
bo neturėtų sutrukdyti. Tik 

?cęai, kadyCentro 
clįhriu

JdnuŠauskb rezig-

JOSEPH L GRISTI 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. f 
RBz.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR C HIRURGAŠ 

4157 ARCHER AVENJUĘ- 
Telefonai Virginla 0036 

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

Ofiso Tel. Boulevard 5918

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

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

TATJAI R RHRnF'M J yjUN aJvKIz
LIETUVIS AbVORATAS

Rtmd <W. 22 St.) 
asdien nuo 9 iki 5, 
dėlto, Steredoš ir 
s- 6 iki 9

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

vak; Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prošpect 1980

misteriškos 
The Thin 

kitokie numeriai.
— pra (te

ateinančiu šeštadieniu

DU. V. A. ŠIMKUS
GYbttOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai.,, Nedaliomis nuo 1Q Iki 12 

3843 Sduth Halsted St 
TeL Boulevard 1401

aikštę ir įrengimus ant ežero 
kranto. Tačiau vidaus reikalų 
ministeris Ickes atsisakė už- 
girti prašomą tokiai aikštei 
statyti paskolą iš federalės 
valdžios. Ministerio argumen
tas yra toks: ežeras ir iš
puošta jo pakrantė prie Chicri- 
gos tai visuomenės savastis; 
ir juo mažiau prie ežero 
pakrantės spiesis privati pra
monė, tuo geriau atrodys pa
krantė, tuo smagiau gyvento
jams bus naudotis ja.

Jų gerovė, imama 
domėn

Arthur Steuben, naktinis- 
sargas, gojo barzdą nusisku&i 
į barbernę adresu 2001 Lin
coln avė. Kada Steuben bu
vo krėsle išmuilytas, barber- 
nėn įėjo banditas.

įvyko šaudymasi. Steuben 
mirtinai sužeidė banditą. Bet 
barzda paliko nebaigta skusti.

Nors Steuben reikalavo, kad 
barberys atlikti] savo pareigas, 
tačiau 
klausė 
galios 
bernės 
barberis, kuris suteikė Steubc 
nui reikalaujamą patarnavi 
mą.

Kada Steuben išlipo iš ke 
dės, tinkamai nuskustas ir ap 
karpytas, tai pribuvo ir poli 
cija ir išsivežė mirštantį ban 
ditą iš barbernės.

GYDYTOJAS IR C
2201 West 22ri

Valandos: — ,
Seredomis ir nedėl.. pagal. sutarti.

Rez.. 6631, Sd. California.Ayei 
tfilėfonii Republic 786$

Siunčiame Gėlės Telegramų j vis* 
» . pasaulio dalis.
L O V E I K I S

Kvietkininkas
Gėlės Dėl Vestuvių, BanHetami ii

Pagrabams
Pristatome i visas miesto daili

3316 So. Halsted St., Chicago. III. 
Phone Boulevard 7314

Mrs. Anelia K. Jarusz 
... Physical Therapy
0and Midvvife 

6109 S. Albany 
Avenue 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetirie tu e a t- 
mėnt ir magne- 
tie blankets ir tt.

Moterims ir mer- 
' gminoms patarimai dovanai.

not misinformed. Būt, weTl| 
give their correspodent a 
chance to write up the im 
portant occasion before we 
“špili the... (we’ll not say: 
beans)... drinks!”
This week-end. Only one date 
for ąll. NAUJIENOS PIC- 
NIC. Birute’s Grove.
Even the famous POŽĖLA 
is speeding on his way to 
bet here i n time for the pic- 
nic, 
.... and to meet

Polly and Apollo.

Tel; Cicero 2109
Antanas Petkus

1410 Sd.
CICERU;

LIETUVIS

Kreivu akių specia- 
listas. Vaikų kreivai 
akis ištaiso be ope* ZS x 

racijos. Pig i o m i s 
kainomis, lengvais 
išmokėjimais. P r i- 
tai kinimas akinių 
teisingas mažiems 
ir dideliems. Pata- . , »
rimai dykai.
4654 So. Ashlahd Avė

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

Dantistas
4645 So. Ashland Ate.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagdl sutarti.

Šimon M. Skirias
GhARORIUS ir BALSAMUOTpJĄS 
Patdrnavimaš geraš ir hebrangUš 

718 Wi 18th Si.
Tel. Monrbė 3377

DR. YAITUSH, OPT. 
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas. | 
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
Gvaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą 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. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dėlioj nuo 10 iki 12. Akinių kainos 
per puse pigiaus, kaip buvo pirmiau. 
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Janušauską, juokėsi iš jo, o 
dabar jis-su jais susibičiulia
vo.

Pora dienų prieš Lituanicos 
II krikštynas netikėtai teko 
susitikti su p. James-Janušaus
ku ir važiuojant kartu išsikal
bėti apie skridimą per Atlan- 
tiką. štai jo pareiškimas (es
mėj): Katalikai tik moka ir 
nori daug kalbėti, bet nieko 
dar neparodė iš Chicagos pa
rapijų. O Kalifornijoj bū
nant, kai pirkta Lituanica II, 
lietuviai surengė bankietą. 
Bet ten yra nemažai bolševikų 
ir šiam skridimui jie priešina
si, tačiau niekas jų nepaiso ir 
nebijo. Jie nenori būti ir nė
ra lietuviais, o mes iš jų ir 
nereikalaujame nieko.

