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Audinyčių darbinin 
kai skelbia streiką

300,000 medvilnės audinyčių darbininkų 
streikas turi prasidėti pirmadieny pro 

testui prieš mažinimą produkcijos

VVASIIINGTON, geg. 31. — 
United Textile Worke:s of 
Am. unija paskelbė generalinį 
streiką visose medvilnės audi- 
nyčiose protestui 
įsakymą sumažinti 
produkciją vasaros 
nuoš.

Streikas turi prasidėti piripa* 
dieny if unijos vadai mano, kad 
prie streiko prisidės apie 300,- 
000 darbininkų.

NRA administratorius John
son įsakė sumažinti audinyčių 
produkciją remianties tuo, kad 
audinyčios dabar pagamina di
delį perviršį ir neturi neišpil
dytų užsakymų.

prieš NBA 
audinyčių 
lakini 25

Darbininkai gi skaito, kad 
tas mažinimas produkcijos yra 
paslėptas algų nukapojimas 25 
nuoš. Todėl darbininkai reika
lauja, kad pašalinimui produk
cijos perviršio butų sutrumpin
tos darbo valandos iki 30 vai. 
savaitėj, bet kad tuo pačiu lai
ku nebūtų nė kiek sumažintos 
algos, nes ir dabar audinyčių 
darbininkų algos nėra augštos, 
o ypač žemos jos yra pietinėse 
valstijose.

Manoma, kad j šį audinyčių 
darbininkų ginčą su NRA ad
ministracija įsimaišys prezi
dentas Rooseveltas ir bandys 
šio didelio darbininkų streiko 
neprileisti.

Ohio milicininkai durtuvais vaiko streikuojančius Electric Auto-Lite darbininkus. Jau keli strei- 
kieriai liko durtuvais subadyti.

“Saužudys” su pilnu 
dinamito automobi
liu pasidavė policijai

11 žmonių sužeista 
San Francisco 

streike
SAN FRANCISCO, Cal., g. 

31.—Ištikusiose riaušėse ir su
sikirtime su policija, 11 žmonių 
liko sužeista.

Pasak policijos, būrys komu
nistų vyrų ir moterų atėjo į 
irieplaukų išreikšti užuojautų 
streikuojantiems dokų darbi
ninkams ir sukėlė riaušes. Strei- 
cieriai gi riaušėse kaip ir ne
dalyvavo.

Mobilizuoja miliciją 
kovoti degtinda

rių streiką

LIETUVOS ŽINIOS
Sovietai Vilniaus 
klausimu laikysis 

neitraliteto
Pažymėtinas Sovietų Lenkijos 

aMtas

Tass” praneša

Ta 
dar 
nu-

Plieno liejiklų darbi
ninkai grūmoja 

streiku
WASIIINGTON, g. 31. —Pre

zidento Rooevelto pareiškimas, 
kad jis pasirūpins pravesti dar
bininkų atstovų rinkimų gele-

nesumažino plieno darbininkų 
streiko pavojaus, nes darbinin
kai tokiu pareiškimu nepasi
tenkina ir nepaliauja ruoštis 
prie streiko.

Derybas apsunkina, kad tarp 
plieno darbininų veikia dvi uni
jos.

Toledo generalini* streikas 
atidėtas

TOLEDO, O., g. 31. — Pra
šant federaliniam taikintojui 
Taft, elektros darbininkai strei
ką sutiko atidėti dar vienai die
nai—iki rytoj ryto.

Tuo tarpu derybos su Auto- 
Lite komp. neduoda jokių pa
sėkų.

Skaudėjo ranką 
skauduly rado 

varlę
31.

Vėl pradės kelti pie
no kaina Chicagoie

CHICAGO.— Tikimąsi, kad 
neužilgo pieno kaina Chicagoj 
bus pakelta iki 9c už kvortą, 
nes farmeriai iškovojo iš agri
kultūros administracijos pakė
limą pieno kainos farmeriams. 
Farmeriams buvo mokama $1.-- 
75 už 100 svarų*, dabar bus 
mokama $2,00.

Pradėjus kelti pieno kainą, 
tas kėlimas nepasiliaus, nes bus 
bandoma pakelti pieno kainą iki 
11c už kvortą, kadangi pieni
nės sakosi aplaikančios didelių 
nuostolių parduodamos pieną 
už dabartinę kainą, 8c už kvor
tą.

Ūkininkai irgi skundžiasi, 
kad jiems sausra daro didelių 
nuostolių, ganyklos yra išdžiu
vę ir jie neturi kuo gyvulius 
šerti. Jie prašo valdžios pa
skolų nusipirkti pašarui.

I škilmes Baltimorėj

CIENFUEGOS, Kuboj, g.
Vietos miesto ligoninėj buvo 
padaryta operacija ispanui Ma- 
nufel Acosta, 45 m., kurio deši
nėj rankoj atsirado didelis skau
dulys. Skaudulys atsirado 8 
savaitės atgal, buvo nepapras
tai skaudus ir labai ypatingas. 
Kai daktarai prapovė skaudulį, 
tai iš jo iššoko gyvas geltona
sis Varliu kas, kuris išsiliuosa- 
vęs iš kalėjimo ėmė linksmai j 
šokinėti po kambarį.

Daktarai mano, kad Acosta 
galbūt plovėsi rankas kokioj 
nors pelkėj, kur buvo varlių 
kiaušinių. Vienas tų kiauši
nių pateko per žaizdą j kūną 
ir ten, po oda, išsiperėjo nuo 
kūno šilumos.

BALTIMORE, Md., g. 31. — 
75,000 katalikų vakar šventė 
300 metų sukaktuves įkūrimo 
Maryland valstijos ir 100 me
tų gimimo sukaktuves mirusio
jo kardinolo 
pasveikinimai 
Roosevelto ir 
Daug žmonių
pagelbos stočiai teko gydyti 1,- 
800 žmonių, taip kad ligonius 
vos spėta nešti ir vežti į pa
gelbos stotį.

Gibbons. Gauti 
nuo prezidento 
papos Piaus XI. 
nualpo parade ir

Nepaprasta diena 
Chicagos parodoje

1
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Chicagai ir apielinkei tedera- 

lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę, galbūt lietus ir 
vėsiau į vakarą.

$aulė teka 5:17, leidžiasi 8:-
18.' • /'.•

CHICAGO.—Vakar parodoje 
buvo vaikų diena, o kadangi vi
sos mokyklos buvo uždarytos, 
tai ta proga vaikai naudojosi ir 
parodų vakar atlankė apie 500,- 
000 vaikų. Tiek paroda nesiti
kėjo vaikų turėti, todėl atida
rė visus vartus ir daug vai
kų į parodų įėjo nemokamai. Bet 
ir nepaisyta, nes įžanga vistiek 
buvo tik 5c. Pačioj parodoj ir
gi buvo didžiausias susigrūdi
mas. Padėtį labai blogino di
delis karštis, taip kad parodos 
ligoninė buvo pilna ligonių.

RIO GRANDE CITY, Tex., g. 
31.—Du žmonės liko užmužtf 
ir šeši sužeisti muštynėse po
litiniame susirinkime.

iii ■■J.

ALAMEDA, Cal., ge. 31. — 
Matyt pamišęs, Frank Bennett 
atvažiavo į pliažą ir pasiliko 
sėdėti automobily. Kai policis- 
tas norėjo jį nuvaryti, tai jis 
pasisakė, kad jis tu*ri automo
bilį pilną dinamito, kuris yra 
sujungtas su elektra ir jam už
tenka tik paspausti guziką, kad 
automobilius, jis pats ir visi, 
kas yra aplinkui jį, išlėktų į 
padanges. Girdi, tuo budu jis 
nori nusižudyti ir nusižUdysiąs 
lygiai vidurdieny. Policistas pri
prašė jį važiuoti į atokesnę vie
tą, kur nėra tiek daug žmonių. 
Jis paklausė ir nuvažiavo.

Tečiaus sustojus atokioj vie
toj apie automobilį greitai pra
dėjo rinktis žmonės ir polici
ja. Niekas nėjo artyn auto
mobilio, bet stovėjo už kokių 
400 pėdų nuo jo.

Pagalios, atėjo vidurdienis, 
policija įsakė žmonėms laike 
sprogimo pasistiepti ir išsižio
ti, kad tuo ne tiek“ jausti tren
ksmo, o kelios moterys ėmė 
verkti, kad eksplozija gali su
griauti jų čia esančius namus.

Tuo tarpu trys policistai ėmė 
pamaži slinkti prie automobi
lio. Kai jie priėjo prie auto
mobilio, tai visi dar toliau at
sitraukė. Bet pamišėlis tada 
ne tik neišsprogdino automobi
lio, bet visai ramiai išlipo ir po
licijai pasidavė.

Visi pradėjo šaukti ir džiaug
tis, kad viskas taip laimingai 
užsibaigė.

................... ...................................................................................... . "■ ........... ■■■■■':!

Dideli miškų gaisrai 
saranač lake, N. y., g. 

31.—Tūkstantis žponių visomis 
jėgomis kovoja miškų gaisrą, 
kuris siaučia 6 mylių platume 
ir yra didžiausias miškų gais
ras Adirondacks kalnų istori
joj.

Gaisrą gesinti liko pašaukti 
visi apielinkcs CCC darbininkai 
ir ugniagesių aparatai iš visos 
apielinkcs. Gesintojai dirbo be 
poilsio apie 50 valandų, bet 
gaisras esąs jau suvaldytas. 
Apskaitoma, kad išdegė apie 
5,000 akrų miško.

MARQUETTE, Mich., g. 31. 
—šioje apielinkėje išdegė apie 
300 akrų miško, pirm 
pasisekė suvaldyti.

GEORGETOWN, Me.,
—Didelis miško gaisras siaučia 
Georgetown saloj, kuris jau iš 
naikino 6 ketv. mylių plotą ir 
dar nepaliauja siautęs.

OTTAWA, Kanadoj, g. 31.— 
Girių gaisrai siaučia trijose Ka
nados provincijose. Vietomis 
yra sunaikintų ir miestelių ir 
daug žmonių liko be pastogės.

Vokietija nori atgali 
ti Saar distriktą 

be balsavimo

mai sra

g. 31

Masiniai teismai Vo 
kieti jo j; teisia 111 

komunistų

Atstovų butas pri 
ėmė sidabro pirki

mo bilių
WASHINGTON, g. 31. —At

stovų butas 266 balsais prieš 77 
priėmė sidabro pirkimo bilių. 
Sidabro šalininkai tvirtino, kad 
tas bilius nieko neduoda, o re- 
publikonai sakė, kad tai yra 
spekuliatorių bilius. Bet kaip 
vieni, taip ir kiti už bilių bal
savo.

BERLYNAS, g. 31. — Ka
dangi tūkstančiai nusikaltėlių 
prieš nacius laukia teismo už 
nusikalitmus papildytus gal du 
metai atgal, kad pagreitintų jų 
nuteisimą, naciai sudaro masi
nes bylas.

štai šiandie Brselau praside
da teismas 111 komunistų, kal
tinamų už suokalbį papildyti ša
lies išdavystę, nes jie buk pla
navę komunistų sukilimą 1933 
m. pavasary. Tas tariamas 
‘“sukilimas” jau keliose bylose 
ir nacių propagandoj figūravo.

Karščiausia gegužės 
diena Chicagoj

Kviečiai pasiekė $1 
už bušeli

CHICAGO.-—Padidėjus pirki
mui, kviečiai vakar Chicagos 
grudų biržoje pasiekė $1 už bu- 
šel. Tokios augštos kainos ne<- 
buvo jau keli metai.

MEXIC0 CITY, g. 31. 
žmonių liko 
joj vokiečių 
sankrovoj.

18 
sužeista eksplozi* 
valdomoj geležų

BERLYNAS, g. 31. — Buvęs 
Vokietijos turtingas anglių dis- 
triktas Saar upės baseine po 
karo buvo pavestas valdyti tau
tų sąjungai. Ateinančiais me
tais turės būti padarytas Saar 
distrikte balsavimas, kur to 
distrikto gyventojai norėtų pri
sidėti: ar gryšti prie Vokieti
jos, ar prisidėti prie Franci jos, 
ar ir toliau pasilikti tau*tų są
jungos globoj.

Naciai tais balsavimais yra 
labai susirupįnę. Jie norėtų tų 
kraštą atgauti, bet kadangi į 
tą kraštą atvyko daug Vokieti
jos politinių pabėgėlių, kurie 
pasako tikrą tiesą apie na
cius, tai prisibijo, kad Saar gy
ventojai nenorės dėtis su nacių 
valdoma (Vokietija.

Todėl naciai dabar rūpinasi 
atgauti Saar kraštą taikiu bu
do, be balsavimo. Jie jau davė 
Franci j ai pasiuly m Us taikiu bū
du išspręsti Saar klausimą, kad 
nereikėtį [daryti balsavimo. /

Dabar tuos pasiūlymus pa
kartojo ir vice-kancleris von 
Papen. Girdi, susitaikant ge
ruoju, butų išvengta kivirčių 
tarp šių dviejų šalių, taipgi bu
tų išvengta rinkimų kampani
jos, kuri pasėtų tiktai neapy
kantą. Vokietija, girdi, sutin
kanti garantuoti teisingą elgi
mąsi su kitomis tautybėmis 
(francUzais) Saar krašte, bet 
tos garantijos turi sutikti su 
“Vokietijos garbe ir kilnumu”. 
Bet atsisako duoti kokių nors 
užtikrinimų dėl nacių prieši
ninkų.

PEKIN, III., g. 31. — Gu
bernatorius Horner įsake pen
kioms milicijos kuopoms susi- 
mobilizuoti ir prisiruošti kovo
ti American Distilling Co. dar
bininkus, kurie streikuoja jau 
kelinta diena. Kompanija mano 
pradėti samdytis streiklaužius 
ir milicija turės juos apsaugoti 
nuo streikierių. Kompanija pri- 
sisamdė mušeikų, bet ir tie pa
bijojo darbininkus pulti ir į 
dirbtuvę nevažaivo.

Vakar į čia buvo atvykęs 
pats gub. Horner pasitarti su 
šerifu ir su kompanijos ' virši
ninkais. Bet nebuvę sutarta, 
ar tuojaus bus prisiųsta sumo
bilizuotoji milicija.

MASKVA.
kad gegužės 5 d. Maskvoje bu
vo pasirašytas protokolas, ku
riuo Lenkijos Sovietų nepuoli
mo sutartis buvo pratęsta iki 
1945 metų. Iš SSSR pusės pro
tokolą pasirašė Litvinovas, iš 
Lenkijos Lukoševičius, 
proga buvęs pasirašytas 
vienas aktas, šiame akte
rodyta, kad abidvi šalys, aktą 
pasirašius, jau neturi pildyti 
jokių ankščiau duotų pasižadė
jimų ar pranešimų, kurie prieš
tarautų 1921 metais Rygoje 
pasirašytai taikos sutarčiai, 
ypač šio traktato 3-as punktas.

Ryšy su tuo Sovietų vyriau
sybė iškilmingai patvirtino, kad 
užsienių reikalų komisaro Či- 
čerino nota Lietuvos vyriausy
bei (iš 1926 m. rugsėjo 28 d.) 
negali būti aiškinama, kaipo So
vietų vyriausybės noras kištis 
į teritorinius klausimus, minė
tus toje notoje. Sovietų nuo
mone, Lenkijos Lietuvos gin
čas turi būti išspręstas taikiu 
keliu.

“Pravda” nepuolimo pakto 
pratęsimo pasirašymo proga į- 
dėtame vedamajame, paliesda-

butų išvengta kivirčių 
}[ dviejų šalių, taipgi bu-

VVorcester, Mass., pa- 
simirė liet, ristikas 

Juozas Šimkus

* uu. jjmlausčiau minėtąjį pabaigia

CHICAGO—Vakar gauta ži- 
nių, kad Worcester, Mass., ge
gužes 30 d. pasimirė žymus lie
tuvių ristikas Juozas Šimkus.

Jis buvo vienas iš žymesnių
jų ristikų ir yra gerai Chica- 
gai pažystamas kaipo ristikas. 
Chicagoje be to jis turėjo ir 
daug giminių.

mąjį protokolą, rašo, kad juo 
Sovietų . vyriausybę tik patvir
tino savo, dar Rygos taikos su
tartyje pareikštą nusistaymą, 
kad teritorialinio Vilniaus kraš
to priklausomumo klausimas tu
ri būti išspręstas taikiu keliu 
tarp Lenkijos ir Lietuvos. Esą, 
Sovietų vyriausybė dar kartą 
patvirtino savo seną, įvairiais 
atvejais pasireiškusį nusistaty
mą, kad ginčytini teritoriali- 
niai klausimai turi būti sure
guliuoti šalims susitariant.

Valdžia išpiaus mi 
lioną gyvulių 4 

valstijose
ST. PAUL, Minn., g. 31. — 

Federalinė valdžia nuo ateinan- 
jia penktadienio pradės piauti 
gyvulius 127 pavietuose Minne
sota, abiejose Dakota ir Texas 
valstijose. Tikimąsi išpjauti 
virš 1,000,000 gyvulių, kad 
mažinti gyvulių perviršį.

Valdžia darys taip, kaip 
vąo daroma su kiaulėmis,
supirks iš ūkininkų gyvulius ir 
paskiau juos papiaus. Apie pu
sę papjautųjų gyvulių bus palai
doti pačiose farmose.

šiuo gyvulių piovimu valdžia 
tikisi pagelbėti ir kenčiantiems 
nuo sausros ūkininkams.

su-

Universitetas teisi 
naši valdžiai

Universitetas vyriausybei įtei
kia memorandumą

CHICAGO.—Vakar buvo karš
čiausia gegužės diena Chicagos 
istorijoje, nes karštis buvo pa
siekęs 100 laipsnių pavėsy. 
Apielinkėse gi buvo dar karš
čiau. šaltame Minneapolis 
karštis siekė 106.5 laipsn., o 
Aberdeen, S. D.—110, ir In- 
wood, la.—-111. ♦

Abelnai šių metų gegužės 
mėn. nustatė visus rekardus, 
kaipo sausiausias, karščiausias 
ir labiausia saulėtas mėnuo Chi
cagos oro biuro istorijoj.

šiandie busią tiek pat karšta, 
tik gal j vakarą bus kiek vė
siau ; gali būti ir biskis lietaus.

703,000 bedarbių Is
panijoj, daugiausia 

laukų darbininkų
MADRIDAS, g. 31. — Dar- 

bo ministerija paskelbė, kad 
jos surinktomis žiniomis, Ispa
nijoje yra 703,000 bedarbių, iš 
kurių 425,000 yra buvę laukų 
darbininkai.

4 užmušti traukiniui 
užgavus automobilį

FLINT, Mich., g. 31. —Ke- 
turi žmohės liko vietoj užmušti 
ir trys gal mirtinai sužeisti va
kar, Pere Marųuette pasažie- 
riniam traukiniui 
automobilių, 
j kapines^

RYMAS, geg. 80.— Du italai 
lakūnai užsimušė, jų lėktuvui paliko 11 vaikų, kurių vyriau- 
susidaįžius ant Monteon kai-

užgavus jų 
Visi jie važiavo

bu-
Ji

KAUNAS, geg. 3. — Vakar 
buvo universiteto senato posė
dis, kuriame svarstayta gegu
žės 1 d. įvykiai universitete. 
Pranešimą tuo reikalu padarė 
pror. prof. Česnys. Nutarta vy
riausybei šiandien įteikti memo
randumą. Be to, senatas nu
tarė pravesti griežtą tardymą 
dėl gegužės 1 d. įvykio.

(Reikia pastebėti, kad apie 
šį geg. 1 d. susirinkimų buvo 
uždrausta Kauno laikraščiams 
rašyti. Susirinkimą sušaukė so
cialdemokratų studentų org. 
“Žaizdras*’.).

JOHANNESBURG, Pietų Af
rikoj, g. 31.' 
vių vadai viename Natai dis- 
triktų pritruko “vaistų”, tai 
vienas tėvas sutiko nužudyti 
savo silpną vaiką už $30 ir 10 
jaučių. Vaikas buvo nužudy
tas su didelėmis apeigomis. Bet 
prisikabino anglų valdžia ir tė
vas Su kitais šešiais čiabuviais 
liko pasmerkti mirčiai.