Dabar tačiau p. Janaušaus- 
kas rašo, kad jis visuomet rė
męs katalikus, tik visą “bėdą“ 
darąs P. Grigaitis. Ar toli p. 
Janušauskas važiuos tokiais 
pareiškimais? Jeigu jis nori 
duoti savo pareiškimus lietu
viškai visuomenei, tai turėtų 
daryti juos lietuvių, o ne Sta
lino spaudoj.

Aliaus Cicero Skyriaus
Pirhuiiinkas.

his innocence has been prov- 
en. Although, we will say, 
he was one of the few who 
knew our identity.
(Anyone believe ih Spirit- 
ualism? Maybe you can find 
out from the late Dr. K?) 
Other suspects are Vladas 
Jurgelonis, Jacųties Grand- 
rtiesriil, and Sue Vįlis. 
“Can ybu beat that!“ — 
the accused in a chorus 

A VERDICT
We had (juitė a week of 
tunes and some static try- 
ing to listen in to all the 
Lithuanian programs on the 
air during the week.
Two cai.ue us to make com- 
ment.
The new prbgi-am ęonducted 
by Kleofas Jurgelonis on 
Saturday night at 11:30 
seems, to us, to surpass the 
other Lithuanian programs 
in smoothness of present- 
ation of the varied numbers. 
There was evidence of plan- 
ning and forethought.
Incidentally, the star of lašt 
Saturday’s program, Whitney 
Tarutis, was G(OOD! (And 
As a rule we do not serve 
compliments to radio ar- 
tists). Būt, he WAS godd! 
And today, here’s dne more 
Iii comp. The PrtfgFė&s Fur- 
rtiturė Coiiipany had a čhoicė 
group of rhen' sing some 
pleašant hiimbėrs oVer its 
radio hoii*r lašt Sunday at 
11:00 A. M. Qdite ėrijo.V- 
able.

2515 arba 2516 
OZYRIUS:

1439 S; 49 Ct.. Cicfero, 
Tet Cicero 6^27

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

VSlilyba kartu* su p 
p. James - f 
nacijos butų sykiu paskelbusi 
jd reikalavimus, L y. jo pasi
traukimo priežastį. Matyti, 
Centro valdyba perdaug prisi
laikė mandagumo, nenorėjo 
plačiajai visuomenei skelbti 
koks tėvynainis yra p. James. 
Bet dabar jau visi pamatė, 
kad jis atsidūrė bolševikiškoj 
“Vilny“.

Gi tie Maskvos arba Stalino 
gdrbintojai to tik ir laukia, ir 
gal tikisi pasiųsti p. Janušaus
ką pas draugą Staliną. Nega
liu įsivaizduoti, kad save ger
biąs žmogus taip greitai pra
rastų lygsvaros jausmą. Kaip 
čia seniai bolševikai niekino p.

v chronišku ligų 
Oflslą 310Ž So, Hatatėd St

,, ., arti „ Slst Street
Vajandoš: 2—4, 7—9 yal. vak. Ne
daliomis ir šventadieniais lG^—12

dienM.

A MORAL — ?
Editor Grigaitis came aeross 
Polly and Apollo the other 
day, while tye were writing 
away. Immediately we tried 
to engage him in conver- 
sation with the hopes we 
could learn somėthing about 
him that was zunknown to 
the public.
Būt, all wė found out, was 
that he had to hurry away 
to take 
duties, 
away with 
ing smile.
Conclusion:
smiling because he was es- 
caping our avalanch© of 

ąuestions, or he was smiling 
bėčause he hdd plenty to do.

It seems the busier he is, the 
happier he is. And the more 
he has to do, the 
gets done. If only 
be a wee bit more 

Honorable Editor!

KAZIMIERAS BĖLECKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužes 28 dieną, 10 valandą 
vakare, 1934 m„ sulaukęs 19 
metų amžiaus, gimęs Pittstdn, 
Pa. liepos 1, 1914.

Paliko dideliame nuliudhn'ė 
motina Antanina (po tėvais 
Žlabaitė), tėvą Kasparą, seserį 
Marijona, brolį Pranciškų, dė
dę Aleksandrą ir dčdyną Jean 
Žlabius ir gimines Amerikoj, 
o Lietuvoj šennkus. Aleksandrą 
Ir Marijoną žlabus, 3 coces, 1 
dėdę Ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randdsl 
$424 S. Union Avė.

Laidotuvės įvyks penktadienį 
Įirželio 1 diena, 8:30 vai. iš 
yto iš namų į Lietuvių Tau- 
išką parapijos bažnyčią, _ 35 

ir Union Avė., kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už vėlio- 
pio sielą, o iŠ ten bus nulydė
tas i Tautiškas kapines.

Visi a. a. Kazimiero Belec- 
fcio gimipes, draugai ir pąžįs- 
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nulidde liėkėm’e,
Tėvai, Sesuo, Brolis, 
Dėdė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnaują Ara- 
borius A. Masalskis, Telefonas 
Houlevaid 4 L39.....     ——

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. yyto, puo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nu< 
vėkaro. Nedėliomii 
valahdal dieną.

J. F. RADZIUS
Incorporated ;

LIETUVIU GRABORIUS
Palaidoja ug $25.00 ir augščiau.

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 13th St. Tel. Canal 6174

CHICAGO, ILL.

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Dlrėktoriiis per 30 Metą 

4605-07 So. Hermitage Avenue

Oriental teatre 
las ir įdomus 
laikraštininkų gyvenimo “1’11 
Tell the World“; programas 
bus duodamas pradedant atei
nančiu penktadieniu. 
McVickers teatre
rodoma paveikslas “Change of 
Hear t

Chicago teatre 
nomis prasidės rodym 
veikslo, paremto 
mirties pasaka, 
Man

Roosevelt teatre 
dant 
bus rodoma paveikslas “He 
Was Her Man“; kitokie nume
riai.

United Artiste teatre — šiuo 
laiku rodoma paveikias “Sadie 
McKee“; kitokie numeriai.

r TĖVAS. ’
Jeigu Norite Dailumo ir Nebrahgumo 

Laidotuvėse_Pašaukite.:..;..:

REPuLlic 8340
5840 Šo. Kedzie Aveftue

(Nėtiirlm^ W flnhą. tgg...W«n YĄtd?) , .

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

^^Tel. Yards 1829 
gdKKBhu Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St. 
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St

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

Tel. Victory 5904 . , ,.t
Ofiso valandos: nuo 2-4 nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutartį.

Rėš. 6600 South Artesian Avenue. 
Phone Prošpect 6659 

Ofiso TeU Canal 0257 .
DR; P. Z. ŽALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821. So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Įvairus Gydytojai........

DR. HERZMAN
Iš HUSUOS

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

Gvdo staigias ir chroniškas- ligAs; 
vyrų, moterų ir yaįkjj pagal nau
jausius metodus ’ X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

, Ofisas ir Laboratorija: . 
1034 W. 18th SU netoli Molrgah Si.

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

DR. RUSSELL
Lietuvis.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th St

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

Paukščių (robinų) šeima iš 
perėjo šeimyna medy Chica 
gos parodos vietoj. Sears, Roe 
buck and Co. darbininkai tu 
rėjo nukirsti tą medį, kad iš 
valyti vietą, kaip parodos pla 
nai reikalauja.

Bet darbas atidėta 
ščių šeima užaugs ir 
lizdo.

Gaila, retai kada 
girsti apie tokį atsižvelgimą į 
žmonių interesus, koks . paro
doma paukščiams.

Tel. Lafayette. 8572 
JL Liiilėvičiūs 
GRARORIŪ3 IR 
BALSAMUOTOJAS 
patarnauja Chica- 
gojė ir ąpielinkSjė 

Didelė ir graži 
. koplyčia dykai. 
4092 ARCHER AV.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotoj as 
Moderniška Koplyčią Dovanai 

Turiu t automobilius visęjdemš reika- 
lams 'KhiMh prieinama. 

3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO, ILL.

SnltlH krūtinėj Ir gerklėj guli 
panldnrytl rimtas* l’ąlengyliilc 
juos j. a minutes hu Munte- 
role, pagelbsti ' nrtitallnti Irl- 
tacljų! Vartok SYKI l VA
LANDĄ, per penkias valandas, 
Jos tyrės, . pageffiėtl, Milijonai 
vartoja per Žemėtus: Reko 
menduojamoiu gO^ją lf. »ląu-

J. Bagdoną
Liudhoje valandoj ė paveskite savo

«(’ jį/

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
.... . r I I.'. I1,11/* >/I ti Uit

Dr. KARL NURKAT 
. Gydomos Akių ligbs. 
Akiniai pritaikomi atsakančiai.

Valdndos huo 10—8 po piet.
2201 22 St.-Cėrmak Rd.

Telefonas Canal 6122 f j ,, ..............................................

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau- 

_______ gijos _Na_riąi.___________

Ai L Davidonis, M D.
4910 S. Mičhigaii Avė.

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

i. J. zolp
. mm si.
Tėi. BoųleVArd 5203 ir 8418 

1327 Sd. 49tH Ct.
Tel. Cicero 3724. Koplyčia dykai.

Lachavich ir Sūnūs
Lietuvis graborius

Patarnaują laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale .meldžiame atsišaukti 

sų darbb busite užgŽmėd
2506 West 63rd St 

Tel. REPUBLIC 3100MUM|UUU|aihWl|H^

Lietuviai Daktarai

DR. MARGER1S 
3325 So. Halsted St 

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12
Phone Boulevard 8483

neglect
Colds



NAUJIENOS, Chicago, III,

Birutės Darže Daromas Prisirengimas 
Naujienų Didžuliam Pavasa

riniam Piknikui
_ Važiuodamas su reikalais 

pro šalį Birutės Dar
žo užsukau pasižiūrėti kaip 
jis išrodo, žiuriu ką jie čia 
tokio daro. Tiek daug trokų. 
o kąd jau pila, tai pila žvyrą.