Kadangi čiabu-

laikas važiuoti 
Lietuvon

VANCOUVER, B. C., g. 31. 
—-Čia pasimirė Wm. Henry 
Higgins, 92 m., pasižymėjęs tuo, 
kad jis buvo vedęs 4 kartus ir

susidaįižįus ant Monteon 
no. i

‘Įį&įi

sias yra. 60 
jauninusį.

metų senesnis už

* ii

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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E LIETUVIŠKO 
VEIKIMO
Plaut Dargia

S. L. A. 3-čio Apskrities su
važiavimas buvo pasekmingas.

Gegužės 27 d. 2 vai. po piet, 
Lietuvių Mokslo Dr-jos svetai
nėje įvyko 3 apsk. pusmeti 
nis kuopų atstovų susirinki
mas. Susirinkimų atidarė pirm. 
Miller; jis liko paskirtas ir su
važiavimui vesti.

Paskiriama mandatų komisi
ja iš šių delegatų: J. Pabar
čiau^, J. Buko ir P. Dargio.

Minėtoji komisija palikta ei
ti įnešimų ir skundų kom. pa
reigas. Suvažiavime dalyvavo 
12 kuopų su 26 atstovais, 3 
svečiais, plius apsk. komitetas. 
Suvažiavimas* nutaria priimti 
apskritin dvi naujas kuopas
— 335 jaunuolių kuopų — So
lio, ir 266 iš Castle Shannon, 
Pa.

Iš patiektųjų komiteto ra
portų paaiškėjo, jog apskritys 
savo kasoje turi turto sumoje 
$177.65. įnešta ir nutarta pa
skirti kiekvienos kuopos, pri
klausančios prie apskrities, de
legatui po 10 dolerių transpor
tavimui (nuvežimui) į Susivie
nijimo Seimų — Detroit, Mich.

Sutvarkymas nuvežimo ir pi
nigų paskirstymas pavestas pa
rengimų komisijai.

Plačiai apkalbėtas rengiama
sis apsk. piknikas, kuris įvyk
sta birželio 3 d. Adomo Sod
ne, Castle Shannon, Pa. "

Pavesta St. Rakami i, 3-č’o 
rpsk. konstitucijos referentui, 
paskelbti kons. “Tėvynėje”, o 
sekančiame suvažiavime jų pri
imti. Suvažiavimas praėjo šir
dingoje ir draugiškoje nuotai
koje, taip kad net nepajuto
me, jog prisiartino vakaras, 
raginantis skirstytis namo. Se
kantis apskr. suvažiavimas 
įvyks toje pačioje svetainėje
— L. M. D.

vosi, dalindamiesi įgytais įspū
džiais.

Gana vėlokai svečiai ėmė 
skirstytis namo. Nors žmonių 
buvo nelabai daug, tačiau at
silankiusieji buvo patenkinti ir 
dėkingi rengėjams už suren
gimų šio svarbaus paminėji
mo.

Spaudos atgavimo paminėjimas 
nusisekė.

Praeitų sekmadienio vakare 
Lietuvių Tautinės parapijos 
svetainėje įvyko spaudos atga
vimo 30-ties metų paminėji
mas. šį parengimų rengė trys 
organizacijos: S. L. A. 353, 104 
kuopos ir Liet. Tautinė para
pija.

Nors žmonių, atsižvelgiant į 
šiltų orų, atsilankė ne perdau- 
giausiai, tačiau vakaro progra
ma buvo įvairi ir įdomi.

Programų vedė Juozas Ven
cius. ' Jų išpildė dainininkai, 
muzikantai ir kalbėtojai, šiuo 
sykiu . tikrai puikiai pasirodė 
parapijos choras, sudainuoda
mas ištisų eilę gražių ir skam
bių liaudies dainelių. P-le V’ 
Paulelciutė, akompouuojant J. 
Senuliui, savo maloniu balsu 
žavete žavėjo klausovus. Nuo 
jos neatsiliko ir “Naujosios 
Aušros” narės-sesutės Jadvyga 
ir Estela Plukiutės-, ąkopip. p 
O. Valkauskaitei, jos padainavo 
keletu dainelių. Na, o broliai 
Giliai užtraukė graudingas, 
skambias žemaičių melodijas. 
Jaunuolis K. Savickas sugrojo 
smuiką keletu klasines muzikos 
dalykėlių.

Kita jaunuolė p. Kuizinaitė 
padeklamavo įdomų eilėraštį. 
Kalbas pasakė: J. K. Mažuk- 
na, P. Dargia, Paurazas, ku
nigas Žukauskas, C. J. Milius 
ir P. Pivąrpnas. Po programos 
svečiai dar negreit skirstėsi, 
— vieni gurkšnojo alutį ar 
ką tai kitų, kiti gi šnekučių-

Išrodo, kad “prosperity” jau 
“around the corner”.

Atšilus orui, visi kas gyvas 
išlindo iš žieminių pastogių, 
traukdami užmiestin pakvė
puoti tyru oru. žinoma, ne vi
siems tas prieinama; mat, no
rėdamas vykti užmiestin turi 
turėti automobilį, na, o be jo 
sunkus pasiekimas.

Tačiau, kai pasižiūri į auto- 
mibilių gausumą traukiant gat
vėmis, rodosi, kad viskas tvar
koje, o ypatingai džiugu ma
tant musų tautiečius šveičianl 
naujus automobilius.

Aną dieną turėjau progos 
pasimatyti su buvusiu Liet. 
Radio kliubo pirmininku C. J. 
Milių, kurks yra Horovtiz Mo
tors Sales Service atstovas. Su
lig jo kalba pasirodo, jog per 
jį praeitą mėnesį nusipirko šio 
lietuviai automobilius, daugu
moje Plymouth. Pagirtina, kad 
perka nuo lietuvio, štai tie lai
mingieji, pas kuriuos “prosper
ity from around the corner” 
atėjo tiesiai į namus. Juos įsi
gijo: Adomas Marčiulaitis 
(Dodge), Albertas Dargis, B. 
Urbonas, J. šaulys, Rožė Vit
kauskaitė (Dodge) ir Jonas 
Savickas.

Reikia pasakyti, jog Pitts
burgho apylinkėje šiek tiek 
pradedama dirbti, jaučiamas 
atgijimas, žmonės geresniame 
upe. Su darbų atgijimu, atgim
sta ir vietinis veikimas. Teko 
girdėti, jog įvairių organizaci
jų veikėjai daro įvairius pla
nus įvykstantiems šią vasarą 
parengimams, o jų bus gausy
bė. Iš tiesų, per paskutiniuo
sius porą metų draugijinis gy
venimas buvo apleistas; mat, 
depresijos prispausti daugumo
je tenkinosi savo kasdieninio 
gyvenimo aprūpinimu. Na, tad 
su nauju atgijimu, tegu gim
sta, musų tarpe ir ryškus kul- 
turinis-draugijinis veikimas.

Labai skystas pareiškimas.
Šiomis dienomis gavau iš 

Chicagos antrašu ant konver- 
to A. L. T. A. S. 5. Ine., 7050 
South Western avenue — at
spausdintą su J. B. Janušau
sko parašu pareiškimą, kuria
me J. R. J. savaip aiškina jo 
pasitraukimą (rezignavimą).

J. B. J. skundžiasi, jog A. 
L. T. A. S. S. kolonijų skyriai 
buvę sudaryti vien iš “naujie- 
niečių”.

Ponas Janušauski, Tamsta 
pats Pittsburghe būdamas ne
kaip atsiliepei apie katalikų vei
kėjus, pareikšdamas, jog jie 
vilkiną skridimą ir atsisaką jį 
remti.

Čia pas mus Pittsburghe bu
vo atsitikimas, kur vietinis ku
nigas draskę plakatus, kuriuo
se buvo garsinama Jūsų avia
cijos diena praeitais metais.

Bodamas Pittsburghe Tam
sta pareiškei, jog “N.”, ypatin
gai Grigaitis, yra širdingiau
sias ir atsidavęs II-jam į Lie
tuvą skridimui, o dabar, ki
tiems vėjams papūtus, Tamsta 
savo pareiškime sarkastiškai 
mini: “Grigaitis — tas musų 
tautos ganytojas”. Dabar Tam- 
Sitai, yra tie “širdingieji drau
gai”, kurie Jums ir A. L. T. 
A. S. S. trukdė ir Jus “streik
laužiu’ pravardžiavo.

Dėl finansinių atskaitų, ku-

rias Tamsta mini, tai Centrą• 
linio komiteto reikalas.
- Butų juokinga, jei šoferis, 
ar pasažierų orlaiviais vežio
to jas diktuotų ar tvarkytų fi
nansines atskaitas kompanijų, 
korporacijų. Mano supratimu, 
šiaučius (kurpius) yra tinka
mas puspadžiams kalti, lakū
nas orlaivius valdyti, šoferis 
automobilius vairuoti, iždinin
kas atskaitas tvarkyti.

Taigi p. Janušauskai, geriau 
butų, kad Jus kalbėtumėte apie 
tuos dalykus, apie kuriuos nu
simanote.

Mažas iš Jūsų idealistas, jei
gu Jus, anot Jūsų pareiškimo, 
“atidaviau jam Grigaičiui nuo 
“L.” raktus ir pasakiau, tegu 
jis pats skrenda”, vien dėl to, 
kad Jus be komiteto žinios no
rėjote “pagelbininkus” vežio
ti.

Vaikas tik gali šia priežas
tim tikėti. Priežastis centras 
daug rimtesnes turi ir, matyt, 
jog jos buvo rimtos, kad vi
sas centralinis komitetas, su
sidedąs iš visokių srovių žmo
nių geriau* priėmė Jūsų rezig
naciją, vietoje sutikimo su Jū
sų naujai pagaminta sutar
tim. '

Baigdamas savo pareiškimą 
Janušauskas pažymi: “Aš ma
nau, atsiras keletas ypatų, ka
trie manim pilnai pasitikės ir 
bus galima prirengti tikrai pa^ 
sėkmingų skridimą ateityje.”

Reikia pasakyti, jog skridi
mui prirengti reikia ne “kele- 
tos ypatų”, bet organizuotos 
visuomenės. Tačiau ^vargiai ta 
visuomenė įpareiguos (bent 
kada) lakūną Janušauskų šį žy
gį įvykdyti, nes kas ją galės 
užtikrinti, kad Janušauskas ir 
tada neatiduos nuo “orlaivio 
raktus” ir rezignuos!

J. R. Janušauskas neprivalo 
pamiršti, jog visuomenei, rė
musiai jo misiją, nebuvo svar
bus jis kaipo asmuo, bet ji rū

Dariaus-Girėno testamentų: “Pa
siųsti sparu l‘3tų lietuvį — tė
vynėn”. Taigi vietoj gaminus 
bereikalingus “pareiškimus”, 
butų daug naudingiau, jei J. 
B. J. širdingai prisidėtų prie 
II-jo skridimo, remdamas Įeit. 
Vaitkaus ir visuomenės pasi
ryžimų.

Aviacijos diena ir jaunimo ren
giamas bankietas.

Aviacijos diena parėmimui 
lakūno F. Vaitkau?, jam skren
dant į Lietuvą, įvyksta birže- 
lio-June 17 .dieną Bettis Air- 
porte, Pittsburghę.

Prie šios dįęąos rengimo pri
sidėjo visos didžiosios apylin
kės organizacijos,. Liet. Mokslo 
Dr-jai ir A. L. T. A. S. S. Pitts
burgho skyriui vadovaujant. 
Komitetas yra išdirbęs atatin
kamą programą, kurį bus iš
pildyta aviacijos lauke. Progra- 
me dalyvaus pats lakūnas lei
tenantas F. Vaitkus. Tų pačią 
dieną vakare L. IM. D. svet. 
įvyksta parengimas, dalyvau
jant ir lakūnui.

Pittsburgh’o ir apylinkės jau
nimo organizacijos, vadovau
jant “Naujajai Ąušrai”, lakū
no pagerbimui rengiasi prie 
puikaus bankieto su šokiais.

Bankietas įvyksta šeštadienį 
prieš Aviacijos5’ dieną, t. y. 
June-birželio 16 dienų, 8 vai. 
vak., May f ai r Hotel, Penu 
avenue. Bus pagaminti gardus 
valgiai, gera muzika šokiams 
ir svarbiausia, tai dalyvavimas 
šiame bankiete lakūno F. Vait
kaus.

Norintieji šiame bankiete da
lyvauti, kreipkitės į Rengimo 
Komisiją, štai nekurie iš jų: 
Jadvyga Plukiutė, O. ValkaU- 
skaitė, Vyt. Virbickas, Gertrū
da Dargienė, E. Baltrušaitis, 
N. Katkiutė ir kiti. Tiesa, jau
nimas pageidauja šiame ban
kiete turėti A. L. T. A. S. S. . . 'M 
centro sekret."" A. Vaivadą, 
lauksime jo. 4

Visi esate Kviečiam,i skait
lingai šiame bankiete' d alyva .v- 
ti.

S. S. Pittsburgh, Pa
Prabaščiąi kiša po savo skver

nu Lietuviu Vaizbos But,ų iv 
diktuoja prezidentui

Jau4 per kiek laiįo yra pa
stebima, jog Pittsburgho pra- 
bašteliai su pagalba savo išti
kimų špitolninkų bando užval
dyti Lietuvių Vaizbos Butą. 
Jie nori, kad Vaizbos Butas 
pildytų prabaštcĮlįų patvarky
mus taip, kaip kad 
parapijos daro.

Tačiau ne visiems vaizbinin- gho žinių” skyriuj tūlas pra-

jų locnos

kams toki^ kunigėlių skymai 
buvo suprantami. Prie Vaizbos 
Buto priklauso visokių partijų 
ir visai bepartyvių žmonių. Tuo 
tarpu patsi prabaštėliai nepri
klauso prie Vaizbos Buto, nors 
buvo bandoma ir juos įtrauk
ti. Musų geri tautiečiai, pri
klausantys Vaizbos Butui, daž
nai girdavosi, kad Vaizbos Bu
tas esąs tikrai “bepartyve” or
ganizacija. Tačiau toliau 
tantys vaizbininkai jau 
lųiko atgal yra pastebėję, 
kuniginis elementas suka 
gūžtą.

Kol buvo kuniginių atakos 
atkreiptos prieš pažangiuosius 
Vaizbos Buto darbuotojus (P. 
Pargį ir J. Baltrušaitį), tai 
musų gerieji tautiečiai — J. 
Virbickas, P. Pivaronas ir ki
lti — ėjo ranka rankon su ku
nigų pastumdėliais, kad išėdų j 
pažangiuosius iš Vaizbos Bu
to. Išvestį iš kantrybės ir gal 
nematydami reikšmės eikvoti 
energija koyoj su atžagerei- 
viais už tuščią maišą, P. Dar- 
gis ir J. Baltrušaitis pasitrau
kė iš Vaizbos Buto. Kuniginiai 
pasijuto, jog jie turi laisves
nes rankas, tad jau* pradeda 
ruoštis ir prie kito darbo, kad 
suvedus sąskaitas su musų 
taip vadinamais gerais tautie
čiais — tautininkais.

Musų tautininkai yra gana 
geri žmonės ir kunigų atžaga- 
rclviškai politikai dažnai įsiki
bę į skvernų laikosi bei pildo 
kunigų prisakymus. Jei kuni
giniams kada prisieina susikir
sti su socialistais, tai musų 
tautininkai dažnai nueina su 
kuniginiais, kad nugalėjus tuos 
“nevidonui” socialistus.

Tačiau musų tautininkai, ku
nigų akimis žiūrint, turi ir 
silpnybių — dar nėra tokiais 
gerais, kaip kad prabaštėliai 
norėtų. Pirma musų tautinin
kų silpnybė, tai ta, kad jie kai 
kada ima flirtuoti su tautiš
kais kunigais ir net nebijo su. 
sitiktf su tautišku arkivysku
pų. Tas musų kunigėliams jau 
ir nepakenčiama; < Kita tauti 
ųiąkų silpnybė ta, kad jie nė
ra praktikuojantys katalikai. 
Tai nebūtų dųr toks blogas da
lykas, jei jie neremtų tautiš
kų bažnyčių, kas kenkia Ro
mos kunigų bizniui.

šiomis dienomis Pittsburghe 
lankėsi tautiškas arkivyskupas 
S. A. Geniotis ir kun. W. Liū
tas. Jie buvo susitikę su Pitts
burgho tautininkais. O sulig 
“D.”, p. P. Pivaronas, kuris 
yra Vaizbos Buto prezidentas, 
net pavažinėjo po Pittsburgha 
arkivyskupą Geniotj ir kun. 
LįUtą.

Tai jau tas Pittsburgho ja- 
gamaščįams ir nepatinka. 
“Djraugo” No, 123 “Pittsbur-

baštėlis spėja Vaizbos Buto 
prezidentų, kad jisai labai “žio- 
pliškai elgiasi ir darąs Vaiz
bos Butui negarbę”, važinėda
mas po Pittsburghų tautišką 
arkivyskupą. Esą, Vaizbos Bu
tas, kuris susidedąs vien iš 
katalikų, turėtų sudrausti sa
vo prezidentą.

Na, o jei ponas prezidentas 
nepaklausys prabaščiaus per- 

nepasiprovys, tai, 
nėra mažiausios abejonės, kad 
jis ir nuo “sosto” galės nusi
risti. Tada, žinoma, prabaščiai 
pasodins ant “sosto” savo žmo
gų, kuris bijosi tautiškų kuni
gų iš tolo. O jei tas įvyks, tai 
nebus daug ko stebėtis, kad iš 
Vaizbos Buto narių bus reika
laujama ir velykinių kortelių.

Tai tau ir “nepartyviška” 
organizacija!

— Vaizbininkas.

ma- spėjimo ir 
kiek
kad
sau

Plieno darbininku 
streiko išvakarėse

jami 
tion of Iron, Steel

Plieno darbininkai, vadovau- 
Amalgamated Associa- 

and Tin 
Workers Unijos, rengiasi prie
streiko, kuris turės prasidėti 
birželio 16 d. Kaip visiems yra 
žinoma, viršminėta unija yra 
dalis Amerikos Darbo Federa
cijos ir laike streiko turės 
ną paramų visų Amerikos 
ganizuotų darbininkų.

Tačiau reikia neužmiršti,

pil-
or-

kad 
Amerikos organizuotų darbi
ninkų yra galingiausias prie
šas plieno magnatai, kurie yra 
pasiryžę jokiu budu nepripa
žinti unijos, nežiūrint, kiek 
jiems ta kova kainuotų. Tat 
ir kyla klausimas, ar Ameri
kos darbininkai yra pakanka
mai stiprus, kad nugalėjus ga
lingąjį plieno trustą ir priver
tus pripažinti unijų.

Jau daugelį streikų 
vę plieno industrijoj 
dos streikai būdavo
siu budu sutriuškinti, nepai
sant to, kad plieno magnatų 
žiaurumas su streikuojančiais 
darbininkais išjudindavo visų 
pasaulį ir Washingtono didžiuo
sius ponus. 
Senato 
mai ir 
portai; 
būdavo
mo, dėl darbininkų išnaudoji
mo. Tačiau tie visi raportai 
ir tyrinėjimai pasilikdavo vien 
tik tyrinėjimais ir daugiau 
nieko.

Plieno darbininkai kaip bu
vo išnaudojami, taip ir yra; 
kaip nebuvo unija pripažinta, 
taip ir dabar plieno trustas ne
nori nė girdėti apie jos pripa
žinimų.

šį kartų organizuoti plieno

yra bu- 
ir visą- 

žiauriau-

Būdavo daroma 
ir Kongreso tyrinėju- 
gaminami visokie ra- 
dažnai plieno trustas 

smerkiamas dėl žiauru-

darbininkai turi (jaugiau vilčių 
laimėti, negu kada nors pra
eityj. Sąlygos yra daug palan
kesnės, plieno darbininkai yra 
geriau organizuoti, negu kad 
pirmiau, Bet ir tai yra abejo
jama, ar bus galima priversti 
plieno trustą pripažinti uni- i • 
ją.