—Kam jus tą žvyrą čia pi
late ?—užklausiau.

—Na, ar dar nežinai, kad 
sekmadienį bus Naujienų pik
nikas. Mes užpilsime žvyru vi
sus kelius, kad piknike nebūtų 
jokių dulkių.

—Dabar iš aš suprantu, kam 
jus pilate žvyrą. Tikrai gerą

Šaunios poros šau
nios vestuvės

Naujieniete Felicija Kanitrimai- 
tė ir Danielius Kežas ruošiasi 
vestuvėms ateinantį šeštadie* 
nj i

P-lė Felicija Kantriumaite ir 
p. Danielius Kežas nusitarė su
daryti porą šeimyniniam gyve^ 
nimui.

P-lė Kantrimaitė gyvena ad
resu 6955 So. Talman avė., 
Marquette Parke. Daugelis ią 
žino geriau kaip Baranauskai
tę, t. y. patėvio pavarde.

P-nas Kežas yra Peoples Fur
niture kompanijos prezidento 
sunūs.

P-lė Felicija yra jauna, aukš
toka, daili mergina, blondė, 
melsvomis akimis, puošniais 
plaukais ir smagia šypsena vei-j 
de. Kaip amerikonai sako— a 
good looker.

Naujienų ofiso darbininkė. 
Dirba ofise jau 8 metus. Buvu
si Pirmyn choro dainininkė, 
visų naujieniečių simpatija.

Danielius Kežas — Peoples 
Furniture kompanijos sėririin- 
kas ir knygvedis. painavęs 
Birutės chore, Pirmyn chore— 
kvartetuose ir operetėse. Bai
gęs buchalterijos (accountancy) 
kursą.

šauni, daili pora, šliubas 
jiemdiem bus duotas šeštadienį, 
birželio 2 dieną, 5:30 valandą 
po piet. P-lės švenčiausios pa
rapijos bažnyčioj. Jaunavedžių 
priėmimas ir vestuvių puota 
rengiama Smith’s Palm Garden 
salėj.

Warehouse
Aptuštinimo

DIDŽIAUSI

BARGENAI
Jei Pirkaite Dabar

Tik biskį reikia įmokėti, 
kitus lengvais išmokėjimais 
per 18 mėnesių.
VISI TAVORAI GARANTUOTI 
Neatidėliokit, neikit greiti

$159 Seklyčios Setas, $9Q Eft 
dabar ...........................

*29.95
19.75 

*39.50 
*14.95 
*11.95 

dabar po ....................... *3.98
ElektriKiniai Refigeratoriai ir Ra
dios už kainos. Pasinaudokite 
Sroga iš šių bargenų dabar did- 

iausioj ir puikiausioj lietuvių 
rakandų krautuvėje Bridgeporte.
Atdara Utarninkais, Ketvertais ir 
Subatomis iki 10 vaL vakaro.

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

Central District 
Furnitūra Co. 
3621-23-25 South
Halsted Street 
JO3EPH JOZAITIS, 

,________ Manageris 

j darbą atliksite, pad prašalin
site dulkes.

Ir taip, vyrai sušilę dirbą, ve
ža ir pila žvyrą, laisto vande
niu, kad daržas butų švarus ii 
jame nebūtų dulkių Naujienų 
piknike.

Toks prisirengimas man pa
tiko; patiks ir tūkstančiams 
lietuvių suvažiavusių sekma
dienį j Naujienų pikniką.

Apžiūrėjęs Birutės daržą nu
važiavau savo keliais, o dar
bininkai paliko bepilą žvyrą 
ir beleistą. —Žingeidautojas.

Abu jaunuoju yra rimti, 
abu darbininkai, abu malonaus 
budo. Laimingos jiems abiems 
kloties gyvenime!

Budriko piknikas
Tokių piknikų, kokis buvo 

pereitą sekmadienį, labai retai 
būna. Pasirodė, kad didžiulis 
Birutės daržas buvo permažas 
Budriko piknikui, nes sekmadie
nį buvo kimštinai prikimštas 
žmonių ir automobilių.

Kiek teko nugirsti iš rengė
jų, Budriko piknike dalyvavo 
apie 7000 žmonių. Tai milži
niška minia, kuri per visą die
ną buvo linksminama įvairiau
siu programų: dainomis, muzi
ka, šokiais, akrobatiškais nu
meriais ir mažų vaikučių išla
vintomis grupėmis. Tai buvo 
tikrai puikus programas, ku
riui per visą dieną gėrėjos tū
kstančiai jaunų ir suaugusių.