Dalykas štai kame:
1. Plieno trūktas nujaučia, 

kad tarpe plieno darbininkų 
eina bruzdėjimas ir organiza
vimosi į unijas, tai kad užbė
gus tam bruzdėjimui už akių, 
organizuoja taip vadinamas 
kompaničnas unijas.

2. Komunistai organizuoja 
savo uniją, taip vadinama 
“Steel and Metai Workers In- 
dustrial Union”.

3. Nors dauguma plieno dar
bininkų priklauso Amalgama- 
ted Association of Iron, Steel 
and Tin Workers Unijai, ta
čiau nemažas skaičius unijis- 
tų yra, taip sakant, nauji “re
krutai”, kurie daugiau upu va
duojasi ir apie kova dėl uni
jos teisių mažai patyrimo te
turi. Jokiu budu negalima juos 
lyginti prie ištvermingų ang
liakasių.

Toks plieno organizuotų dar
bininkų frontas nėra labai ga
lingas, arba nėra toks, koks 
turėtų būti dėl sėkmingo lai
mėjimo.

Tačiau plieno darbininkų 
rengimasis prie streiko nema
žai baimės įvaro plieno mag
natams. Jau jie negali pro tai 
praeiti tylomis, kaip kad pra
eityj būdavo, štai New Yorke 
gegužės 25 d. buvo suvažiavu
sios plieno trusto galvos ir pa
sirodo, kad tie ponai yra bai
siai susirūpinę dėl gresiančio 
streiko, Bethlehem Steel Cor
poration galva, Mr. Grace, kal
bėdamas bankiete, kuris buvo 
surengtas American Iron and 
Steel Institute, garbino kom
paničnas unijas ir “Open Shop” 
sistemą. Esą, jokiu budu plie
no trustas nępripažiiisiąs kito
kios 1 unijos; kaip tik komp&- 

'niČną;
Washingtonas irgi yra susi

rūpinęs dėl grūmojančio strei
ko. National Labor Board, va
dovaujant senatoriui Wagner, 
deda pastangas, kad streikas 
butų išvengtas, šiomis dieno
mis yra sušaukti į Washing- 
toną unijos viršininkai ir plie
no trusto atstovai. Bus ban
doma neprileisti prie 
ir taikiu būdų išrišti 
pratimus.

Tačiau žinant plieno
atkaklumų link organizuotų 
darbininkų, reikia abejoti, ar 
iš tų derybų kas išeis, ar ne. 
Jei ir bus streikas išvengtas 
ar atidėtas ant toliaus, tai tas 
bus padaryta darbininkų, lėšo
mis ir unijos ; vadų nusileidi
mu.

streikc 
nesusi-

trusto

■ S. Bakanas.
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ąORf THROAT
Listerine beveik moiae taltai| 
Užmuša turinčias bendiumoį 
su paprastais Žalčiais bakteri-j 
jas!' Tas palengvina jūsų i 
gerkit, kada bakterijos j| su- į 
skaudina. Ir Listerine yra J , 
taipjau labai veiksminga ne- 
priltidimt žalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai
ke 2% žiemos minėsiu pa- • 
rodi, kad tie, kurie^ plauna 
gerklę su Listerine tiktai % 
tesirgo šalčiais, tnrčjo % 
trumpesnius ir U lengvesnius 
ųž tuos, kurie nesiplųyi. 
Lambert Pharmacal C©., St.
Lęuifc M**- 1
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nikų. Visi turėsime progom 
smagiai laiką praleisti po ža
liuojančiais medžiais prie upe 
kranto.

Mitka.
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HAVE 
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•VJt AVITAB

DON’T A 
LET THEM 
LUPĘ
VOU. J

S. Wood st.
S. Hermitafre Avė.
S. Marshfield Avė.
W. 45th St.
W. 43rd St.
W. 43rd St.

Svečiuose pas pp. Parednius

JOS. MARKUS 
RAFOLAS 
PAUL ŠALTMERIS 
MAE RAINERT 
SMITH’S PALM GARDEN 
STANLEY KUNDRAT 
ANTON O. LUDIS 
PAULINE KAR1S 
ANNA BAGDONAS 
J. SAVICKAS 
BILL PUZAUSKIS 
ANTON BALCHUNAS 
CHAS. MIKUTCHI 
A. LEPPI 
J. MISEVICH 
J. SCHULTZE 
STANLEY MARTINKUS 
ROMAN IMASKEWICZ 
STANLEY BARTKUS 
MIKE GARLO 
A. WALLENT 
JOHN YUSKA 
STANLEY BRAZAUSKAS 
JOSEPH j: ezerski 
ADAM MAZRAMUS 
A. BINKĮ 
STANLEY TAMASHUNAS 
SHAMETS TAVERN

SLA. 133 kuopos penkiolikos 
metų sukaktuvių jubiliejus

Birželio 19 d. 1919 m. pasi
darbavus kai kuriems šio mie
sto veikėjams, o taip pat pa-

J. švedas, S. Lesusis, Alex. 
, Nik. 
Benda- 

Balnionis, A. 
Dambrauskas,

TROSE ARE 
CLOUD JUMPERS 

THE 5IRENS 
OF THE SKY

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

swimminjr
Rusiška Ir turi

Moterims seredomis iki 7 v.

naudoja savo garsini- 
“Liituanicos Antrosios” 
be jokio autoriteto iš 

Ine., Chicago.

■ Vilniui Vaduoti Sąjungos 
Skr. Komitetas:

J. V. Grinius, pirm., A. Tva- 
ranavičia, ižd., Z. Jankauskas, 
rašt., J. Ivanauskas, Alex Ur- 
šinskas, A. Tamulevičia, P. Bin- 
gilas, M. Mankelevičia, S. Pu
teikis, Kaz. Slyvinas, V. Bara-

i. Kuopos 
iš sekamų 

pirm. F. Jurkus, fin. 
B. Pūkis, protokolu 
Urlekes, ižd. D. Urle-

Velionis Jonas Bernotas bu
vo dar Lietuvoj pasimokinęs 
žmogus ir visų mylimas. Pri
klausė prie SLA. 356 kuopos 
Zeigler, Ilk, Progressive Mine 
Workers unijos, bet kai nau
josios unijos nariai streikuoja, 
tai ir jis kasyklose jau per 
keletą metų nedirbo. Užsiėmė 
ūkininkavimu prie Bush, Ilk, 
miestuko, 8 mylios nuo Zeig- 
lerio. Velionis buvo apie 48 
metų amžiaus.

Telegramos ir kelionė į 
Zeigler’j.

Gegužės 22 d. po pietų ga
vome telegramą, kad pasimirė 
Jonas Bernotas (rašančio šią 
korespondenciją pusbrolis). 
Kviečia tuojau atvykti j Bush,

kada jau Lietuvių 
Diena ir piknikas ar- 
viskas komiteto be- 
priruošta, tai musų

nauskas, Frank Mockus, Kaz 
Valys, P. Urbonas, P. Biržis, A 
Valiušis, P. Tautkus, S. Urbo
nas, 
Daukas, Kris, žemaitis 
Dailyda, P. Ginkus, J. 
ravičia, Emilia 
Gjarliauskas, A.
A. Tuleikis, A. Pavilionienė, A 
Rėklys.

Jonas Bernotas buvo tufoj 
ištrauktas jš po traktoriaus ir 
nuvežtas j Herrin, III., ligoni
nę, kur už kelių valandų ir pa
simirė.

dedant Milvvaukee 
kuopai 
pos raštininkui 
čiui), tapo suorganizuota SLA. 
133 kuopa. Pirmieji kuopos 
tvėrėjai buvo išrinkti valdybos 
nariais. E)ėl gyvenimo aplinky
bių kai kurie jų išvažinėjo j 
kitus miestus ir k įropos vado
vybė kiek pasikeitė. Bet ir da
bartinė valdyba jau pusėtinai 
senai darbuojasi kuopos ir Su-* 
sivienijimo gerovei 
valdyba susideda 
asmenų 
raštin. 
rašt. J.

.. Be prlverrtlno 
maili namie leid

iniu • kaip papraa- 
tt«*k palfere. kad

i. Tokiame a Uiti- 
taip erei tai. kad 

".J __J- 
. kad Jus
Tiktai tai

SLA. ,177 
augiausiai tos kuo- 

St. Demen-

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

Chicagiečiams teko apsistoti 
pp. Parėdnių namuose, Zeig- 
leryj, nes farmoje pritruko 
vietos, čia mes radome ' drau 
gišką priėmimą ir gerai pasil
sėjome.

Simona^ Parėdnis irgi ne
dirba, bet jis pašalpos neima. 
Turi keletą namų, bet skun
džiasi, kad rendos niekas ne
moka. Jis yra geras “karpen- 
teris” — moka visokį stalio- 
rystės darbą. P-as Parėdnis yra 
“Naujienų” skaitytojas ir vei
kėjas Zeiglerio lietuvių tarpe. 
Buvo malonu su j iro pasikal 
bėti apie įvairius dalykus.

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

Kūnas buvo pašarvotas 
stubelėje. Radome daug liūdin
čių giminių: žmoną Justiną, 
posūnį Albertą (kolegijos stu
dentas), podukrę Adolphiną, 
švogerį Simoną Parėdnį sn 
žmona ir daug kitų velionio 
draugų bei kaimynų.

Gegužės 24 d. 9 vai. ryto 
velionio kūnas iš farmos bu
vo nuvežtas į S. Parėdnio na
mus, kad Zeiglerio lietuviams 
butų parankiau1 pamatyti ve
lionį, nes beveik visi lietuviai 
čia yra bedarbiai ir gyveną iš 
pašalpos, negali atvažiuoti į 
farmą.

Velionis buvo tikrai gausiai 
apdovanotas gražiausiomis gė
lėmis ne vien nuo lietuvių, bet 
ir svetimtaučių. Mokyklų val
dybos, kuriose jų vaikai mo
kinosi, prisiuntė labai gražius 
vainikus. Progressive Mine 
Workers unija prisiuntė vaini
ką su gražiu ir reikšmingu už
rašu.

Pusė po trijų po piet, prie 
namo susirinko labai didelė 
minia žmonių, tarpe kurių gal 
iŠ poros šimtų vyrų, apsiren
gusių “overauzėmis” — naujos 
unijos narių maršas. Visi jie 
paeiliui ėjo į vidų atsisveikin
ti savo ištikimą draugą Joną 
Bernotą. t

kolo- 
kad pas 
Lietuvių

STANLEY WELICKO 
CHARLES KRISCUNAS 
GEO. NORBUT 
G. STAKAUSKAS 
W. NEFFAS 
A. CZESNA
M. BIOGA
K. KAMARAUSKAS 
D. GRICIUS 
A. JANELIUNAS 
NICHOLAS EŽERSKI 
K. TAMOŠAITIS 
ALEX PHILLIPS
N. STALENSKAS 
M. DZIMIDAS
A. LUKSHON 
ADAM SM1TH 
JOS. TOLOČKO 
JOS. NEZELKIS 
A. ZLATRINAKAS 
K. GRIMONTAS 
S. KURECK 
EDW. KAREIVA 
S. BRAŽINSKAS 
A. ZELINSKAS

Palaidotas West Frankforto 
Lietuvių kapinėse.

Apie ketvirtą vai. kibias bu
vo išlydėtas j W. Frankforto 
Lietuvių kapines (7 mylios nuo 
Zeiglerio). Grabncšiais buvo 
SLA. 356 kp. nariai. Prie duo
bės trumpą kalbą pasakė Mi
kas Šileikis ir Progressive Mine 
VVorkers unijos skyriaus vir
šininkas perskaitė konstitucijos 
priesaikos maldelę.

Velionis paliko nuliudusią 
žmoną Justiną, po tėvais Pa- 
rėdniutę; posūnius: Albertą, 
Steponą ir podukrę Adolphiną, 
kuri užbaigė High Schoolę. 
Amerikoje du brolius: Silves
trą ir Petrą, o Lietuvoj — 
Mykolą ir seserį Anelę ir pus
brolius: Mateušą, Jurgį, Vin
centą Bernotus, pusbrolį Miką 
Šileikį, pusseseres: Katriną, 
Agotą ir Teresę: švogerį Si
moną Parėdnį su žmona Roza
lija ir kitus gimines.

Velionis Jonas Bernotas bu
vo kilęs iš Degučių kaimo, Eže
rynų apskričio. Amerikoje iš
gyveno apie 24 metus. Buvo 
laisvas žmogus, tat ir palaido
ta be bažnytinių apeigų.

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

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

Užlaikome pirmos rūšies skanius garimus ir užkandžius.
Savininkas

WM. DAMBRAUSKAS
Tel. Willow Springs 48

S. Paulina St 
W. Ui St. 
Vincennes Avė, 
Archer Avė. 
So. 49

Gavo telegramas ir Jono bro
lis Petras, posūnis Steponas 
Nattses ir p-lė Isabela Zokai- 
tė. Jie ir mudu su žmona, vi
so penki, nakčia iš Chicagos 
automobiliu išvažiavome. Pa
siekėme Bush po pietų.

Laidotuvės.

Jau ne kartą iš musų 
nijos buvo pranešta, 
mus yra rengiama 
Aviacijos Diena ir piknikas bir
želio 10 d. “Vytauto Parke”. 
VVSS. komitetas jau lapkričio 
mėn. 1933 m. panuomavo mi
nėtą parką, kas jau ne kartą 
buvo minėta spaudoj.

Dabar, 
Aviacijos 
tinasi ir 
veik jau 
vietos klerikalai išėjo opozici- 
jon VVSS. komitetui, — jie ir
gi rengia tą pačią dieną laukuo
se išvažiavimą seserų kazimie- 
riečių naudai.’. Tas butų nieko, 
bet patraukimui žmonių ant to
limos ūkės jie akiplėšiškai, be
teisiai 
muose 
vardą, 
ALTASS

Akivaizdoje tokių garsinimų 
suvedžiojimui lietuvių, Vilniui 
Vaduoti Sąjungos Skyriaus Ko
mitetas, kurį sudaro atstovai 
vietos lietuvių draugijų, kliubų 
ir pavieniai, laikytame savo po
sėdyje gegužės 24, 1934 m. Lie
tuvių Muzikalėj svetainėj, nu
tarė viešai pareikšti Philadcl- 
phijos lietuviams, kad “Litua
nica II” yra tik viena Ameri
koje, ir kad ta pati, kuria Įeit, 
lakūnas Feliksas Vaitkus skris 
į Lietuvą 
jos nauju pilotu bus Roosevelt 
Airporte (Wm. Penn.), Roose
velt boulevard ir Red Lion Rd. 
Lietuvių Aviacijos Dienoj, bir
želio (June) 10 d., kurią rengia 
VVSS. komitetas, o ne kur ki-

nariai gana vieningai darbavo
si dėl organizacijos labo. Ka
dangi šie metai kuopai yra 
reikšmingi, nes sukanka pen
kiolika metų nuo jos įsikūri
mo, tai to įvykio atžymėjimui 
tapo nutarta surengti jubilie 
jinį pikniką. Piknikas įvyks 
birželio 3 d. p. St. Mockaus 
darže, IIighway 42 ir Four Mik- 
Iload (prie Root upės). Pro
gramas susidės iš prakalbų ir 
įvairių prašmatnybių.

Rengimo komiteto vardu 
kviečiu visus apylinkės lietu
vius atvykti j jubiliejinį pik-

Lietuviai ir čia skursta

Gegužės 21 d., 3 vai. po pie
tų, ūkininkas Jonas Bernotas, 
norėdamas pagelbėti savo kai
mynui apakėti žemę, varė trak
torių su “diskeriais” skersai 
gelžkelio bėgii.s. Mačiusieji ne
laimę, pasakoja, buk a. a. Jo
nas Bernotas manęs, jog gar
vežys stovėjęs, nes nebuvę sig
nalų. Kai užvažiavo ant bėgių, 
tai pamatė, kad garvežys pa
mažėl! eina, bet jau buvo per 
vėlai. Garvežys buvo tik ui 
keleto pėdų. Jonas Bernotas 
buvo nublokštas po traktorium 
ir nuvilktas apie 90 pėdų, kur 
ir buvo sutriuškinta visa de
šinė koja ir šiaip labai sužei
stas. įvykus nelaimei, garve
žys buvo sustabdytas. Mašini
stas pamatęs, kas atsitiko, pa
likęs sužeistąjį, paleido garve
žį atgal ir nuvažiavo atbulas.

Liudininkai pasakoja, kad 
garvežio mašinistas ir pečku- 
rys užsižiopsoję j beisbolo lo
šikus šalę geležinkelio ir ne
davę jokio signalo ant “kro- 
singo”.

whi»key for sale or delivery in 
any statė or conimunity vherein the adverUsinr, sale or ūse 

thereof ls unlawful.

Keturi jurininkai iš švyturio laivo Nantucket, kurie liko išgelbėti, kai švyturio laivą Naujosios 
Anglijos pakraščiuose paskandino didžiulis pasažierinis laivas Olympic. Išgelbėtieji yra (iš kai
rės į dešinę): radio operatorius Perry, kapitonas Braithmaite, jurininkas Mosher ir aliejuotojas 
Roberts. Septyni kiti švyturio laivo įgulos nariai žuvo.

Zeigleryje, sako, yra apie 
pora šimtų lietuvių. Prieš kiek 
laiko visi jie dirbdavo, dau
giausia anglies kasyklose, nes 
kitokios pramonės čia kaip ir 
nėra. Ne kas kitas lietuvius 
čia sutraukė, kaip anglies ka
syklos. Bet dabar, nežiūrint to. 
kad aplamai darbai sumažėjo, 
bet dar ir unijos kova su Unit
ed Mine VVorkers skebais pa
aštrino sunkų ekonominį bū
vį. Daugelis bedarbių gyvena 
iš taip vadinamo Relief pašal
pos malonės. Vadinasi, šiaip- 
taip praminta dieną iš dienos 
ir laukia geresnio rytojaus. O 
tas rytojus, kaip apsiniaukęs, 
taip apsiniaukęs 
žai vilties teturi, kad Progres
sive Mine Workers unija kada 
nors iškovos savo teises. Ka
syklos pilnos prigrūstos skebų. 
daugumoje atėjūnų kentukinių 
“mountainierių”, kurie visuo
met yra pasirengę bile ką da
ryti, kad tiktai kokiu nors bu- 
du išguiti “honkes” (ateivius), 
kurių jie labai neapkenčia.

M. J. Šileikis.

BIRŽELIO-JUNE 16 DIĘNĄ, 1934 m.
Ekskursantai perplauks per vandenį į mažiau kaip 6 dienas. Eks
kursiją lydės gerai žinomas ekskursijų palydovas — STEPONAS 
BERGENAS.

Pakely ekskursija aplankys didžiausį pasaulyje miestą Londoną, 
o iš ten per Kiel Kanalą į Klaipėdą.

Trečia Klase į vieną pusę ............ ..............
Į abi pusi ................. .......... ............... L.,............
Turistinė Klase į vieną pusę ...... .....l..............
Į abi pusi ....................... ...................................

Nieko nelaukę tuojaus kreipkitės į “NAUJIENAS” 
apie reikalingus kelionei dokumentus.

■ vi “NAUJIENAS”
, 1739 So. Halsted Street

Ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 8 valandai vakaro

CUNARD LINE
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4119 So. Ashland Avė. 
4501 S. Ashland Avė. 
734 W. 35th St.
4600 S. Marshfield Avė. 
2485 S. Leavitt St. 
4501 S. Paulina St. 
4358 S. California Avė.
4107 Į S. Ashland Avė 
2451 W. 69th St.
7101 S. Western Avė. 
2649 W. 47th St. 
1900 W. 63rd St. 
4512 S. Wood St. 
1605 IW. 63rd St. 
2646 W. 63rd St. 
260 W. 116th St.
5600 W. 93rd St. 
147 E. 107th St.
136 E. 107th St. 
10805 S. Michigan 
4535 S. Rockwell 
4300 S. Ashland 
2638 W. 69th St.
8729 S. Morgan St. 
2622 W. 69th St.

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

Ekskursija į Lietuvą 
Rengiama “NAUJIENŲ” ir visų Lietuvių Laivakorčių Agentų 

Amerikoje.
Milžinišku CUNARD LINIJOS laivu 52.00 tonų įtalpos

. “BERENGARIA”
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M. ARCIBAŠEVAS. Vertė MIKAS ŠILEIKIS

SANINAS
ROMANAS

užrėkė

Seniai Amerika nematė tokio didelio “neramumo” 
pramonėje, koks pasireiškia dabar. Streikų banga gra
sina apsemti kraštų. Toledo, Ohio, streikas tebesitęsia 
ir prie jo žada prisidėti visų industrijų darbininkai, 
taip kad, jei taikos konferencija neduos ūmių rezultatų, 
visas pramonės judėjimas tame mieste bus sustabdytas.

Eina pajūrio darbininkų streikas San Francisco 
mieste. Metė darbą 1,000 darbininkų degtinės fabrike 
Peking, III., ir vyriausybė pasiuntė tenai valstijos ka
riuomenę “palaikyti tvarką”.

Sujudo plieno ir geležies darbininkai, reikalaudami 
30 valandų darbo savaitės ir minimum $1.00 atlyginimo 
už valandą darbo. Bet užvis didžiausia kova prasideda 
medvilnės audimo pramonėje. Tos pramonės darbinin
kai, trijų ar keturių šimtų tūkstančių skaičiuje, ren
giasi mesti darbą ateinantį pirmadienį, protestuodami 
prieš NRA patvarkymą, kad butų sumažinta gamyba 
pramonėje.

Streikai ir grasinimai streikais, žinoma, trukdo 
pramonę, bet jie neišvengiami tenai, kur darbininkai 
negali geruoju priversti savo darbdavius išpildyti jų 
reikalavimus. Tik retam atsitikime darbininkai strei
kuoja be reikalo. Beveik visuomet darbininkai vartoja 
streiką, kaipo apsigynimo įrankį.

Tačiau jie streikuoja paprastai ne tuomet, kai jų 
uždarbiai yra žemiausi arba darbo valandos ilgiausios. 
Kada yra blogiausios darbo sąlygos, darbininkai neturi 
drąsos eiti į streiką. Todėl klysta tie neva radikališki 
revoliucionieriai, kupę tiki į obalsį “Juo blogiau, juo 
geriau”. . ' z

Kada depresija apie pabaigą 1932 metų ir pradžią 
1933 metų* buvo giliausia; kada 14 milionų darbininkų 
neturėjo darbo, o likusieji pramonėje darbininkai buvo 
verčiami dirbti už pusdykę nežmoniškai ilgas valandas, 
tada apie streikus beveik nebuvo girdėt. Stambiausiųjų 
pramonių darbininkai tuomet nedrįso nė išsižioti prieš 
savo darbdavius, nes jie bijojo netekti paskutinio duo
nos kąsnio.

Darbininkų judėjimas prasidėjo tada, kada ėmė at
gyti, pramonė; ir juo pramonės atgijimas darėsi žymes
nis, juo labiau augo darbininkų nerimas. Kodėl? Todėl, 
kad darbininkai pajuto, jogei jų uždarbiai yra labiau 
apsaugoti, kuomet pramonė ima samdyti daugiau dar
bininkų, ir jie pasidarė drąsesni. Jie reikalauja, kad 
dalis padidėjusių pramonės pajamų butų skiriama al
goms, o ne kad viskas tektų tiems, kurie iš pramonės 
ima pelną.

Taip būdavo ir per pirmesnes depresijas. Pramonei 
atgyjant po sunkaus krizio, visuomet kildavo didelių 
streikų, iki ^darbininkai priversdavo kapitalistus pakelti 
jų algas ir sutrumpinti darbo valandas. Jeigu pramonė 
priklausytų visuomenei, o ne privatiniam kapitalui, tai 
darbininkams nereikėtų streikuoti, nes, augant pramo
nės pajamoms, visuomenė be pasipriešinimo duotų ge
resnį atlyginimą darbininkams. Streikai yra kapitalisti
nės sistemos palydovas —: taip pat, kaip nuolatos atsi
kartojančios depresijos ir masinis nedarbas.

(Tęsinys)

Jurgis nenoromis1 padavė 
jam. ranką ir nežinojo kas sa
kyti ir kaip užsilaikyti prie 
tokio žmogaus. Bet jis greit 
atsiminė, jog Jurgiui Svaroži- 
čiui turi būti visi žmonės ly
gus ir jis *ėjo kartu su giesmi
ninku, stengdamasis užleisti 
jam kelią.

Ivanovas gyveno kambaryje 
labiau panašiam į daržinę, ne
gu į gyvenamą kambarį: tiek 
daug dulkių jame buvo, o 
griozdų ir netvarkos dar dau
giau. Kai šeimininkas užžiebė

Čia nėra nieko nepaprasto?!...
Jurgis tuojau pamislė, jog 

jeigu jis amžinai gyventų... Sa
vo vaizduotėj jis matė kokią 
tai begalinę, pilką juostą, kuri 
be tikslo raitėsi sūkuringoj 
tuštumoj; kaip iš kokio kriok
lio griuvo, kunkuliavo viena 
ant kitos. Kiekvienas spalvotas 
vaizdas, garsas sukėsi apie gi
lumą ir pilnumą pergyveni
mų, kaip tai dingo ir nyko, su
siliedami į vieną pilką masę, 
tekančią be judėjimo ir kelio. 
Tas nebuvo gyvenimu, tai bu
vo ta mirtis...

—Be abejo... — sumurmėjo

GAMTA PADĖJO

sos sienos apkabinėtos graviū
romis iš Vaznėcovo pa veikslų 
ir krūvos pūvančio jovalo.

—Jums patinka Vazneco- 
vas? — paklausė Ivanovas ir 
nesulaukdamas atsakymo, išė
jo, indų ieškoti.

Saninas pasakė Petrui Ry
čiui, kad Semionovas numirė.

—Dangaus karalystę jam, — 
ir vėl suskambėjo lyg statinėj. 
Kiek patylėjęs Petras Ilyčius

—Na, ką-gi... ir gerai. Vadi
nasi, viskas baigta.

Jurgis užsimąsčiusiu veidu 
pažiurėjo į jį ir tuoj pajuto 
simpatiją seną jam giesminin
kui.

Sugrįžo Ivanovas ir atnešė 
duoną, raugintų agurkų ant 
lėkštės ir stikliukus dėl deg
tinės. Visa tai sustatė ant 
laikraščiais , aptiesto stalo. Jis 
paėmė bonką ir trumpu, ne
pastebimu jiM&siu, išmušė iš 
bonkos kamštį, nenuliedamas 
nė vieno lašelio.

—Puiku! —pridūrė Petras 
Iličius.

—Tuo matosi, kuris žmogus 
yra sumanus! — patenkintas 
juokavo Ivanovas, pildamas į 
stikliukus žaliai-baltą skysti
mą.

—Na, ponai,—imdamas sa
vo stikliuką ir pakeldamas 
balsą, tarė: — už nabašninko 
sielą ir musų pačių!

Pradėjo užkandžiauti, pas
kui išgėrė dar ir dar. Mažai 
kalbėjo, daugiau gėrė. Mažam 
kambarėlyje greit pasidarė 
šilta ir tvanku. Petras Iličius 
užsirūkę papirosą ir, kaip be
matant, iš karto užtraukė juo
stomis kvailo tabako durnais. 
Nuo išgertos degtinės nuo du
rnų ir nuo karščio, Jurgiui 
galva pradėjo skaudėti ir suk
tis. Jis ir vėl prisiminė Sc- 
mionovą.

—Biaurus triukas ta mirtis!
—Kodėl?—paklausė Petras 

Iličius. — Mirtis?...O, o!... Tai... 
tai neišvengiamas daiktas!... 
Mirtis!... amžinus gyvenimas!,..

Jis.

—į jus, matyt, paveikė liūd
nas dienos vaizdas, — paste
bėjo Ivanovas.

—Ir į ką tas liudesis gali ne
atsiliepti? — vietoj atsakymo 
užklausė Jurgis.

Ivanovas ' nesąmoningai pa
purtė galvą ir pradėjo Petrui 
Iličiui pasakoti apie paskuti
nes Semionovo minutes.

Kambaryje pasidarė jau ne
pakenčiamai dušnu. Jurgis 
mašinališkai žvalgėsi, . kaip 
degtinė spindėdama prieš lem
pos šviesą liejosi į plonas rau
donas Ivanovo lupas, ir jautė, 
kaip viskas aplink jį suktis 
pradeda.

—O-o-o...—sudainavo jo au
syse plonu, paslaptingu liūdnu 
balseliu.

—Ne, mirtis yra baisus da
lykas!— pats to nepastebėda
mas pakartojo jis, lyg atsaky
damas tam slaptingam balsui.

dęs.—Jus visi manote, kad 
tiktai jus...

—Koks išrokavimas? — už
simąstęs perklausė Petras Ili- 
čius.

—Jokis!—su tuo pačiu su
prantamu piktumu 
Ivanovas.

—Tai nėra galima, — paaiš
kino Jurgis:—jau perdaug čia 
gudrumo ir...

—Mano supratimu, nėra čia 
nieko gero, — atsiliepė Sani
nas.

—Ką jus kalbate... Prigim
tis?

—Kokia prigimtis, — mažai 
šypsodamasis numojo ranka 
Saninas. — Taip tik yra pri
prasta sakyti, kad prigimtis 
yra viskas... Tiesą sakant, ji 
irgi bloga, kaip ir pats žmo
gus: kiekvienas iš musų dargi 
be ypatingo fantazijos įtempi
mo, gali sau įsivaizduoti pa
saulį šimtą kartų geresniu, ne
gu jis yra... Kodėl gi negalėtų 
būti amžina šiluma, šviesa, 
amžinai žydintys ir žaliuojan
tys bei žavėjantys medžiai, 
gęlėst ir sodai?... Kokia to prie
žasties? — Priežastis, žinoma, 
yra... negali nebūti jos, tiesiog 
dėl to, kad patvarkymas ver
čia daiktus judėti; be patvar
kymo gali būti tiktai chaosas. 
Bet šis tikslas gludi ne musų 
gyvenime, o visos gyvybės pa
mate.. Tai yra suprantama... 
Mes negalime būti jos pradžia,

gyventi? — 
nusipurtęs, 
čerkutę.

—neatsargiai atsiliepė Ivano
vas.

—O jus, ar ramus? — maši
nališkai paklausė Jurgis.

—Aš? Na, n-ne!... Mirt aš, 
suprantama, neturiu noro: tai 
yra tuščias dalykas; gyvent, 
pavyzdžiui, daug linksmiau... 
O jeigu ir reikėtų mirti, tai 
kas tokio... numirsiu ir taip 
kada nors be jokių pagalbų.

—Nemirei tu įr nežinai, — 
šyptelėjo Saninas.

—Ir tai tiesa! — nusijuokė 
Ivanovas.

—Tas viskas yra jau girdė
ta, — su neramiu piktumu 
greit ištarė Jurgis. — Kalbėti 
galima apie viską, bet visgi 
mirtis pasiliks mirtim!... Ji 
savaime yra baisi, ir žmogui, 
kuris... na, suveda sąskaitą su 
savo gyvenimu. Tas neišven
giamas būtinas galas verčia 
nustoti visas gyvenimo Links
mybes!... Koks išrokavimas!

—Ir tai yra girdėta, — pa
juokdamas pertraukė Ivano
vas, taipgi lyg truputį įsižei-

MINNEAPOLIS

ir mirtis yra rcika-

aš turiu žinoti? — 
Saninas:—kas man 

Mano gyvenimas —

ne pabaiga. Musų rolė yra 
grynai pagelbinė ir, matomai, 
pasyve. Musų gyvenimo fak
tas yra tas, kad apsireiškia 
musų buvimas... Musų gyveni
mas yra reikalingas, o tuo pa
čiu kartu 
linga...

—Kam ?
—Kodėl 

nusijuokė 
darbo !...
mano supratimas malonaus ir 
nemalonaus, o kas toliau — 
po plynių!... kokią hipotezę 
nesukurtume, pasiliks ji tiktai 
hipotezę, ir statyti ant jos pa
grindo savo gyvenimą, butų 
tiesiog neišmintinga. Kam tas 
yra reikalinga, tegul tas ir 
naudojasi, o aš gyvensiu.

—Tada išsigerkime! — pri
dūrė Ivanovas.

—Ar jus tikite į Dievą? — 
paklausė Petras Iličius, pasi
sukdamas į Saniną ir pabalu
siom akim pasakė: — dabar 
niekas nebetiki... netiki dar ir 
į tai, į ką galima tikėti...

—Aš tikiu į Dievą 
nusijuokė Saninas: —
mas į Dievą pasiliko pas ma
ne nuo kūdikystės dienų ir aš 
nematau jokio išrokavimo nė 
kovoti su tuo, nė rūpintis stip
rinti jį. Geriau taip: Jeigu 
Dieyas yra, aš tikiu juo nuo
širdžiai. Jeigu jo nėra, tai man 
dar geriau...

—Ne ant tikėjimo pagrindo 
gyvenimas būdavojašį, — pa
stebėjo Jurgis.

-^Ne.
ninas ir jo veide pasirodė lin
ksma šypsena;—aš ne ant šito 
pagrindo statau savo gyveni
mą.

• —-Ant kokio gi? — lėtai už
klausė Jurgis.

— vFl
Tikėji-

linktelėjo galvą Sa-
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KOVOS

Chicagos javų biržoje už bušelį kviečių vakar jau 
buvo mokama $1.

Ta kviečių kaina per keletą metų buvo nepasiekia
ma farmerių svajonė. Ką nedarė pirmiau Hooverio ad
ministracija, kad kviečiai nepultų žemiaus dolerio už 
bušelį. Baisybė pinigų buvo išleista, supirkinėjant kvie
čius ir laikant juos aruoduose, idant jų kaina butų pa
stovi. Bet kviečiai pigo ir pigo, ir paskui jokios pastan
gos Roosevelto administracijos negalėjo jų kainos pa
kelti iki dolerio. ‘

Bet dabar valdžiai atėjo į talką gamta. Sausra su
gadino pasėlius laukuose, ir doleris už bušelį kviečių 
pavirto realybe Chicagos biržoje.

(' Tačiau iš šito kviečių pabrangimo daugumai far
merių naudos nebus, nes jie neturi kviečių pardavimui. 
Pasinaudos tie, kurie kviečius pigiomis kainomis supir-

•_:____LIUKSOit®
Ai as su streiklaužiais.

“A-a-a... nereikia daugiau 
gerti”... — liūdnai pamislijo 
jis, braukdamas ranka šaltą 
prakaitą nuo kaktos.

Gal būt, Saninas ką nors at
sakė, gal būt ne. Jurgis negir
dėjo: Apsvaigo jam galva ir 
sekundą buvo prastai.

—...aš tikiu, kad Dievas yra, 
bet tikėjimas manyje egzis
tuoja savotiškai, — toliau kal
bėjo Saninas: — jis yra arba 
nėra, bet aš jo nežinau ir ne
žinau ko jam iš manęs rei
kia... Ir kaipgi aš galiu tai ži
noti, kai aš karščiausiai ti
kiu!... Dievas yra Dievas, o ne 
žmogus, ir jokio žmoniško 
palyginimo jam negalima da
ryti. Jo kūryboje, kurią mes 
matome, viskas yra: ir blogas 
ir geras, ir mirtis ir grožis, ir 
netvarka... viskas... ir taip, 
kaip kiekviename atsitikime 
niekais nueina visokį užsimo
jimai; protavime irgi pasireiš
kia chaosas. Nežmoniškas pro
tavimas ir jo geras ir blogas— 
yra jo nežmoniškas geras ir 
blogas... Musų užduotis visuo
met bus nuolankauti, ir visuo
met mes skirsimės savo kūno 
išvaizda ir drabužiais, pritai
kintais prie vietino klimato... 
Absurdas!...

—Tikra tiesa—sušuko Iva
novas.—Teisybė!

—Kam tada dar 
paklausė Jurgis, 
atstumdamas savo

—O kodėl ir mirti?
—Aš viena žinau, —atsakė 

Saninas: — aš matau ir noriu, 
kad gyvenimas nebūtų man 
kankinė... Dėliai to pirm visko 
reikia patenkinti savo prigim
tus troškimus... Troškimai tai 
viskas: Kai žmoguje numiršta 
troškimai — miršta ir jo gyve
nimas, o kai jis žudo troški
mus1—žudo pats save.

—Bet troškimai gali
blogi ?

—Gali būti.
—Tai kaip tada?
—Taip sau, — i'amiai atsakė 

Saninas ir pažiurėjo Jurgiui į 
veidą, savo šviesiomis, nemir- 
kčiojančiomis akimis.

Ivanovas pakėlė antakius 
aukštai, nepasitikėdamas pa
sižiurėjo į Saniną ir nutylėjo. 
Tylėjo ir Jurgis ir kodėl tai 
jam buvo skaudu žiūrėti į- tas 
šviesias akis, ir kažkodėl jis 
stengėsi nenuleisti žvilgsnio.

Kiek minutų buvo tyla ir 
puikiai girdėjosi, kaip vieno
dai ir ištisai barškino sparnais 
į lango stiklą naktinė peteliš
kę. Petras Iličius liūdnai 
kraipė galvą, nuleido girtą 
savo veidą prie purvino, su
laistyto laikraščio. Saninas vis 
šypsojosi.

Jurgį taipgi erzino ta jo 
nuolatinė šypsena.

—Kokios aiškios jo akys!— 
nesąmoningai pamislė jis.

Saninas atsikėlė nuo kėdės, 
atidarė langą ir išbaido laukan 
peteliškę. Per kambarį perbė
go iš lauko šviežio vėsaus-ty- 
,ro oro srovė.

—Taip, — prašneko Ivano
vas, atsakydamas pats sau:— 
visokių žmonių yra, bet dėl 
visko išgerkime*

—Ne, — papurtė Jurgis gal
vą,—aš negersiu daugiau.

—Ko-dėl?
< —Aš iš viso mąžai tegeriu... 

Nuo degtinės ir karščio Jur
giui skaudėjo galvą ir jis no
rėjo išeiti ant šviežio oro.

—Aš eisiu... — pasakė jis 
atsikeldamas.

—Kur eisi?... išgerkime
dar!...

—Ne, tikrai man yra reika
las...—išsiblaškęs atsakė Jur
gis, glamžydamas kepurę!

—Sudiev!
Kai Jurgis darė duris, tai 

girdėjo, kai Saninas, aiškinda
mas Petrui Iličiui, sakė: — 
jeigu nebusite vaikais, o, su
prantama, vaikai neatskiria 
gero nuo blogo, jie tikrai nuo
širdus... todėl jie.,.

Jurgis uždarė duris ir 
kas nutilo. 1

XII.
Jurgis tylėdamas išėjo 

laiptų į sodą.
Sode buvo tamsu, kaip be-

but

dugnėje, ir nejauku buvo ma- 
yti ant jo galvos degančiomis 

žvaigždėmis mirgantį dangų.

Ant laiptų susimąsčiusi sė
dėjo Lėlė ir jos mažytė pilka 
‘iguraitė 
tamsoje.

—čia 
dausė ji

—Aš, - 
atsargiai nulipęs žemyn, atsi
sėdo šalę jos. Lėlė, svajodama, 
padėjo savo galvą ant jo pe
ties. Nuo jos nepridengtų 
plaukų Jurgiui į veidą pakvi
po šviežiuį šiltu kvapsniu. Tai 
buvo moteriškės kvapsnis ir 
Jurgis nesąmoningai, bet su 
pasitenkinimu, patraukė jį į 
save.