Kas dar pažymėtina, tai pub
likos užsilaikymas: visi links
mi, draugiški, malonus, rodos, 
lyg viena didelė šeimyna kokiam 
tai pokily susirinkus, ir tokia 
nuotaika visi skirstėsi į namu
čius jau pradėjus temti. •

Reikia pastebėti, kad Budriko 
korporacija jau 5 metus nuo
latos leidžia puikius lietuviškus 
radio programus iš dviejų sto
čių: nedėliomis iš WGFL nuo 
1 iki l::30 vai. po pietų irket- 
vergais nuo 7:30 iki 8:30 vai. 
vakaro iš stoties WHFC, taipgi 
užlaiko rakandų ir radio krau
tuvę adresu 3417 S. Halsted st. 
Chicagoje.—Piknike buvęs.

Lietuvė rasta kalta 
bombų sprogdi
nimo suokalby

Teismas rado kaltą p-nią So
fiją Svirskienę, savininkę už
eigos adresu 665 West 18 st., 
ryšy su eksplozija bombos toj 
pačioj apielinkėj.

Teismas paskyrė Svirskienei 
bausmės vienus metus kalėti 
Bridewell‘ėje ir $1,000 pinigais 
sumokėti.

Toj pačioj byloj George* Pat- 
ris tapo nubaustas kalėjimu 
nuo 1 iki 5 metų; tokia pat 
bausmė, kaip PatriUi, paskirta 
Frankiui Currin’ui. Gi John 
Poulos buvo išteisintas.

Jeigu nuteistieji nusitars ra
šyti apeliaciją aukštesnei teis
mų instancijai, jiems duota lai
ko tokiai apeliacijai priruošti 
iki birželio 12 dienos.

Pp. Paulių namus 
aplankė garnys

MARQUETTE PARK.— Ge
gužės 27 d., sekmadienio vaka
rą, garnys beskrajodamas po 
Chicagą užsuko ir j MarqUette 
Parką adresu 2433 West 69 St 
ir atlankė pp. Jono ir Marijonos 
Paulių namus. Jiems paliko 
dovanų sveiką ir gražų sūnų.

P-nia M. Paulienė randasi 
Šv. Kryžiaus ligoninėje, bet 
greitoj ateity mano apleisti ją 
ir grįžti namo.

Garniui Pauliai yra labai dė
kingi už tokią dovaną. Pp. Pau
liai yra apielinkės biznieriai,

...............................    ................................................1..       » II....................................... —■» —          1,11 IIII įį!įl|< .l«l|,l|.f>»ĮI ...»

1 užlaiko minėtu aukščiau adrestr valios lietuvius rašyti guberna- 
erdvę krautuvę, kurioj randa- toriui Horhėriui į Spri Ilg
ši didelis pasirinkimas visokių feld, kad šauktų nepaprastą 
reikmenių už prieinamą kaina, (speeial) legislaturos posėdį 

—Senas Petras. pravedimui vieno procento
---------------- taksų ant real estate. Prie-

Locijos Gricius vie 
nu metų sukak

tuvių parė

mus šį įstatymą, žmogus turįs 
namą vertą $10,000 temokėtų 
taksų tik $100, t. y. po vieną 

nuo, kiekvieno šimto 
vertes. — Narys.• namo

Gegužės 26 d., šeštadienio 
vakarą, įvyko graži parė Dan. 
ir Onos Gričių namuose adresu 
2452 West 69 st. jų dukters 
Lucijos vienų metų amžiaus su
kaktuvėms paminėti.

Kadangi Dan. ir Ona Griciai 
yra plačiai žinomi lietuvių ra
teliuose ir turi daug draugų, 
tai ir į jų dukraitės vardu su
rengtą bankietą atsilankė daug 
svečių, kurie linksminosi iki 
ankstyvo sekmadienio ryto.

\P-as Gricius pirmiau buvo 
namų statybos kontraktorius, 
daug namų pastatęs ir Mar- 
ųuette Parke. Vėliau, užėjus 
nedarbui ir namų statybai su
stojus, jis šiandie užlaiko gra
žią alinę adresu 2451 West 69 
st. —Senas Pairas. ;

Pasveiko E. Čepulio 
sūnūs

BRIGHTON PARK. — Po 
sėkmingos operacijos, kurią pa
darė Dr. Dundulis, visiems ge
rai žinomo biznieriaus ir AL- 
TASS žymaus Brighton parko 
skyriaus nario Edwardo čepu
lio sūnūs Gustavas jau pasvei
ko. Kas gali apsakyti pp. Čepu
lių džiaugsmą ir dėkingumą Dr. 
Dunduliui. Džiaugiuosi ir aš, 
nes p. Edvvardas Čepulis yra 
geras naujienietis ir žymus 
Keistučio Kliubo narys, kuris 
visais galimais budais remia 
Kliubą ir jo parengimus.

St. Nominus.

Lithuanian Ameri
can Citižens Klubo 

susirinkimas
MARQUETTE PARK. — Pc- 

reitą sekmadienį, gegužės 27 
dieną, įvyko Marąuette Park 
Lithuanian American Citižens 
Kliubo mėnesinis susirinkimas 
vietinės parapijos svetainėje; 
kliubo susirinkimai yra laiko
mi paskutiniais mėnesių sek
madieniais, 2 vai. po pietų.