Jurgiui puvo nesmagu matyt 
visuomet linksmą ir šypsan
čią Lėlę, dabar tokia rimta ir 
užsisvajojusia. Juk jis pats 
buvo visas apimtas liūdesio ir 
susijaudinimo jausmu. Jurgiui 
visi—ir Lėlė, ir tolimas žvaig
ždėtas dafigus, ir tamsus sodas 
—viskas atrodė nubudę ir šal
ti. Jurgis negalėjo suprasti 
to, kad po šita nebyle ir ne
pajudinama užsimąstymo ir 
svajonių skraiste buvo ne liū
desys, o pilnas gyvenimas: to- 
limąjame danguje veržėsi ne
apsakomai galinga nežinoma 
jėga; tamsus sodas iš visų jė
gų traukė iš žemės gyvybės 
sultis, o tylios Lėlės krutinėję 
buvo tokia didelė laimė, kad 
ji bijojo visokio judėjimo, vi- 

' šokio neramumo, kurie galėjo 
sutrukdyti šitą užburiančią 
svajonę; jai norėjosi pasilikti 
vienumoj čia, tokia žibančia, 
kaip žvaigždėtas dangus ir, 
tokia paslaptingai žavejančia, 
kaip tamsus sodas, jausti mei
lės muziką ir troškimą, kuris 
begaliniai skambėtų jos sielo-

—Lėle,į... tu labai myli Ana
tolijų Pąvlovičių? — tyliai ir 
atsargiai, lyg bijodamas išbu
dinti ją, paklausė Jurgis.

—Argi gabma apie tai klau
sinėti L nepagalvojo, bet pa
juto įėlį, ir gręįt atsiminus 
maloniai' prisišliejo prie bro
lio, todėl, kad jis užvedė kalbą 
su ja ne apie ką kita, nereika
lingą ir į mirtingą dėl jos, da
bar ypatingai apie mylimą 
žmogų.

—Labai, — atsakė ji taip ty
liai, kad Jurgis greičiau įspė
jo, negu girdėjo, ir padarė vy
rišką pasiryžimą, kad šypsena 
sulaikyti laimingas ašaras, iš
riedėjusias iš akių.

Bet Jurgiui jos balse pasi
girdo skausmo pažymis ir, dar 
daugiau gailesčio jai ir nepa
sitikėjimo Riazancovui, jo 
širdyj pasireiškė.

—Koįįl-gi?

betiksliai glūdėjo

tu, Jurgeli? — pa-

t atsiliepė Jurgis ir,

nenoromis 
užklausė jis ir pats nusigando 
savo klausimo.

Lėlė nusistebėjusi pažiurėjo 
į jį, bet nematė jo veido ir 
tyliai nusijuokė.

—Pai-kas!... Už ką!... Už vi
sus... Argi tu pats niekad ne
buvai įsimylėjęs?... Jis toks 
patogus gerasi teisingas...

—..gražus, stiprus! —norėjo 
pridėti Lėlė, bet iki ašarų pa
raudo sutemose ir nepasakė.

—Ar tu jį gerai pažįsti? — 
paklausė Jurgis.

—A, nereikia šitaip sakyti, 
—pamanė ji 
susierzinus: *
p>rantama, atrodo, kad jis už 
visus geriausias ant svieto!

—Anatolijus nieko nuo ma
nęs neslepia! — su slepiančiu 
išdidumu atsakė Lėlė.

—Ir tu visu tuo esi įsitiki
nus? — yeidmainingai nusi
juokė Jurgis, jausdamas, kad 
negalės susilaikyti.

Lėlės halse suskambėjo
delis nedasiprotėjimas, kai ji 
atsakė. »

—Suprantama, o kas tame?
—Nieko, aš taip tik... — 

krūptelėjęs, paaiškino jis.
Lėlė Nutylėjo. Nebuvo gali

ma suprasti, ką ji mąsto ir 
kaip jaučiasi.

—Gali būti, tu ką nors ži
nai... ką? — greit paklausė ji 
ir keistas skausmo pilnas jos 
balsas, išgąsdino Jurgį.

(Bus daugiau)

nuliu d u s ir
- kodėl ?... su-

di-

:>į£.

vis

ant
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Lietuvos Naujienos
Buvusio pral. Olšau 
sko užmušėjas nu 

baustas 10 metų 
kalėti

krašte ūkininkams paskolų yra 
išdavęs daugiau, kaip 7 milijo
nus litų. —Tsb.

Lietuvos teismas Kretingoje 
sprendė ūkininko Jono žibaus 

r bylą, kurioje jis kaltinamas 
nužudęs buvusį pralotą Kostą 
Olšauską. Kaip žinoma, pernai 
vasarą Olšauskas su savo sam
diniu važiavo ratais iš Palan
gos namo. Privažiavęs netoli 
namų, jauname miškelyje Ol
šauskas buvo mirtinai peršau
tas: jis iškrito iš ratų ir ten 
pat ant kelio mirė.

Iš pradžių beveik nebuvo 
vilties nusikaltėlių surasti, bet 
paskui nugirsta, kad du žmo
nės tame miškelyje, kur bu- 
vo nušautas Olšauskas, uoga
vę ir matę žilių, žilius uogau
tojus net prigrąsinęs tylėti. Iš 
pradžios žilius buvo areštuo
tas, bet trūkstant įrodymų pa
leistas. Kaip buvo suimtas an
tru sykiu*, ir rasta liudininkų 
bei kitų įrodymų, žilius buvo 
vėl suimtas ir pats prisipažino 
Olšauską nušovęs.

žilius gyvena kaiminystėj su 
Olšausku ir kai Olšauskas bu
vo nuteistas kalėti už Ustja- 
nauskienės nužudymą, tai ži
lius buvo paskirtas Olšausko 
dvaro globėju. Kai Olšauskas 
išėjo iš kalėjimo, tai jis su ži 
lium pradėjo pyktis ir kivir
čytis. Pykosi dėl ūkiškų reika
lų. Jų dviejų piktumas taip pa
didėjo, kad žilius apie 40 ha 
ūkio savininkas nutarė Olšau
ską nužudyti. Parinkęs pato
gų laiką, žilius pasidarė miš
kely palapinę ir laukė Olšau
sko parvažiuojant.
juodu kaimynai, tai žilius ge
rai matydavo, kada pral. Ol
šauskas išvažiuoja ir kada par
važiuoja. žilius mokėdamas tai 
kliai šaudyti ir parinkęs pato
gią vietą taip pataikė, kad Ol
šauskas vietoje krito negyvas. 
Su Olšausktf važiavęs jo sam
dinys liko nesužeistas, žilius 
Olšauską nušovė iŠ kariško šau 
tuvo. Teisme ir tardymo me
tu Žilius prisipažino kaltu ii 
dėl to jam buvo pritaikytos 
Švelninančios aplinkybės. Teis
mas jį nubaudė 10 metų sunk 
darbų kalėjimo. Tsb.

Lietuvos gyvuliaiųs 
reikia kilmės liu

dijimų
gyvulius

Kadangi

Ligšiol Lietuvos 
perkant ir parduodant jokių 
dokumentų niekas iš nieko ne
reikalavo. Tatai sudarydavo 
daug nepatogumų ir apgavys
čių. Kartais žmogus pirkdamas 
gyvulį negalėdavo patikrinti jo 
sveikatos stovį, nes nepažinda
vo jo ankstyvesnio savininko. 
Kartais pasitaikydavo, kad to
kį gyvulį nupirkdavo pavogtų, 
o jį suradus iš pirkusiojo at
imdavo. Tuo budu, ūkininkas 
turėdavo nuostolių ir būdavo 
sunkiau vagį pagauti.

Dabar Lietuvos žemės Ūkio 
Ministeris paskelbė įsakymą, 
pagal kurį bus supirkinėjami 
ir gabenami prekybos reika
lams tik tie gyvuliai, kurie tu
rės kilmės liudijimus. Pirkliai 
ir savo reikalams pirkdami gy
vulius turės pirkti juos tik su 
šiais liudijimais. Kilmės liudi
jimus išduoda valsčiaus viršai
čiai, miestų burmistrai ir kai
mų seniūnai. Tuose liudijimuo
se bus nurodyta gyvulių lytis, 
spalva, žymės ir amžius. Be to, 
visų gyvulių rųšių liudijimuose 
pažymima ypatingi ženklai, jei 
toki yra pačio gyvulio išvaizdo
je. Taip pat pažymima pavar
dė ir gyvenamoji vieta to as
mens, iš kurio bandos tie gy
vuliai yra kilę, ir diena, kurią 
gyvulys buvo paimtas iš jo kil
mės vietos. Toki kilmės liudi
jimai galios 30 dienų. Neklau
santieji šio įsakymo apskrities 
viršininko gali būti baudžiami 
pinigais ligi 1000' litų, arba ka
lėjimu ligi 3 m.n. -—Tsb.
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Nauja Klaipėdos 
krašto seimelio 

agitacija
Klaipėdos kraštas turi auto

nomiją, turi seimelį, turi daug 
valdininkų, kuriems moka di
deles algas, bet — autonomi
nė valdžia nesugeba užkirsti 
kelio nuolat didėjančįąi krašto 
ūkiškai suirutei ir nesugeba 
nė viešosios tvarkos išlaikyti. 
Sako, autonominės valdžios 
prieglobstyje susisi&o lizdus 
neramus priešvalstybinis gaiva
las, drumsčiąs ramybę ir tei-o- 
rizojąs gyventojus, pradėm 
veikti net slapti piktadarių 
Teismai, atsirądo net žmogžud
žių, pradėjusių vykdyti tų slap
tų Teismų sprendimus. O ksi 
Centro vyriausybė išleido įsta
tymą Tautai ir Valstybėj sau
goti, Klaipėdos krašto seime
lis sušaukė agitacinį posėdį ne
va atskiram, lygiagrečiam sau
gumo įstatymui Klaipėdos kra
štui išleisti, kas, pasak klaipė
diškių spaudos, turėjo tik pa
drąsinti tuos pagaliau sudrau-' 
stus priešvalstybinius gaivalus? 
ir pelitinius žmogžudžius. Tas 
krašto seimelio žygis turėjo 
grynai agitacijos tikslą, nes po 
agitacinių kalbų ir siūlytojo 
įstatymo patį sumanymą padė
jo archyvan.

Praėjus kelioms savaitėms 
k.rąšto seimelis sumW Pa“ 
teikti agitacinės medžiagos, 
ypač tam tikrai užsjemo spąu- 

vuKuvi3K.iv — o,o4<v,mvv iv., dai. šį kartą seimelis sumanu, 
šeinių — 5,231,000 lt, Kėdai- net Klaipėdos krašte statutą’’

Lietuvos ūkininkų 
skolos Žemės 

Bankui
Lietuvos žemės Bankas 

šiol yra ūkininkams išskolinęs 
95,758,000 litų. Iš viso yra iš
duota 23,681 paskolų, kurios 
ūkininkai gavo žemės Bankui 
įkeitę 520,938 ha žemės. Iš čia 
paduotų davinių matyti, kad 
įkeista Žemės Bankui jau 
8,24% visų Lietuvos ūkių, o 
įkeistoji žemė sudaro 12% ben
dro ploto. Vidutiniškai imant, 
vienam įkeistos žemės hekta
rui tenka 183 litai. Jeigu sko
las išdalinti visiems ūkininkams 
lygiai, tai kiekvienam išeitų 
mokėti po 22 litu nuo hektaro.

žemės Bankas daugiausia pa
skolų yra išdavęs Šiaulių apskr. 
ūkininkams — net 17,587,000 
litų. Biržų apskr. ūkininkai že
mės Bankui skolingi 8 milijo
nus litų, Panevėžio — 7,821,000 
litų, Marijampolės 
000 lt., Kauno 
Vilkaviškio

lig-

vos, net neturėdamas tam tei
sės. Krašto seimelio vokietinin
kų partijos gegužės 4 dienos 
seimelio posėdyje pasiūlė pa
gal statuto 38 straipsnį pakei
sti statuto 25 straipsnį, kad 
mokslo plane sustatymas ir jo 
vykdymas Klaipėdos krašte bu
tų įsakmiai pavestas autono
minei krašto valdžiai, nors ir 
toliau butų paliktas to paties 
Statuto 25 straipsnio dėsnis, 
kad viešųjų mokyklų mokslo 
programa Klaipėdos krašte ne
turės būti žemesnė už progra
mą, kuri bus nustatyta tos rų- 
šies mokykloms kitose Lietu
vos teritorijos dalyse.

Savaime aišku, \ kad pagal 
Klaipėdos statuto Centro vy
riausybei, tai yra krašto gu
bernatoriui priklauso neginčija
ma teisė prižiūrėti, kad Klai
pėdos krašte viešosiose moky
klose tikrai butų vykdomas tas 
statuto 25 straipsnis, dėsnis, 
apie mokslo programos aukštu
mą. Toji mokslo programos 
Klaipėdos krašto mokyklose 
priežiūros teisė krašto guber
natoriui vistiek butų palikusi 
jr tada, jeigu butų net pakei
stas Klaipėdos statuto 25 str. 
taip, kaip to norėjo Klaipėdos 
krašto vokietininkai. Vadinasi, 
visai atkrinta kai kieno mena
ntis tikslas tuo statuto pakei
timu išvengti centro vyriausy
bės priežiūros Klaipėdos krašto 
viešosioms mokykloms.

■Paskutinėmis žiniomis iš 
Klaipėdos, krašto gubernato
rius savo gegužės 5 d. aktu 
pasiremdamas Klaipėdos kraš
to statuto 12 str. uždarė Klai
pėdos krašto seimelio sesiją, 
kuri buvo prasidėjusi šių me
tų sausio 21 dieną. Seimelio 
sesija uždaryta dėl to, kad, 
kaip jau minėta, seimelio dau
gumos narių parašais į gegu
žės 4 d. seimelio darbų tvar
ką buvo įtrauktas pirmu punk
tu Klaipėdos krašto statuto 25 
str. pakeitimo klausimas. Ta
čiau krašto gubernatorius at
siuntė seimeliui raštą, kuria
me pažymėjo, kad krašto sta
tuto pakeitimo iniciatyvos tei
sė seimeliui nepriklauso ir pa
reikalavo tą punktą iš dieno
tvarkės išimti. Tačiau seime
lis ir ąU šiuo teisėtu guberna
toriaus žygiu nelabai norėjo 
skaitytis. Jis manė, kad tą sta
tuto. pakeitimo punktą ir to
liau svarstys ir galės pakeisti 
taip, kaip jam yokiečių smo
gikai diktuoja. Aišku, kad ta 
da Klaipėdos krašto guberna
toriui nebeliko kitos išeities, 
kaip tik seimelio sesiją užda
ryti. Toks gubernatoriaus pa 
sielgimas yra piropas tos rų 
šies aktas visame Klaipėdos 
krašto politiniame gyvenime.

Tsb.

Bedarbio mirtis

KAUNAS. — Bedarbis Šo
kąs gyvenęs Il-je pigiųjų bųtų 
kolonijoj gegužės 8 d. gavęs 
darbą, supiovė šešis metrus 
malkų. Už uždirbtus pinigus 
nusipirįkęs duonos ir ją bevąl- 
gydamąs su vandeniu staįga 
apsirgęs viduriais, nes prieš tai 
keletą (dienų nieko nevalgė.

Rytojaus rytą bedarbis So • 
kas 40 metų mirė. Paliko žipor 
ną ir 3 vaikus.

Linksmas Naujieną
PAVASARINIS PIH NIKAS

“ ' ' i ’ 'I' ; ' . ' ' . . ' ' ' ' j

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

Justice Park, III. Įžanga - 25e.

Saulutė karščiau sužibėjo 
Pavasario dienos atėjo, 
Tad nėra ko laukti, 
Jau reikia į pikniką traukti. 
Naujienos jau pikniką rengia 
Smagiai, kaip smagiau tik įstengia. 
Jau krūmai žaliuoja 

• Ir gėlės visur mirguliuoja, 
Jau pievos pavirto kilimais, 
Jos džiaugsis žmonių parengimais, 
Paskleis jos vėsumo 
Ir duos mums tikriausio smagumo.

Kad šiltos jau darosi dienos, 
Jus piknikan kviečia Naujienos 
Smagiai atsilsėti, | 
Su savo draugais pašnekėti. 
Pašokt, pasėdėt, padainuoti, 
Tarp medžių liuosai pakvėpuoti, 
šio-tp pamatyti ! 
Ir muzikos pasiklausyti...
Tas piknikas bus kuopuikiausias 
Birutes darže, patogiausias.
Tai prašom kiekvienų 
Ten būti birželio trecių dienų.

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

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

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

Štai Onytė, štai Vandute, 
Štai Broniutė ir Aldutė, 
Štai ir Petronėlė 
Ir šauni Adelė.
Štai pavasaris malonus, 
Jau mes virstam j čigonus, 
Į piknikus traukiam, 
Malonumų laukiam.
Niekur taip nebus malonu, 
Kaip su daina ir uzbonu 
Piknike NAUJIENŲ 
Už Chicųgos sienų.

Su savo gražuole į valsų įstoti, 
Kur sklysta pavasario aidai varsoti, 
Kur muzika, žmonės, draugai 
Tik padeda laik^ praleisti linksmai, 
Pųšokti, patrypti įr pasisvečiuoti, 
O gal kur pavėsyj ir pasibučiuoti... 
Naujienų mums piknikan reiks jau važiuoti: 
Linksmybės ten lauks juk kiekvienų 
Birutės darže birželio trečių dienų.

Štai merginos ir vaikinai, 
Gal lelijos ir jurginai, 
Sųsispįetę jie bųryj, 
Kaip tos bitės avily j.
Padainuoti gražiai moka, 
Kai kada net ir pašoka, 
Eidami visi išvien, 
Stumiasi Pirmyn kasdien

Kur jie eina, kąr jie traukia? 
Jie dar neina, jie dar laukia, 
Laukia pikniko dienos, 
Nes tada jie užgiedos, 
Puikiam piknike Naujienų 
Už Chicagos plačiu sienų 
Musų garsas eis tolyn, ■

5, 543,- 
5,543,000 lt., 

5,820,000 lt., Ra-

temis.
B1! w 

Distributoriai
4352 S. Mozart S t.

nių _ 5,172,000 lt., Rokiškio 
— 4,2234000 lt., Alytaus — 3,- 
581,000 lt., Šakių, Tauragės, 
Telšių, Trakų, Ukmergė? ir 
Utenos apskr. ūkininkai sko
lingi po du su viršum milijonų 
litų. Mąžiauąįa skolų žemė? 
Bankui ūn Zarasų apskr. ūki
ninkai tik 830,000 lt. ir Sei
nų apskr. ūkininkai — tik 932,- 
,000 lt.

Žemės Bankas Klaipėdos

.keisti. Lietuvos Centro vyriaų- 
sybei butų daug daugiau pa?! 
mato norėti pakeisti kai ku
riuos statuto lippsjfttus, patai
syti kai kuriuos neaiškumus.- 
Tačiau Centro yyriausybe, ypa
tingai gerpdan^ Klaipėdos kra
što autonomijų, Ųgšipl nesi-* 
W jokios jmcįatyyps tos au
tonomijos statutui keri#. O 
Klaipėdos krašto seimelis stai
ga ryžosi imtis tos iniciaty-

■■■■ ■■■■■■■! į,  ............. ............ ...................... I  ĮIĮ ?

(Įueensvilfe Speciąl 
10 procentų alus yra produktus 
garsiojo Fox Heąd Waukesba 
Corporation Bravoro.

Grynas WĄUjKESHA ŠALTI- 
^Io kuria be Poilsio bė
gą po 80000 galionu i dieną r— 
šąltąs, skaistus, be chloriną ir 
ąmmoni.jos, tąs sveikus Wisconsi- 
,nb" šaltinio vąnduą yra vartoja
mas F0X HEAD BRĄMOHO 
tšdlihiipui iQuęęnsvįUe Special 
atąųs Galima pirkti keisais. bač- 

’’ pu&bačkiaia bei virtainiąis 
galionų, mažomis bačkų-

r- ,1. A-.'J.,- ‘t<w. Y' / *

fiARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Džiaugsmo kupini 
Bėga tekini ! 
Jauni ir seni - 
Bėga piknikan Naujienų 
Už Chicagos sienų. 
Linbsmų bns visiems 
Seniems ir jauniems

Piknike NAUJIE . 
Už Chicagos sįciių,

Nieks namie nebus 
Užrakins namus, 
Ir kjekviens pribus 
Piknikan NAUJIENŲ 
Už Chicagos sienų. 
Ei, ura. »ra!

Jau tur-M visa-* 
Pikniką® NAUJIENŲ 
Uz Chicagos sienų.

.... , • . -?*sr • ■■
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Pasižada darbuotis toliau, kad j vykinti pasekmingu 
žygj šiais metais

DIDELES VERTYBES
Atsilankykite j artimiausią “MIDVVEST” Sankrovą! Nusipirkite 

sau gero maisto ir groserių! Jus sutaupysite pinigų!

IŠPARDAVIMAS
Pėtnyčioj ir Subatoj, Birželio-June 1 ir 2 d.

CUKRUS c,S‘ 10$v.44c

Penktadienis, birž. 1, 1934NAUJIENOS. Chicago, 1U.
——-------- ———----------—....-"—'i.

whatALTASS ŽINIOS Važiuokite Lietuvon

soul

Didžiausiu Cunard Linijos laivu

Iš New Yorko

(per Southampton)

a

This morning

95c
150

K1DNEY BEANS Raudoni “Mid’st” No. 2 kn. 2 už 170

ROLL RIM VIRTUVĖS SINKOSRICE FLAKES “Comet

29c
• MO

ŠVIEŽIOS TOMAITIS Texas

GELTONIEJI CIBULIAI

♦>

Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius,

MIDWESTGDSTORES
HSKMiltUSHOO* STVSSS The next will be our biggest

M
INUtUKMNT

around
stands

to reach you 
where you walk, 
endless dreams?

ex-
(?) 

sub-

him to complain that his 
had been spelt wrong 
rccent article. The end 
perfect evening”.
Jacųues Grandmesnil.

PASTABA — Daugams "Midutrtt Stora?' turi ir matot tkynut, kur jut 
galit a pirkti garą mitą, paukitianą ir tt. ui iamiautiat kainai! ■

tru- 
you 
in- 

(?). 
and

APPLE BUTTER “Brown’s” did. 38 unc. džiarai 150

. 2.50
. 1.00
. 1.00
.. 1.00
.. .50

Virti ŠPAGETAI “Beech-Nut” sv. kenas 2 už 190
BUTTER COOKIES “Paul Schulze

MTTIZAC! Evaporuotas—PET-Borden’s— Q
CARNATION Aukšti kenai už ■

one 
song.

bunni

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS
ASHLAND TAVERN 

įvyksta 
Birželio-June 2,1934 m.

Kviečiame visus draugus ir drauges, pažįstamus ir nepažjsta- 
intis i musų iškilmingą atidarymą. Bus skanus užkandžiai, muzika 
ir gėrimai. Visi linksminsimes iki ankstyvo ryto.

Kviečia savininkai
EMMA BEINAR and TIDDI GUDAITIS 

6818 So. Ashland Avė.

GRAPEFRUIT “Midwcst” No. 2 kenai ....... 2 už 290
PINEAPPLE Riekutės “Pono” did. No. 2’/a kenai 190

sv. 210 
SV. 190 

____ į\__210 
10 unc. pak.

4 T T A T 1 sv. pak. “Comet” RYŽIAI HjV'IALjIAI jr jjjce cooker Bali
Reguliariai 45c vertės

Vartoti, visokio 
džio

*3.50
ir augšč.

Dome Top
šildyto jas

2 sv. 23^
3 sv. 1Q^

DIDELI BANANAI Prinokę ....................... 3 sv. 17<į
SLYVOS “Midwest” ................... dideli 2'/a kenai 16£

2 pak. 130
... pak. 100

■Į p IŠPARDAVIMAS U sv. pak. <
■ v LIPTON’S GREEN TEA Maž. pak. 9^ I VV 

Pirkite vieną tų pakelių ir gaukite antrą pak. to paties didžio už 10
CORN FLAKES “Midwest

sv. pak. 150
BAKED MEAT LOAF “Drexel Farms'’ 
SALAME COTTO Virta Salame . 
MINKŠTA SALAME Dešra ... 
PAUKŠČIŲ”SRlU7O^‘Mid^t

ALTASS skyriai Chicagoje sveikina Įeit. 
F. Vaitkų

Antradienio, gegužės 29 d., 
vakare, Wm. J. Kareivos sve
tainėje, Chicagoje, įvyko AL
TASS Cen*tralinės valdybos ir 
lokalių ALTASS skyrių valdy
bų narių bendras susirinkimas, 
kuriame centralinė valdyba ra
portavo apie paskutinius įvy
kius, lakūnų pasikeitimą ir iš

dėstė kolonijų veikėjams toli
mesnius planus.

Lokalių komitetų valdybos, 
išklausiusios raporto, vienbal
siai nutarė priimti sekamo tu
rinio rezoliuciją ir paskelbti ją 
viešai spaudoje:

REZOLIUCIJA
“Chicagos ir apielinkių ko-

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■*
: ? ? ? Į
: * J • i
[Kam jus Varnišuojatel 
i Savo Grindis? :■

Puikiausi atsakymą galite rasti kiekvienoje bonkoje

: PILSEN 2 HOUR VARNISH S
JIS priduoda grožį ir Turtingumą.
JIS apsaugoja ir Užlaiko.
JIS padaro daiktus lengvai nuvalomais. JĮ
JIS yra augštos rūšies su Tvirtu Varnišu. j
JIS galima vartoti byle kur—viduj ar išlauko.
JIS išdžiųsta labai greitai.

■ Jūsų Maliavos ir Hardware Dealeris S
■ jį Užlaiko. S
»■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

mitetų susirinkimas, išklausęs 
ALTASS Valdybos pranešimą 
apie lakūnų pakeitimą, reiškia 
savo .pritarimą įvykintąją! at
mainai ir pasižada darbuotis 
toliau, kad skridimas Lietuvon 
galėtų būti atliktas šią vasarą.

“Susirinkimas ragina drau
gijas ir darbuotojus taip Chi
cagoje, kaip ir kitose kolonijo
se, be atidėliojimo priduoti 
ALTASS iždininkui surinktus 
arba įvairiomis pramogomis su
keltus pinigus, idant Valdyba 
galėtų tuojaus užsakyti ir nu
pirkti reikalingus Lituanicai 11 
įrengimus ir instrumentus.

“Pagaliaus, susirinkimas svei
kina musų lakūną, Įeit. Feliksą 
Vaitkų, ir linki jam pasiseki
mo jo garbingame žygyje.”

gelbėjo roselandiečiams. Jisai 
buvo programo vedėjas, tai ji
sai' ir apie Altass organizaciją 
gražiai prisiminė, supažindinda
mas publiką s it* organizacijos 
tikslu. O tai buvo labai svar
bu, nes publikoj radosi daug 
svetimtaučių kaipo sporto my
lėtojų. ■—Staseliukas.

PIRMYN
SHARPS and FLATS

Cleo Stones died May 30, 
1934. We, her many friends, 
e x press our deepest sympa- 
thies. A charming soul has 
passed from our midst und we 
are sad. We will miss her.

season in years. It will be Pir- 
myn’s Silver Anniversary! 
Twenty-five years of success 
with a loyal, enthusiastic Chi- 
cagoland follovving! As many 
as thre^ operettas are being 
planned, the first of which, to 
be given in late October or 
early November, will be that 
popular favorite, “Chimes of 
Normandy”. It has been trans- 
lated intjo Lithuanian and will 
be ^presented by a larger, 
stronger Pirmyn chon/s... It 
will be about the most difficult 
operętta yet to be staged by 
the1 chorus, būt a glance over 
our talent, Mrs. Stephens, 
Frank Jakavičius, Helen Ves- 
pender, Whitney Tarutis, Onuks 
Skeveris, Frank Pūkis, and 
others, shows that it can be 
done verkr Aveli. And who knows 

this
drive may

sėli him a ticket to some alfai r. 
Maybe he is of some good af- 
ter all. Walks around, looking 
for news. Keeps malkmg. Ligths 
a pipe to draw comment on 
smoking and <tobacco; Fails. In- 
termission is over. So is the

rchearsal in a few more mi
nutes. On the way out someone 
stops 
name 
in a 
of a

Aukos “Lituanicos II” skri
dimo naudai.

Kiek laiko atgal Marųuette 
Park kolonijoje įvyko viešas 
susirinkimas ir koncertas “Li
tuanicos II” skridimo naudai, 
įžangos nebuvo, bet iš susirin
kusių buvo surinkta $30 auko
mis. Aukas surinko p. Julija 
šaltimieras ir p-lė F. Sadaus
kaitė. /

P-ia šabtimieras surinko au
kas:
Adv. ir Mrs. C. IP. Kalai $10.00 
Petronėlė Kairis .......   2.50
Pranas Kairis ..........
Vincentas Briedis ... 
Veronika Yudas .....
Kazimieras Raudonis 
Jack Juozaitis .........

Po 25c aukavo Juozapas Jur- 
sackas, Franciškus Krumaskis, 
Julijus Barokus ir Teodora Cir- 
škienė. 10 c. aukavo Paulina 
Yuškis.

Per p-lę F. Sadauskaitę au
kavo : 
Jack Survila ...................
Feliksas Milius .... .<...... .
Kasparas Kaspariunas ... 
W. Rudaitis ....... .1....'...:....
Barbora Bajoriunienė .... 
Kazimieras Gritė ...........
Ona Klemauckienė .................50
Pp. živatkauskienė ir 'Pajuodis 
po 25c.

Viso aukų surinko $30.
Tame viešame susirinkime 

dalyvavo eilė artistų, daininin
kų, solistų, etc., kuriems ren
gėjų vardu p. tP. šaltimieras, 
daugiausiai pasidarbavęs prie 
įvykio surengimo, reiškia šir
dingą padėką. Vakarą rengė 
Marąuette Parko ALTASS sky
rius.

new membership 
bring?...
» » «
our members, 
personalities 
paragraphist’s

■ | I "V" A I “CERESOTA”

MII I ui R syan> 241/2 svL I maiš, maišelis

Tomaičiu Sriuba “Campbell’s” 2 kenai 13c
ŠPINAKAI “Midwest” dideli 2>/į kenai

Root Beer—Ginger Ale “Midwest” Q 
Didelės Bonkos, Depoz. už bonkas w už "vV 

“PALMOLIVE” MUIEAS ................................... 3 už 140
“SUPER~SUDS” .............................................. 3 pak. 22į
“OAKITE’’-Valo milioną daiktų ............... 2 pak, 230
Tikras Hardwater Cocoa Soap dideli šmot. 3 už 130 
“SUNBRtTE’njLEAKŠER......... ............. ...73~kenai 13#
“QUIČK’ARROW” Soap Flakes ............... 2 pak. 250
“PRIOĖ” Washing Powder -..................... 2 pak. 19įt
“SEMINOLE” Rathroom Tissue ............... 4 rolės 25^

Dear Cleo,
Will these heart-felt words, 
Inscribed by a trembling htuid. 
Be sufficient 
In the spaces 
The walk of 
I know so,
For I feel your body and 
Standing aside of me.
You have come down 
To lend its spiritual presence.
I want to sing songs of you 
As I have known you,
Būt I feel your lips at my ears 
Breathing soft words
That say, “Sing if you will, 
Būt only in yotir heart. 
There I will know and feel 
Their true tone/’
I will go out into the sun-flooded 
And windblown plains
And let the sun warm my heart 
And the wind waft the song 
Out to you.
Dear Cleo, 
Eternity is long. 
Some day some 
Will sing me

Birželio 16 d., 1934

Berengaria
52,100 tonų įtalpos

$2.00
2.00
2.00
2.00
1.00

.. .50

Wednesday
Pirmyn members from every 
section of town. were headed 
for the Lithuanian National 
Cemetery, to participate in the 
annual Decoration Day Memo- 
rial Program. Dįiring the past 
several years Pirmyn has had 
a near 100% representation, 
and members this morning 
were determined to be there 
at 10:30 to keep up a splendid 
record.

One of 
changing 
with your 
conscious, has jotted down these
following lines, believing them 
to be the thoughts running 
thri? our subconscious. Can 
you guess who the writer is? 
“The life of your scribe on a 
typical Friday evening: Arrives 
full of pep, vim and vigor. 
There is a pleasant evening 
ahead; an evening to be filled 
with many pleasing and excit- 
ing episodes. Hunts 
for his friends and
around with them (it has been 
a hard task as they have been 
avoiding him) and tries to pass 
a few gay remarks. They 
sąuelch him. Oh, well, maybe 
he can go there. Many more 
people arrive. Wanes at them 
and smiles. Stephens comes 
along puffing at that pipe he 
barrowed (?) from yours 
ly. Oh, helio, glad to see 
(?). The gang gathers 
side for some hard works 
Yours truly looks around
thinks of some good gags he 
could pulk Būt doesn’t. Sees 
some incidents and overhears 
some coilversations that would 
make good copy. Decides to 
ūse it. Decide not to. Inter- 
mission. Everybtidy tries to

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Į KLAIPĖDĄ
Lietuvys palydovas Steponas Bergen 

lydės iki Klaipėdai.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, III

Tel. Canal 8500

Kun. K. Bičkauskas, Indiana 
Harbor, Ind., įteikė ALTASS 
iždininkui $40 — pelną, kuris 
liko nuo Federacijos 42 sky
riaus vakaro, surengto skridi
mo naudai.

» » »
Viso per paskutinę savaitę 

ALTASS’ui prisiųsta apie $300, 
didžiumoje iš tolimesnių vietų. 
Pilnas sąrašas tilps greitoje at
eityje.

Altass Roselando 
skyriaus parengi

mas gerai pasisekė
Penktadienį, gegužės 25 d.. 

Balchuno svetainėje buvo su
rengtas sparto vakaras. Vaka
rą rengė Altass Roselando sky
rius. Publikos atsilankė daug 
ir ji buvo užganėdinta progra
mų.

Nors iškaščiai sporto vakaro 
surengimui buvo dideli, bet spė
jama, kad liks ir uždarbio.

Vakaro surengimui komisija 
buvo: Stanley Jonikas, J. M. 
Pučkorius, St. Dumbrauskas, 
St. Jonikas netik buvo komisi
joj vakaro surengimui, bet ii 
programe dalyvavo kaipo bok
sininkas. Del vakaro pasise
kimo daug kredito priklauso S. 
Jonikui.

Adv. A. A. Dobbs irgi peri

» » »
Saturday. World’s Fair Open- 

ing Day Ceremonies. Lith- 
uania was well represented by 
ten Chicago beauties, among 
them four Pirmynites Helen 
Veiipender, Aldona, Grigonis, 
Wanetta Grybas, and Albina 
Trilik. Of the ten, Helen was 
the sole one wlio was in the 
group that did the repi'esent- 
ing lašt year.

» » »
Friday. Customary rehearsal 

at Gage Park Three-fourths of 
the bass section were missing 
for a n hour. When they did 
turn up it was learned they 
were having a nice little bąli 
game... Heard thru Mary Gval
dą the very good news that, 
out of fifty applicants, Frank 
Jakavičius was chosen for a 
singing job by ’ the Harding 
(we believe it is) Hotel. Con- 
grats, Frank, you deserved 
such a break long ago. And 
how his fiancee, Aldona Ba
landų, mušt be protfd of that!..,

June third, this Corning Sun- 
day, has been sėt as the date 
for Naujienos Picrtic. Pirmyn 
has been invited to participate 
in the program, and has ac- 
cepted. Keistutis Club lias in* 
vited Pirmyn to sing at its 
pienie the fifteenth of June. 
Invitation is being considered. 
August fifth will be Lithuan
ian Day at the Fair. Pirmyn 
will have a big part in the pro
gram. A i{ew membership drive 
has~been etarted...

Plumbingy Bargenai
Specialiai per šią Savaitę Žemiausios Kainos Chicagoje

MAUDYNES

Naujos Sinkos su 
12 “užpakaliu. 52” 
ilgio

*14.75

IRENGKITE SAVO APŠILDYMO 
REIKMENIS DABAR

l*mas (mokėjimas ifipuls SPALIO 1 d. 
Telefonuokite dėl dykai apakai litavimo I 
Stymo Ir Šilto Vandene Ap&ildymo Sye- 
teniue galima dabar nusipirkti žemiausio
mis kainomis negu kada nors pirmiau. Mes 
aprūpiname aurAčiausios rūšies boileriais, 
naujo pieAinlo radiatoriais . . , kiek
vienas daiktas ir jo padarymas garantuo
jamas per vadus apiildimo ir plumblngo 
Iždlrbystei per 27 metus.

Lengvus IžmokSjlmal Parūpinami 
Jūsų Patogumui.

Prausimuisi 
Basin

KITCHENETTE SINKOS
MODERNIŠKOS 

SINKOS
DIDŽIAUSIAS 

CHICAGOJ 
PASIRINKIMAS

Vartotos Maudynes
S5.00 

!r augšč.

Nauji Sinkos 
Kranai

Sunkaus misingio, ni
keliu dengti, kilnoja
mas vamzdis, muilo 
indas pa- $9.69 
mainomas

Toileto Sė 
dynės

Gryną! balto sprayed 
celluloido, sunkus kab
liai. 
Spe- 
cial

Didelė

CHICAGO PLUMBING and 
HEAT1NG SALVAGE CORP 
2130-32 SO. STATE STREET ■

Musų pardavėjai kalba lietuviškai
VICTORY 3939



NAUJIENOS, Chicago, m.

18-ta Apielinkė

Ofiso Tel. Boulevard 6918

Jonhs Bijankas, pirm,

Dr. W«eks, flucceesor to

RADIO
Opposlte Dovis Store, 2<1 Floor ,

Lietuves Akušeres
Mrs. Anelia

Graboriai

LAIDO JAM PIGIAU NEGU KITI

T«l. Cicero 8724

Advokatai

IICERO. ILL.

Ambulance Patarnavimas Diena >r Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Lietuvių Tautiniu 
Kapinių puošimo 

diena pavyko

ligų specialistė
alsted St.

Chicagos Draugijų
Kliubų Valdybos 

1934 metams

Advokatas J. Moc 
kus persikėlė Į 

kitą vietą

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4848 So. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 ild 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.j Boulevard 7820

... Namu< Tel. Prospect 1980

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Dienomis Mieste
163 W. Washington St.

Kambarys 402 Tel. Dearborn' 9047 
Vakarais nuo 6 iki 9

Res. 5349 So. Hermitage Avė.
Tel Prospect 1610

Joseph Mockus, advokatas, 
perkėlė savo ofisų kiton vieton. 
Pirmiau jis laike ofisų adresu 
160 North La Šalie St. Dabar 
gi jo ofiso adresas bus— 163 
West Washington Street, Room 
402.

Tėmykite skelbimą Naujieno
se; ten pažymėtos ofiso valan
dos.—žvalgas.

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

2400 West Madison Street 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St. 
Tek Boulevard 1401

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS

11.-8:30 A. M. iki 8:30 P. M, 
Tel. HARrison 0751

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

SAVININKŲ ant Bridgeporto, Chi
cago, III. valdyba 1934 metų: S. 
Mažeika pirm., 8149 S. Halsted St.; 
V. Stankius pag., 660Q S. Mozart 
St.; S. Kunevičius nut. rašt., 3220 
S. Union Avė?; D. Gulbinas fin. 
rašt., 8144 S. Wallace St.; J. Ma- 
tejunas kontr. rašt., 709 W. 34 St.; 
P. Balsis kasiėrius, 5653 South 
Throop St.; L. Liaudanskis mar
šalka, 3130 S. Halsted St.
Laiko susirinkinius kas mėnesi pir

mą trečiadieni 'ĮtSO vai. vakare, Chi- 
cagos Lietuvių Auditorijoj, 8133 Sp, Gerai lietuviams žinomas per 35 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Purk 6755 ar Central 7464 •

Marųuette Road, Stasys Mažeika, 
pirm, pagelb., Adolph Kaulakis, 
nut. rašt. 8842 S. Union Avė., 
Frank Norkus, fin. rašt., 4067 So. 
Richmond St., Frank Bakutis, ižd. 
2603 W. 69th St., J. Adomaitis ir 
J. Janušauskčas, iždo globėjai, D. 
Antanaitis, maršalka.
Susirinkimai atsibuna kožną mėne

si pirmadieny, Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, 8133 S. Halsted SL, 7:80 
vai. vakare.