Nors diena buvo graži ir vi
liote viliojo žmones į miškus 
pakvėpuoti tyru oru, bet at
silankiusieji į susirinkimą na
riai neatbojo to: jie diskusa- 
vo, svarstė bėgančius reikalus 
ir priėmė keletą naudingų nu
tarimų. Tarp kitko nutarta, 
kad kliubo valdyba kreiptųsi 
į miesto valdžią dėl atmatų iš 
ęlių nuvežimo, o taipgi kad 
miestas duotų užtektinai van
dens. Juk negalima tylėti, 
kada atmatos stovi nenuvež- 
tos per du mėnesiu, arba karš
tomis dienomis žmonės ant 
antro pagyvenimo neturi van
dens.

Kad valdyba galėtų pasėk- 
mingiau jai pavestus dalykus 
sutvarkyti, prašau į talką vi
sus Marąuetteparkiečius (tęs), 
kurie nėra pratę mėšlyne gy
venti ir puvėsių smarvę gerti, 
— rašyti arba telefonuoti 12 
wardo committeeman’ui Mi- 
chael F. Flynn, 7200 South 
Washtenaw Avenue, ir to pa
ties wardo alderman’ui John 
E. Egan, 5908 S. Kedzie Avė.

Už nešvarumą arba, atma
tų nenuvežimą taipgi galima 
skųstis ir į Health Depart- 
mentą. Kur namų savininkai 
yra tiek apisileidę, kad nesu
pranta savo pareigų bei tei
sių, ten rendauninkai turėtų 
atlikti savo pilietišką prieder
mę.

Visiems žinoma, kad taksos 
eina vis augštyn. Tam tikros 
piliečių organizacijos rūpina
si šią sunkią naštą paleng
vinti. Nesigailėkime savo pa
ramos šiam prakilniam tikslui. 
Kliubas nutarė raginti savo 
narius ir abelnai visus geros

Graži pare
Graži Justino ir Marijonos 

Malkevičių 15 melų ženybi* 
nio y y idmifno sukaktuvių 
parė.

Sekmadienį, gegužės 27 d., 
įvyko graži parė pp. Justino ir 
Marijonos MatkeviČių 15 metų 
ženybinio gyvenimo sukaktu
vėms paminėti. Pp. Matkcvi- 
čiai gyvena adresu 6929 South 
Maplewood avė.

Kadangi pp. Matkcvičiai tu
ri plačią pažintį, tai ir į jų puo
tą suvažiavo tiek daug sve
čių, jogei erdviuose namuose 
buvo mažai vietos, ir todėl vi
si svečiai ir viešnios išvažiavo 
į miškus parę tęsti. Čia ir 
linksmintasi gražiai per visą 
dieną.

Kada sugrįžo namo, tai pa
sitaikė nelaimė. P-nui Ska- 
landžiunui einant skersai gat
vę prie 69-tos ir Maplewood 
avė., jį užgavo automobilis ir 
sužeidė abi kojas tiek sunkiai, 
kad jis ir šiandie tebesiranda 
Šv. Kryžiaus ligoninėje.

Senas Petras.

Keistučio Pašalpos 
Kliubas ir Altass
Praėjusį šeštadienį, gegužės 

26 d., Naujienose tilpp oficialia 
ALTASS pranešimas apie Lie
tuvių Keistučio • Kliubo auką 
$45, kurią kėištutiečiai įteikė 
ALTASS iždininkui p. J. Mac
kevičiui.

šią. gražią sUntfĄ’ keistutiečiai 
sukėlė parengdami šokių vaka
rėlį, kuris įvyko 29 d. balan
džio Hollywood 'Inn svetainėj. 
Tos svetainės ’' šatininkas yra 
tikras lietuvis" patriotas p. J. 
Yuška.

Surengimui vakaro ne tik 
“a^- pasidarbavau, bet dauge
lis kitų taipjau pasidarbavo. 
Buvęs vienas iš ^engimo komi
sijos narių, galiu pasakyti — 
kas tikrai ir nuoširdžiai pasi
darbavo.* Jie yra: J. Balnis ir 
Makrickas, taipgi ir kiti — 
Kazlauskas ir M; Paulaitis.

Bet patys svarbiausieji buvo 
tie, kurie prisidėjo materialiai 
prie to musų kimaus darbo lie
tuvių tautai ir padarė tą gra
žią auką galima. Jie yra šie 
Keistučio Kliubo lietuviai pa
triotai:

Chas. Pilipauski, 4559 South 
Washtenaw avė., .savininkas 
jaukios užeigos, taipgi manda
gus apsišvietęs ir nuoširdus 
Naujienų rėmėjas. Jis taipgi 
yra karštas Antrojo Transat
lantinio Skridimo (iš New Yor- 
ko į Kauną) rėmėjau. Chas. Pi- 
lipawski musų parengimui au
kavo visą pusbačkj bavarsko. 
Ir negana to, jis parengime ir 
pats buvo ir dar keletą penki
nių paklojo. Ačiū, Charlie I

Kitas tiek pat karštas skri
dimo rėmėjas ir vienas seniau
sių kliubo darbuotojų yra tas, 
kuris ir iškėlė Keistučio Kliube 
tą klausimą ir davė įnešimą, 
kad kliubas paremtų šį prakil
nų tautai darbą. Jis yra lietu
vis čia augęs JOS. Eringis, sa
vininkas Kedzie Grill, $959 So. 
Kedzie avenue. Jis ne tik su
manė tą parengimą, bet dar at
ritino parengimui visą pusbač- 
kį gėrimo. Ura Eringiui.