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

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

Sharka fin. rašt., 4635 So. Wash- 
tenaw Avė.; Leonas Klimavičius, 
2534 M. 46th St.; kontrolės raš
tininkas; St. Baranauskas ka
sos globėjas, 2950 W. 38 SL; 
K. Warnis iždininkas, 3838 So. 
Kedzie Aye.; T. Tamulionis mar
šalka. SL Narkis korespondentas, 
F. Shutkus knygius, T. Dundulis 
kliubo daktaras, 4157 Archer Avė., 
Telefonas Virginia 0036.
Kliubo susirinkimai atsibuna kas 

1-ma nedėldieni kiekvieno mėnesio 
12-ta įval. dieną, Liberty Grove sve
tainėje, 4615 S. Mozart Street.

30 metų ženybinio 
gyvenimo sukak

tuvės

Crane Evening School Alumni 
Gives Dance

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV.

School 
years ago, has worked to safe- 
guard every school prograin

through the lašt critical years 
in the Chicago Schools. Lašt 
year, the Alumni group pre- 
sented a petition signed • by 
Chicago’s most prominent civic 
leaders to the Board of Edu- 
cation, asking ithat Evening 
Schools be permitted to remaiii 
open, Mr. Albert R. Topps, 
Evening School Alumnus and 
president of the Organization, 
has helped to organize this 
work. ;

Mr. K. C. Merrick, Principal 
of Crane Evening High School, 
i n a recent address to thp Gra- 
duates, as rcported in the 
School Newspaper, The Crane 
Evening Beacon, commended 
thcir fine work and lauded 
their earnestness in giving up 
their leisure to gain an educa- 
lion. “This iš • a supreme tęst 
of the stu^ent’s earnestness 
and willpower”, says Mr. Mer
rick.

Commencement Exercises will 
be held on June 14, 1934.

ei. Canal 2515 arba 2516
SKYRIUS:

Cicero, III
Tel. Cicero 5927

K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6109 S. Albany

Avenue
• Phone
Hemlock 9252

Patarnauja prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electiric tr e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

atsišaukti j mano kabinetą 
(office), 2201 W. Cermak rd. 
Ten gausite laimėtas dovanas^ 
O jeigu nenorėsite arba nepa
ranku pas mane atvykti, tai 
gausite laimėtą dovanų sekan
čiame turnamente, kuris įvyks 
birželio mėnesį.

Taigi, golfo mylėtojai, mel
džiu tėmyti laikraščiuose pra
nešimus apie birželio mėn. tur
nyrų. Laikraščiuose bus smulk
meniškai paskelbta apie tai. Se
kantis turnamentas bus įvaires
nis — tėmykite.

Dr. G. I. Bložis, L. G. S. rašt.

In line with its adopted 
Standard of being the most 
active Alumni Association of 
any high school, the ex-gra- 
duates of Crane Evening High 
School will štage a dance in 
honor of the Crane Evening 
High School graduatcs, Class 
of 1934, on Friday June 8th, 
at the Graemere Hotel, Wash- 
ington Blvd. and Homan Avė. 
A snappy orchestra has been 
secured to provide the music 
for what will be sočiai high- 
light of the Evening School 
year.

The

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18th St. 
Tel. Monroe 3377

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS 

Patamąuja laidotuvėse kuopigiauslai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu-

LIETUVIU KEISTUČIO PAŠALPOS 
KLIUBO. valdyba 1934 metams: 
Pranas Jakavičia pirm., 2638 W. 
40 St.; Wm. < Buishas vice-pirm., 
2650 W. 69 St.; St. Narkis prot. 
sekr.. 1900 w. 35 St.; Walter

Alumni Association of
Crane Evening High 
since its’ inception four

Lietuvių Golfininkų Sąjungos 
turnamentas įvyko gegužės 20 
d. T\vineagles Country Club 
pievoje. Turnyras buvo pasek
mingas, būtent oras buvo gra
žus, lošėjų susirinko labai daug 
ir visi pilni entuziazmo.

Kaip pirm lošimo buvo skelb
ta, kad vienas iš keturių ge
riausias lošėjas gaus dovaną, 
tai štai sekantys yra dovanų 
laimėtojai: Mr. R. Stanley, Mr. 
F. Nakrošius (Peoples Furnį- 
ture Co. Neckrosh sūnūs), Miss 
Vanda McKenzie, Mr. G. Gri- 
bas, Mr. Zabelo, Dr. C. K. 
Kliauga, Mr. J. Pakel, Mr. N. 
C. fpoczulp ir Mr. Karka.

Suminėtus asmenis meldžiu

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

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

Rez. 6631 So. California Avenue
Tolefnnan Reniihlir

Ofiso TeL Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir vii 
chroniškų ligų '

Ofisas 3102 So. Halsted SL 
arti Slst Street 

Valandos: 2—4, 7—9 vaL vak. N 
dėliomis ir šventadieniais 10—U

dieną.

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockwell SL 
Tel. Republic 9723

lurnamento pase!
mės

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

Jeigu norite dailumo ir nebrangumo 
Laidotuvėse.Pašaukite.......

, REPublic 8340
5340 So. K^edzie Avenue 

(Neturime sąryšių su firma tuo 
pačiu vardu)

Dr. KARL NURKAT
Gydomos Akių ligos.

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

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

JUOZAPAS SH1MKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 30 d. naktį Worces- 
ter, Mass., 1934 m., sulaukęs 
36 metų amžiaus, gimęs Raz
mų kaime, šviekšnos parapi
joj, Tauragės apskrity.

Paliko dideliame nuliūdima 
seseris Ameliją Katkevičienę, 
Elena Pattison ir Barborą Že 
meikis, pusseserę Ameliją Li
leikienę ir jų vyrus ir šeimy
nas, o Lietuvoj broli Franciš- 
kų, jo šeimyną ir daug kitų 
giminių; taipgi pusbroli Pran
ciškų Aleksandravičių Chi- 
cagoj.

Kūnas pašarvotas, randasi 
372 Millbury SL, Worce«ter, 
Mass.

Laidotuvės i vyks sekmadieni, 
birželio 3 dieną.

Visi a. a. Juozapo Shim- 
kaus giminės, dragai ir pa
žįstami esąt nuoširdžiai kvie
čiami, dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Seserys, Pusseserė, 
pusbrolio ir Giminės.

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau

gi i os_ N ariai._______

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

Vadinami Ji/nior ir Senior 
dramos skyriai Henry Booth 
Name vaidins “Midsummer 
Night’s Dream”.

Vaidinimas bus duotas šeš
tadienį, birželio 2 d.; pradžia 
8:15 vai. vakaro. Įžanga 25c.

Henry Booth House, 701 W. 
14th Place.

Gegužės 30 diena yra žinoma 
kaip kapinių puošimo diena. Ir 
Lietuvių Tautinės Kapinės kas 
metai surengia gražų progra
mą kapinėse, į kurias tą dienų 
suvažiuoja tūkstančiai lietuvių, 
kad išklausyti programą ir at
lankyti savo gimines arba ar
timuosius, kurie čia ilsisi am
žinu atsilsiu.

Lietuvių Tautinių Kapinių 
apvaikŠčiojimas įvyko ir šie
met. Programą atidarė A. Tam- 
kevičia. Trumpoj įžangos kal
boj jis pažymėjo, kad dėka sun
kaus laisvos minties ’ žmonių 
darbo 23 metai atgal tapo įkur
tos Lietuvių Tautinės Kapinės 
Chicagoj. Ir tos kapinės pri
klauso visiems, kurie yra prisi
dėję prie jų įkūrimo. O ne taip, 
kaip kitos kapinės, kurios nors 
turi lietuvių vardą, bet yra Ro
mos, o ne lietuvių savastimi. 
Lietuvių Tautinėse Kapinėse 
yra laidojami visi žmonės be 
jokio varžymo apeigų, be per
sekiojimų už neprisilaikymą tų 
ar kitų ceremonijų.

Programas susidarė iš muzi
kos numerių, dainų ir kalbų.

Benas, vadovaujant K. Ste
ponavičiui, grojo kelis kartūs.

Kalbėjo drg. P. Grigaitis, 
Naujienų redaktorius, Dr. A. 
Zymontas, “Vilnies” redakto
rius Abekas ir St. Strazdas.

Iš kalbėtojų geriausia patiko 
klausytojams drg. P. Grigaičio 
kalba. Jisai trumpoj kalboj aiš
kiai nušvietė kapų puošimo die
nos istoriją ir jos reikšmę.

Dainavo trys chorai 
čagos Lietuvių Choras {pirmyn, 
vadovaujamas K. Steponavi
čiaus; Naujosios Gadynės cho
ras, vedamas Jurgio Stepona
vičiaus, ir Kanklių Mišrus Cho
ras, kuriam vadovavo A, Kve
daras. ’i,

Po programo įvyko piknikas 
kapinių naudai Justice Parke. 
Piknikas buvo gan skaitlingas. 
Žmonės linksminosi draugiškai. 
Vieni šoko, kiti būriuose šne
kučiavo.

V. Andrulio “Vilnies” štabo 
eskadronas, suorganizuotas ties 
kapinių vartais iš vakaro, darė 
biznį pardavinėdamas komunis
tinę “literatūrą”. Bet atrodė, 
kad komunistinis biznis pras
tai ėjo, ba žmonės mažai dėme
sio į jų tavorą tekreipė.

Senas Petras.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akiu Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudSjimo, 
svaigimo, 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. Specialu atyda atkreiptam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
dėlioj nuo 10 iki 12. Akinių kainos 
per pusę pigaus, kaip buvo pirmiau. 
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

šiomis dienomis buvo 30 me
tų Benedikto Vaitekūno, musų 
dramos tėvo, ženybinio gyveni
mo sukaktuvės.

B. Vaitekūnas dar Europoj 
gyvendamas pradėjo dalyvauti 
vaidinimuose, dainuoti choruo
se, vadovauti visuomeninio po
būdžio vakarėliams.

Nors musų dramos tėvas ve
dė tris dešimtis melų atgal, 
įsikūrė savo šeimyninį gyveni
mą, tačiau iš musų teatro, dar
buotės jis nepasitraukė. Dar ir 
šiandie jis turi pakankamai 
energijos ir pasirodo scenoj, 
kai tik patiekiama koks svar
besnis vaidinimas

KLEOFA STONI UTĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 31 dieną, 2 valandą 
ryto 1934 m., sulaukus 19 me
tų amžiaus, gimus Chicagoj, 
III., rugsėjo 13 d., 1914.

Paliko dideliame nubudimo 
motiną Eleną (po tėvais Ba- 
bičiutę) tėvą Juozapą, 2 sese
ris Violet ir Dorothy, gimines, 
drauges ir draugus.

Kūnas pašarvotas, randasi 
4409 S. Artesian Av., telefonas 
Lafayette 8424.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
birželio 2 dieną, 1:30 vai, po 
pietų; iš namų bus nulydėtas į 
Lietuvių Tautiškas kapines.

Visi a. a. Kleofos Stoniutės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutini patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nuliude liekame,
Tėvai, Seserys, 
Giminės ir Ųraugai.

Laidotuvėse patarnaują gra- 
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

DR. RUSSELL
Lietuvis. 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2515 W. 69th St. 

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

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

_^Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Tel. Ofice Wentworth 6330
Res. Hyde Park 8895

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

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

Ofiso Tel. Lafayette 3650 
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer av., kamp. Francisco av.

JvzUlN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
PėtnyČios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600

Tel. Cicero 2109
Antanas Petkus 

Graborius 
KOPLYČIA DYKAI

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

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR. NAMELIS
756 W. 35th St.

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

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

Nedėldieniais pagal sutarti.

Siunčiame Gėlės Telegramų i virn 
pasaulio dalis.

LOVEIKIS 
Kvietkininkas

Gilia Dil Vestuvių, Bankietams Ii 
Pagrabams

Pristatome i visas miesto dalis 
4316 So. Halsted St., Chicago, IU 

Phone Boulevard 7314

J. F. RADZIUS
Incorporated

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

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

CHICAGO, ILL.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Progress Furniture krautu
vės radio programai visados 
yra įdomus ir turiningi. Toks 
buvo ir praeito sekmadienio 
programas, kurio išpildyme da
lyvavo Progress vyrų duetas, 
ir reikia pasakyt, kad visos dai
nelės, dainuojant šiam duetui, 
labai gražiai skambėjo. Pro
gramo vedėjas padainavo solo 
ir patiekė įdomių žinių apie 
biznį ir Chicagos lietuvių vei
kimą.—Klausytoja.

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

EIKTUVIS

Kreivų akių specia- 
listas. Vaikų kreivas 
akis ištaiso be ope- | 
racijos. Pig i o m i s 
kainomis. lengvais 
išmokėjimais. P r i- 
taikinimas akinių 
teisingas mažiems 
ir dideliems. Pata
rimai dykai.
4654 So. Ashland

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

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

Amerikos Lietuvių Daktarą

les. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

Šie laiškai yra atėję iš Europos 
Kam jie priklauso, tegul nueina į 
vyriausįjį paštą (Clark ir Adams 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prie 
langelio, kur padėta iškaba “Adver- 
tised yVindo™” lobėj nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NUMERĮ, 
kaip kad šiame sąraše pažymėta.

...501 Baranauskas Joseph 
....514 Kruszinski Alexander.

* l«‘ ‘V z- ■ A i A j Į ■ ■ ■ - . f ■■ • K . . .

GARSITOES “NAUJIENOSE“

J. J. BAGDONAS 
. ■>

Liūdnoje valandoje pavęskite savo
* ‘ rūpesčius man.

2506 west 63rd SL
Tel, REPUBLIC 3100

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotoj as
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO, ILL.

I. J. ZOLP
GRABORIUS, 

1646 West 46th St.
Tel. Boulevard 5203 ir 8413

1327 So. 49th Ct.
Koplyčia dykai

Night and Morning
Promote a Clean,Healthy Condition
DS1 Aldų suerzintų nuo Saules^ -Včjo, 

[jSB; arba Dulkių, vartokite^Jkoietą-4ašų Mu- 
rine. Jis Atgaivins, Suramins,Pasmagins

■I M* Saįe for Infant or Adult. At all Druggistg.

IFri/e /or Free Eye Book Murinę Compąpy, Dept. HĮ»S., Chicago

J. Bagdonas
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.
2506 West 63rd St.

Tel, REPUBLIC 3100

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIS 
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12
' Phone Boulevard 8483

ji’ u1!
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NAUJIENOS, Chicago, III Penktadienis, birž. 1, 1934

PORYT JAU BUS DIDŽIULIS JUBILEJINIS 
IR PAVASARINIS “NAUJIENŲ” PIKNIKAS

PRANEŠIMAI

Jau mano guminiais ratais j svečių suvažiuos iš kitų mies- 
vežiirias stovi pateptas, nušveis
tas ir tik laukia kada aš jį už- 
starduosiu ir paleisiu link Bi
rutės daržo.

telių, kas juos galės ir suskai
tyti?

Mano draugai sako, ' kad 
jiems labiausia rupi pasimatyti 
su savo draugais, nes niekur 
kitur, kaip tik į Naujienų pik
nikus suvažiuoja jų draugai.

Man irgi malcnu paspausti 
delną savo draugų. O Naujienų 
piknike aš jų tikiuoii daug su
sitikti. Su sveč’ais iš kilių mies
tų dar yra maloniau susitikti 
ir susipažinti. Kiek tada būna 
įdomių ir malonių pasikalbėji
mų...

Reiškia, sekmadieny, birželio 
3 dieną, busime* visi Naujienų 

turėsime nuvažiavę į Naujienų Igražhme pavasariniame pikni- 
pikniką. Juk ten rengiamas -ke Birutės darže.
toks šaunus programas. O kiek; Visų Draugas.

KUPONAS
Piknikų ir išvažiavimų 

' rengėjams

Mano vežimas turės sunkiai 
traukti, nes jau turiu daug sve
čių, kurie peršasi su manim sy
kiu važiuoti. O aš svečius ban
dau užganėdinti; sakau jiems: 
jei Cik bus vietos, maloniai pra
šau į mano vežimų, ir sykiu 
linksmai, dainuodami važiuosi
me į tą didžiulį pavasarinį Nau
jienų piknikų.

f Aš jau (’abar galiu įsivaiz
duoti, kokį smagumų mes visi

J. F. Budriko krau
tuvė įtaiso garsia

kalbius Naujienų 
piknike

Trokai veš į Naujie 
nų Piknikų

x

Budrikas, savininkas 
instrumentų krautu- 

randasi adresu 3417—
muzikos 
vės, kuri
3421 S. Halsted st., įsigijo nau
ja ir labai gerų garsiakalbį. Tas 
garsiakalbis bus atvežtas į 
Naujienų piknikų Birutės Dar
že sekmadienį, gegužės 3 
nų.

Dėka šio garsiakalbio 
galima girdėti net toli 
platformos kalbos, dainos,
nešimai, komplimentai, etc.

Operuos garsiakalbį p. Bud- 
riko krautuvės atstovai.

clie-

bus 
nuo 
pra-

Kurie neturite automobilių, 
nenorite gatvekariais važiuo

ti, tai bus progos nuvažiuoti į 
Naujienų piknikų trokais.

Trokai išeis iš Bridgeporto 
nuo Lietuvių Auditorijos. Veš 
S. Burba ir V. Bagdonas.

Iš Brighton Parko veš Jonas 
Oksas, 2649 W. 43 st.; Toj vie
toj trokas lauks.

Iš Cicero veš Paul Rakov; 
trokas lauks prie Cicero Liet. 
Svetainės.

Už nuvažiavimų ir parvažia
vimų reikės mokėti 35c., bet 
tas tikietas bus geras įžangai 
į Naujienų piknikų.

O

Išsikirpkite jš Nauj'ienų šį KUPO
NĄ; jis vertas pinigų.

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

Pranešame, kad ateity pra
nešimų apie išvažiavimus vel
tui nedėsime, nes daug draugi
jų parengusios išvažiavimus da
ro visokį biznį, kaip ir pikni
kuose, o pasigarsinti nori vien 

1 panešimais.
j Taigi ateity pr.siunčiant pra
nešimų,1 prašome pažymėti kiek 

Ivietos norėsite užimti. Draugi
joms už (lokius pranejimua skai
tysime po 75 c. už 1 colį.

Naujienų Administracija.

DYKAI ŽUVIES PIETAI 
Kiekviena penktadienio vakarą. 

Kviečiu pažįstamus ir nepažystamus 
atsilankyti. Kas vakarą šokiai prie 
geros muzikos.
Emma’s Castle Caffee

644 N. State St.

CLASSIFIEDADS

NAUJIENOS

Skelbimai Naujienose 
^uoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

“Naujienų” Pikniko 
darbininkai

$15
$14 

r 
S9.75 
•7.SO 
93.70

NEW YORK
PHILADELPHIA .... 

28 valandas smagios kellonSa 
prrraavRHG i 
CLICVRIAND 
nKTROIT- 
TOf.KDO 
YOUNGSTOWN *8_______ AKRON 7.50

I Bil* knr | RYTUS
Išmėginkite Safeway Fast Limi- 
teds—Jokia kita linija nenuveš 
taip saugiai bei taip parankiai. 
Safeway siūlo skirtingo budo pa

tarnavimą.

407 So. Wabash Avė.
arba Brevoort Lobby —

1 120 West Madison St. •
Tel. Wabash 6171

Prašome paminėti “NAUJIENOS”

ATYDAI!!
Pirm negu pradėsite malevoti sa
vo namus, pasimatykite su SAM 
HELMAN ir taupykite pinigus. 
1411 So. Halsted St. 

Tel. CANAL 5063
Mes pristatom i visas miesto dalis 
NAUJA MODERNIŠKA SIENOM 

POPIERA
Atsilankykite šiandien ir pamaty
kite musų naują Pavasarinę Sie
noms Popierą. Modemiški pieši
niai ir naujos mados spalvos, 
stebėtinai gražiai ir tinkamai 
derintos.
Specilės kainos ant. Malevos.
šokių Spalvų Mai- 970 vi,,S. 
šytos Malevos
GERAS VARNIŠAS ... 97^
Varnišas, kuris išdžiųsta j 4 va
landas . ................   $1.19
Dutch Boy, Baltas švinas 100 sv. 
tiktai už ...................... $9.90
Kas atsineš ši skelbimą, gaus ro- 
berįnj šepetį sieninės popieros va
lymui.