Bet kaip čia gali juos visus 
ir suminėti? Kad suminėti vi
sus, tai reikėtų užimti visas 
tos1 dienos Naujienas. Tat iš to 
jau galima spręsti, kaip keistu
tiečiai užjaučia kiekvienam ge
ram darbui.

Tačiau aš čia dar paminėsiu

KUPONAS
Išsikirpkite jš Naujienų ši KUPO

NĄ; jis vertas pinigų.

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

I

' b ’ i; 7"

NAUJIENOS.

keletą darbuotoj ų tikėdamas, 
kad Naujienos neatsisakys su
teikti man yietos savo špaltose, 
ir už tai tariu Naujienoms ačiū.

Šie lietuviai itevynainiai pri
sidėjo prie Keistučio Kliubo pa
rengimo skridimo naudai:

August Pocius, 3212 Wcst 
38 place — užeiga.

Joe Glebauskas,' 3005 West 
38 st. — užeiga.

George Wesdžunas, 2855 W. 
38 st. — užeiga. Wesdžunas yra 
vienas pačių seniausių kliubie- 
čių. Jis padėjo sutverti kliubą 
ir yra buvęs jo pirmuoju iždi
ninku.

Vaclovas Jagėla, 2559 West 
47 st. — užeiga.

M. Biago, 4358 So. Califomia 
avė. — užeiga, šie kliubiečiai 
paaukavo po vieną ir po dvi 
bonkas “gyvybės skystimo”.

O štai šie kliubiečiai išalku
sius pasotino:

A. Ji Bartkus, 3825 S. Kedzie 
avė. — meat marĮ^et.

K. Warnisį 3838 S. Kedzie 
avė. — Neighborhood Bakery; 
Warnis yra taipgi kliubo ka- 
sierius per Mėtų eilę.

Bitautas, W. 35 st. — meat 
market.

šį kartą aš manau jau už
teks — kad Naujienose liktų 
nors truputis vietos kitoms na- 
vatnybėms. Bet dar norėčiau 
tarti keletą žodžių apie dabarti
nius kliubo reikalus.

Jus visi, gerbiami kliubiečiai, 
kuriems rupif kliubo gerovė, ne
pamirškite, kad sekmadienį, 
birželio 3 d., įvyks Keistučio 
Kliubo susirinkimas. Norėčiau, 
kad į susirinkimą visi nariai 
būtinai atsilankytų, nes yra la
bai svarbus dalykas aptarti. Aš 
čia jums neaiškinsiu koks tas 
dalykas yra. Bet dar kartą pra
šau visus dalyvauti kliubo susi
rinkime sekmadienį, birželio 3 
d. *

Ypatingai norėčiau, kad ir

L.IIU» daug relikte

•PMUgoHmB i garo

<leĮ| <e] teetrukelfo.
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falo . Patent" Ir »‘l

DYKAI 
KNYGELB
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CLARENCE A. O’BRIEN 
Reolttered Patent Attorney 

43-A Secnrliy Savlngs a Coaomertial 
Bank Bulldlng

(Dlrsctly aerass great from Patent Offlca) 

WABHINGTON. D. C. 

musų jaunuoliai, kurie šiemet 
prisirašė, butų irgi visi susi
rinkime. Bukite visi kartu taip 
jauni, taip seniai.

Ar žinote, kad mus laukia 
vienas didelis siurprizas? Jau
čiu, kad jus ne visi žinote apie 
jį (17?) —-Frank Jakavičia.

PRANEŠIMAI
Lietuviai namu savininkai nuo 

Town of Lake (Lithuanian Improve- 
ment Ass’n) laikys mėnesinį susi
rinkimą ketvirtadienį, gegužės 81 d.. 
8 vai. vakare, §v. Kryžiaus parapijos 
svetainėje. Ateikite ant laiko, nes 
yra daug svarbių reikalu aptarti.

Raštininkas.

Burnside. S. L. A. 63 kuopos mė
nesinis susirinkimas bus laikomas 
birželio 1 d., 7 vai. vak. Tuley Par
ko svetainėje, 90th St. ir St. Law- 
rence Avė. Nariai kviečiami skaitlin
gai atsilankyti. Delegatams bus 
suteikti mandatai, bus renkama dar
bininkai dėl išvažiavimo, kuris i vyks 
liepos 1 d., Dambrausko Farmojc, 
ir kiti svarbus reikalai svarstoma.

Narys.

Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubas. 
laikys priešihetini susirinkimą penk
tadieni, birželio *1. 1934 m., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
St., 7:30 vai. vak. Visi kliubiečiai 
būtinai dalyvaukite, nes yra daug 
svarbių reikalų šiame susirinkime.

A. Kaulakis, rašt.

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS

Atidarė nuosavą mo
dernišką studiją su 

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

REAL ESTATE

Personai

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musu spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St,

KOJŲ NEGALAVIMAS
Ar jus turite Athlete's kojas, Deder« 

vine. Pūsles, Derančias ir Nležuotas ko
jas? Ar jus norite ūmią pagelbą? Pa
siųskite 50c. dfil pilno treatmento.

TRI DEE LABORATORIES 
139 N. Clark St. 

Chicago, III.

Iki Gegužės 31
Dienai

Iki ketvergo vakarui Gegužės- 
Mav 31 d. isirašymas 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 nedėldienį, iki ket
vergo vakaro, gegužės 31 d. Ofi
sas atidarąs nuo 10 vai. ryto iki 
7 vai. vakaro. Atsilankykite as
meniškai čia pažymėtu laiku 
tai iki ketvergo vakarui i

CHICAGOS LIETUVIŲ 
DRAUGIJOS OFISĄ, 
1739 So. Halsted St. 
("Naujienų** name).

tik-

Ketvirtadienis, geg. 31, ’34

CLASSIFIEDADS
Business Service
Biznio Patarnavimas

STOGDENG.YSTĖ IR BLĖKORYSTĖ 
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

THE BR1DGEPORT ROOFING 
COMPANY

3216 So. Halsted St. 
Tel. Victory 4965 

—o+-

—o—
Tel. Yardt 8408

VICTOR BAGDONAS
Per kraustome ant vietos 

Nuvežamo ir i tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Cratina 

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
<858 So. Halsted St. Chicago, IU. 

Ofiaks 3406 S. Halsted St.
—O—

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

LANDLORDS BUREAU OP 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

Financial 
Finansai-Paskolos

PINIGAI PASKOLOMS 

$100 iki $300 
1647 WEST 47th STREET

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

$25,000 PRAVALIMO IŠPARDAVI
MAS. Studio couches $17.50, 8 šmotų 
miegkambario ir Parlor Setai — 
$29.50. 9x12 kaurai $10.50. Skalbimui 
Mašinos, radios, $10.50, Springsai $2. 
Nauji matrasai $5 ir daug kitų {vai
rių daiktų. JOYCE pROS. STORAGE 
CO. 5711 So. Halsted St. Wentworth 
5181. Atdara vakarais

SCHAULER STORAGE 
4644 N. Westem Avė.

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

Atdara kasdien iki 9, 
Nedėlioj iki 5.

PAIEŠKAU Baliukų iš Mikiškių 
kaimo, Skapiškio vai. Turiu svarbų 
reikalą iš Lietuvos, atsišaukite laiš
ku ar ypatiškai. Ona Grikenaitė, 
R. 2, Box 100, Clearing Station, 
Justice Park, III.

For Rent
PASIRENDUOJA kambariai 3 ir 

5 naujai išdekoruoti, šviesus, randa 
pigi, savininkas ant antrų lubų.

3121 So. Morgan St.

Furnished Rooms
TURISTAMS KAMBARIAI

Lietuviai kurie atvažiuosite į Pa
saulinę Parodą, sustokite pas Lietu
vį Stanislovą Martišių, apsigyventi. 
Kambariai gražus ir pigus. Tiktai 
2 blokai nuo Worlds Fair.

3741 Ellis Avė., Chicago.
Oakland 4537

Business Chances 
Pardavimui Bizniai 

v*i*»#wvvvm><m**^/*a^*******v*******ii*****wws*mwm* 

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

PARSIDUODA ALUDĖ su visais 
itaisimais ir su laisniais. Gera vie
ta ant didelės gatvekarių linijos. 
Parduodu pigiai, nes yra svarbi 
pardavimo priežastis, Box 119, Nau
jienos, 1789 S. Halsted St.
.............................. I I r— ..................................... ..........    .-W

PARDAVIMUI kendžių krautuvė 
ir grosernė, geras kampas, priešais 
mokyklą- 4257 So. Rockwell St., 
Lafayette 6748.

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

622 W. 87 St

PARSIDUODA du bizniai bučernė 
ir grosemė arba Alaus Tavern abi 
geros vietos ir pigios. Pardavimo 
priežastis du bizniu, vienam per 
sunkų atlaikyti.

2942 W. Pershing Rd.

PARDAVIMUI moteriškų dresių 
siuvykla, taipgi valinio ir taisimo, 
gera vieta, daug naujų darbų, 

4550 So. Wood St.

Real Estate For Sale 
Namai-žemS Pardavimui

PARDAVIMUI ui pusę kainos su $500 
Imokfijimu muro bungalow, 0 kambariai, 
garadžius. randasi ant 07th St. ir Western 
Avenue.

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

CHAS. ZEKAS 
3047 Archer Avenue 

Virvini. 0757