Visi žemiau išvardyti 
nys dirbs “Naujienų 
birželio 3 d. Prašome juos at
vykti į Birutės daržų ne vėliau 
kaip 10 vai. ryto.

F. Bulaw 
P. Galskis 
IR. Martinkaitis
A. Narbutas 
J. Gura 
J. Milašauskas 
J. Ascila 
J. Nefas 
J. Bačiunas 
J. Gumauskas 
Ch. čepukas 
J. Mickevičius
B. Bamiškis 
Jonas Ascilla 
V. Mišeika 
J. Vilis 
Z. Viliutė 
P. Skurskis 
J. Kemėšis 
Mrs. šmotelienė 
P-lė Šmoteliutė 
P-lė A. Ilevičiutė 
Alex Ambrozevičius 
Šmotelis, Jr. 
Mickevičius, Jr. 
Steponas Deringis 
V. Mankus 
A. Jocius 
Mrs. Kungienė 
M. Kemėšienė.

asme- 
piknike

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS

Atidarė nuosavą mo
dernišką studiją su 

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

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

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

v

ja Kleofa Stoniutč. Mirė vos 
19 m. amžiaus sulaukusi.

Velionė staigiai susirgo ašt
riu aklosios žarnos įdegimu ir 
trečiadienį jai buVo padaryta 
operacija. Operacija pilnai pa
sisekė ir po jos ligonė pasiju
to daug geriau. Bet jos labai 
silpna širdis neatlaikė ir užpe- 
reitą naktį paliovė plakusi.

Velione buvo didelė muzikos 
dainos mylėtoja, turėjo gra- 
balsą ir tankiai daly vau da- 
lietuvių parengimuose. Taip- 
ji lankė Illinois College of

ir 
žų 
vo

Music, kur buvo laimėjusi sti
pendijų už pasižymėjimų daino
je. Kartu buvo Chicagos Lietu
vių Choro Pirmyn narė ir per 
kiek laiko darbavosi choro val
dyboje. Dirbo, triusėsi, moki
nosi kiek jai leido jos silpnutė 
širdis, tikėjosi dar ilgai gyven
ti ir daugiau pasireikšti, bet 
netikėta liga staigiai nutraukė 
jos gyvenimo gijų.

Velionės klinas pašarvotas 
yra motinėlės namliose 4409 S. 
Artesian Avė., iš kur šį šešta
dienį, birželio 2 d., bus išlydė
tas amžinam poilsiui Lietuvių 
Tautiškose Kapinėse.

Komunistų prakal
bos apie Janušauskų

koms turi atrodyti dideliu nu
sidėjimu.

Keisti, labai keisti musų ta- 
vorščiai ir dėl to, kad jie lieja 
prakaitą bekovodami prieš AL
TASS rengiamų antrąjį trans
atlantinį skridimą j Kauną. Juk 
vos trys metai atgal, kai ru
sai lakūnai atskrido į Chicagą, 
^Vilnis” talpino, ilgiausius 
straipsnius apie juos, keldama 
juos j padangę.

Imta po 50 centų įžangos už 
orlaivio parodymą. Rusams la
kūnams buvo surengta puota 
puošniame buržuaziniame vieš
buty. Komunistai rinkįo aukas 
ketųjrięms traktoriams, kaęl 
parvežtų juos į Rusiją.

O kai dabar lietuvis rengiasi 
skristi į Lietuvą,, tai Andrulis 
ir jo sėbrai varo agitaciją prieš 
tą skridimą.

Jeigu A. Bimba skristų j ma- 
tušką Rasėja, tai Andrulis ir 
jo parapijonai nę tik dolerius, 
bet ir savo kelnes atiduotų.

Sfįnas r Petras.

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. Lelegatams bus 
suteikti mandatai, bus renkama dar
bininkai dėl išvažiavimo, kuris įvyk:: 
liepos 1 d., Dambrausko Formoje, 
ir kiti svarbus reikalai svarstoma.

Narys.

Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubas, 
laikys priešmetinj 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.

Si m ano Daukanto Draugija Brid- 
geborte laikys priešmetinj susirinki
mą sekmadieni, birželio 3 d., 12 vai. 
dienos, Chicagis Lietuvių Auditorijos 
svetainėj, 3133 So. Halsted St. Na
riai privalote dalyvauti, nes turime 
nekuriu svarbių klausimų apsvars
tyti, — taip reikale sergančių na
rių, taip kitokių klausimų draugijos 
bėgančiuose reikaluose. Kurie esate 
skolingi draugijai, pasirūpinkite už
simokėti, kad paskiau neturėtumėt 
kliūčių reikale pašalpos arba pomir
tinės mokesties. Be to, reikės pas
kirti komisiją knygų patikrinimui.

Peter KiHis, rašt.
Jaunų Lietuvių Amerikoj Tautiš

kas Kliubas laikys pusmetini susi
rinkimą penktadieni, birželio 1 d., 
7:30 vai. vak., Chicągos Lietuvių Au
ditorijoj, 8133 S. Halsted St. Visi 
nariai malonėkite laiku pribūti, nes 
randas labi svąrbių reikalų, kuriuos 
būtinai turėsim aptarti. Tat ir šau-l 
kiama priešmėtinis susirinkimas vie-! 
ną mėnesi pirmiau, ne kad musų 
kliubo įstatai rodo.

S. Kunevič|a, rašt.

MORTGAGE BAHKERS

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musų spulką

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St.,

KOJŲ NEGALAVIMAS
Ar ji|H turite Athlete’s kojas. Deder. 

vlnę, Pūsles, Degančias ir Nleiuotae ko
jas? Ar jus norite ūmią pagelbi»? Pri- 
Biuskite 50c. <161 pilno troatmento.

TRI DEE LABORATORIES 
130 N. Clark St.

Chleago,

Apiplėšė lietuvį

SCHAULER STORAGE 
4644 N. VVestern Avė.

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

Atdara kasdien iki 9, 
Nedėlioj iki 5.

MODERNIŠKI BARAMS FDCčERIAl 
L’MUS PRISTATYMAS

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

JULIUS BENDER, Ine.
110-915 W. Madison St. Monroe 1710

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKALINGI patyrė beileriai, 
Suppreme Paper Stock Co.

1128 S. Fairfield Avė.

REIKALINGAS degtinės pardavė
jas su aludžių patyrimu. Mes siū
lome gerą propoziciją. Kreipkitės 
ypatiškai ir klauskite M. Handler 
dėl "pasikalbėjimo.

BRIDGEPORT LIŲUOR CO. 
Į Ine.

3252 S. Halsted St.
Laikas apsirūpinti

Laikas 
sveiki ir 
būtumėm 
žvilgsniu 
ti . Kad _ 
vą nekvaršintų iš ko gyvensime, 
kaip daktarui už gydymą apmo
kėsime, ligonbučio sąskaitas iš
lyginsime ir.tt.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAU
GIJA yra viena stambiausių lie
tuvių organizacijų Chicagoje, kuri 
tinkamai aprūpina savo narius li
gos pašalpa, nes yra trijų skyrių 
pašalpa — $6, $10 ir $16 savai
tėje. Pomirtinė $250.

Norint įsirašyti CHICAGOS 
LIETUVIŲ DRAUGIJON, malo
nėkite atvykti asmeniškai tiesiai 
j Draugijos ofisą, 1739 South 
Halsted St. Ofisas atdaras pa- 
nedėly visą dieną nuo 9 iki 7 vai. 
vakaro ir ketverge nuo 4 iki 7 
vai. vakaro. Arba telefonuokite 
CANAL 0117; musų atstovas at
vyks įrašyti Jus Draugijon.

.apsirūpinti koliai esam 
drūti ,kad ligai atėjus 

tinkamai ekonominiu 
prisirengė liga pasitik- 
mums Bent sergant gal-

REIKALINGAS blaivas žmogus 
dirbti tavernoj.

6101 So. State St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Rejjtia.       

REIKALINGOS patyrusios rėksų 
(skudurų) sortuotojos Supreme Paper 
Stock kompanijoj,, 1128 South 
Fairfield Avė.

For Rent
PASIRENDUOJA kambariai 3 ir 

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

3121 So. Morgan St.Brighton Parko ALTASS Skyriaus 
susirinkinias jvyks penktadieni, bir
želio 1 d., kaip 7:3.0 vai. vakare 
Hollywood lįall, 2417 W. 43rd St. 
Privalome susirinkt/ visas- komitetas 
ir tie. kurie turi bent kokius finan
sinius dalykus, kaip tai nesugražin
tus tikietus, surinktas smulkias au
kas ir už prirašytus narius duokles. 
Malonėkite priduoti visus pinigus, 
kokie tiktai yra surinkti skridimo 
naudi. Nes komitetas privalo su
vesti pilną atokaitą iš praieities sky
riaus darbuotės, o turtą, t. y. pini
gus pasiųsti, Centro kason.

F. T. Puleikis.

Lietuvių Keistučio Pašalpos Kliubo 
svarbus priėšmetinis susirinkimas 
jvyks nedėlioj birželio 3 d., Liberty 
Grove sveti, 4615 S. Mozart St. 
Nariai-ės prašomi esate skaitlingai 
susirinkti, nes yra svarbių raportų ir 
tarimų. Be to, bus renkami dar
bininkai Kliubo piknikui, kuris įvyks 
birželio 17 d. Birutės darže. Atsive
skite naujų narių prisirašy.mui, o 
ypač januomenės, kuri dar yra pri
imama veltui.

— St Narkis, sefcr.

Ramygalos Aido Kliubas laikys su- 
surinkimą šeštdieni, birželio 2 d., 
J. Barausko (buvusioj Mieldažio) sve
tainėj, 8 vai, vakaro. Kviečiami vi
si susirinkti. Rainy galietis.

Furnished Rooms
TURISTAMS KAMBARIAI .

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

3741 Ellis Avė., Chicago.
Oakland 453718 GATVĖS APIELINKĖJ. 

— Lietuvis Juozas Puzneckis. 
909 Cullerton st,, trečiadienį, 
gegužės 30 dienų, ėjo Cirilerton 
gatve namo apie 9 vai. vakarę.

Ties namais 905 Cullerton 
St. šeši vaikiozai sėdėjo ant 
stepsų štoriuko. Du iš jų pa
šoko ir tarė: Lėt’s get him”.

Akies mirksny jaunas vyras 
padarė Juozui Puzneckiui head- 
lock, o mažesnis vaikiozas 
puolėsi kraustyti kišenes.

Paėmė dolerį iš vienos kiše
nės, o 2 centu iš kitos. Be to, 
nukabino laikrodėlį $30 vertės 
ir išėmė kišeninį peilį.

P-nas Puzneckis yra matęs 
tuos vaikiozus kart kartėmis 
šioj apielinkėj. Matyt, kad tas 
holdapas tapo padarytas apie
linkėj gyvenančių bomelių.

Lietuviai, vaikštinėdami apie 
tų vietų bukite atsargus, o 
ypač

f? Business Chances
Pardavimui BizniaiNAUJIENŲ

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedaliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

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

BRIDGE1PORT. — Gegužės 
29 d. Lietuvių’ Auditorijoj, ma
žojoj svetainėj, komunistai iš 
“Vilnies” štabo surengė prakal
bas. Kaip sakėsi, jų tikslas bu
vęs paaiškinti Chicagos lietuvių 
visuomenei, kodėl ne James-Ja- 
nušauskas skris į Kauną, o F. 
Vaitkus.

Komisaras Andrulis manė, 
kad padarys gerą biznį iš Ja
nušausko rezignacijos^ Tačiau 
pasirodė, kad jisai tepelnė tiek, 
kiek Zablockis iš muilo.

žmonių į prakalbas suėjo 
apie 60 — ir visi tik Andrulio 
parapijonai, išėmus šešius pa
šalinius. Kalbėjo V. Andrulis. 
Aiškino savo davatkoms, kodėl 
Naujienos ir ALTASS rengia 
antrą skridimą į Lietuvą.

Pirmiausia ištiesė abi ran
kas durų link ir pranešė, kad 
prakalbose yra du Naujienų 
reporteriai. Reiškia, pradžia 
kalbos padaryta.

O toliau prikalbėjo visokių 
dalykų: kad Janušauskas atei
na į “Vilnį”, o Andrulis atsL 
lanko pas Janušauską; kad la
kūnas norėjęs kokį ten kon
traktą pasirašyti, kuris jo gy
vybę apsaugotų, ir tt. Juokas 
ima girdint komunistus su to
kiomis kalbomis. Kol dar Ja
nušauskas nebuvo rezignavęs, 
tai Andrulis per “Vilnį” viso
kius nonsensus rašė apie jį —- 
vadina jį streiklaužiu, nemok* 

I ša, tokiu ir kitokiu. O kai Ja
nušauskas rezignavo, s tai V.

sis Andrulis tapo jo “užtarėju”.
Kažin ar A. Bimba neturės 

savo tavorščių Andrulį varyti 
j silkių statinę? Juk šitoks An
drulio bičiuliavimasi su Janu
šausku komunistinėms davat

[CLASSIFIEDADS
TAVERN parenduosiu arba par

duosiu, gera vieta, pataisysiu kad 
patiktų savininkui.

622 W. 37 St

Business Service
Biznio Patarnavimas

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

2942 W. Pershing Rd.
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKORYSTĖ

Ar jūsų stogas reikalauja patai
symo? Pašaukite mus ir mes api- 
prekiuosime. Mes taipgi darome vi
sokį blekorystės darbą.

THE BRIDGEPORT ROOFING 
COMPANY

3216 So. Halsted St.
Tel. Victory 4965

Pageidaujami 
Išpardavimai!!!

Vienas faktas tikrai žinomas, bū
tent, kad kostumieriams patinka 
“Midwest” sarikrovu skelbiami išpar
davimai. Tik reikia jums užeiti 
kurią nors dieną kaip toks išparda
vimas jvyksta ir jtis pamatysite bū
rius žmonių su pundeliais rankose.

Yra daugelis priežasčių tokiam 
“Midwest” sankrovų išpardavimų po- 
puliariškumui. Svarbiausia priežas
tis yra ta, kad tuose išpardavimuose 
visuomet randasi maistas ir grosens, 
kurie tankiausia vartojami kasdieni
niame gyvenime. Todėl ir nestebė
tina, kad kostumieriai trokšta nusi
pirkti tas reikmenis, kurias gali
ma nusipirkti už pigiau, negu to
kius dalykus, kurie vartojami tik 
retkarčiais.

Todėl, kaip tik kostumeris pama
to “Midwest” sankrovų skelbimą lai
kraštyje arba tų sankrovų cirkulio- 
rius, jie žino, kad tuose skelbimuose 
visuomet bus proga nusipirkti tikras 
vertybes ir sutaupyti nemažai pini
gų ant maisto produktų, šie išpar
davimai visuomet atsargiai priren
giami ir atkreipiama specialė atidą, 
kad kainos butų kuopigiausios, ir 
kad maisto produktai butų geriapsi 
kokius pinigai gali nupirkti-, ir kad 
jie butų šviežus ir nauji.

Kitas didelis išpardavimas “Mid- 
west Stores” sankrovose jvyks gale 
šios savaites. Perskaitykite skelbi 
mą, kuris. telpa šios dienos laikraš
čio laidoję. , Pasirinkite viską, kas 
jums reikalinga ir palyginkite kai
nas. Jus be jokios abejopes sura
site, kad jums ne tik patogiau bet

PARDAVIMUI moterišku dresių 
siuvykla, taipgi valimo ir taisimo, 
gera vieta, daug naujų darbų, 

4550 So. Wood St.

vakarais

Vi li)

linini in.’

o n IT o

pa- 
su-

PARDAVIMUI delicatessen krau
tuvė pigiai. Gera lietuvių apielin- 
kė, gerai ir senai isteigtas biznis.

4176 Archer Avė.

Esu farme- 
__ ___ Rašykite: 
Š. Halsted St., Chi-

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

ANT PARDAVIMO Alinė — Prie
žastis savininkas ligoninėj. Gera 
vieta. 549 W. 18 St.

giami ir atkreipiama speciaie ; 
kad kainos butų kuopigiausios

Apskelh

Staigiai mirė jauna 
dainos mylėtoja Kle

ofa Stoniutė

Roseland
1: f •

Vakar ryte po visai trumpos 
ligos Šv. Antano ligoninėj pa
simirė jaunute dainos mylėto-

JOHNS MARKEI 
MEAT&GROCERY 

3300 W. Beach Avė.
CHICAGO, ILL. 

šios įstaigos savininkai ir pardavėjai yra Lietuviai. 
/ Pas mumis yra teisingas ir mandagus patarnavimas.

Todėl mes prašom atsilankyti j musu bučemę ir grosernę — 
Humboldt Park apielinkės Lietuvius.

Tel. Belmont 5136

Antanas Balchunas, Balchu- 
nas svetainės užlaikyto jas, an
tradienį, gegužės 22 d., turėjo 
parengęs baliukų, kuriame da
lyvavo kelios šeimynos artimų 
jo draugų, būtent J. M. PuČ- 
koriai, J. šarkiuriai, J. Gaile- 
vičiai, J. Pakaušis, S. Sudeg
tas ir kiti. Baliuko tikslas, 
kaip vėliau paaiškėjo, btfvo au
tomobilio “krikštynos”. A. Bal
chunas pirko naują, automobi
lį Chevrolet. Pagal. seną lie
tuviškų paprotį, kad bile nau
jas daiktas, tai reikia palaistyt 
arba “pakrkištyt”. Tat šiapiSr- 
ga pasinaudodamas A. Balchu- 
naš ir surengęJbaliuką.

A. Balchunas < yra išrinktas 
delegatu nuo SLĄ. 189 kuopos 
j SLA. Seimų Deitroit, Mietu 
Jisai rengiasi važiuoti Seiman 
savo

Tel. Yardi 3408
VICTOR BAGDONAS

Perkraustome ant vietos 
Nuvežame ir i tolesnias vieta* 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PEKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago, 

Ofisas 8406 S. Halsted St.

nau j uto j u , automobiliu.
Kaimynas.

kokius pinigai gali nupirkti-, ir kad 
'*°Kitas* didelis" išpardavimas “Mid- 

šios savaites. Perskaitykite skelbi 
mą, kuris, telpa šios dienos laikraš
čio laidoję. ? Pasirinkite viską, kas 
nas. Jus be” jokios abejones sura-

ir pigiau pirkinėti “Midwest” san
krovose.

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

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

PARDAVIMUI restaurantas ir 
tavern. Su visais įtaisymais. Vie-( 
ta išdirbta, dirbtuvių distrikte. 

1411 Elston Avė.

PARDAVIMUI grosernė labai ge
roje vietoje. Priežastį patirsite ant 
vietos. 3836 S. Lowe Avė.

garsinkites 
NAUJIENOSE 

. . ■■ f

NEW YORK $10, LOS ANGELES $16 
Keliaukite dideliuose limosinuose— 

Pigiau, greičiau ir parankiau. Taipgi 
nupiginta busų kaina visur.

Room 506 — 32 W. Randolph St. 
Tel. Randolph 0989

PARDUOSIU arba priimsiu pusi
ninką i Tavern bizni. Biznis išdirb
tas gerai. Vienai persunku.
_______ s 821 W. 34th St.________

PARDUODU TAVERN. Gera kam
pinė biznio vieta. Parduosiu pigiai 
todėl, kad turiu kitą bizni.

6000 Carpenter St.

Personai 
Asmenų Ieško

IEŠKAU apsivedimui lietuvaitės 
ligi 30 metų amžiaus, 
rys 32 metų amžiaus. 
Box 120, 1789 “ 
cago, III.

Real Estate For Sale
Namąi-žemė Pardavimui

PARSIDUODA pigiai naujas me
dinis namas, 8 kambarių, didelis Sto
ras ir skiepas. Biznio vietoj. Ge
ra vieta dėl Storo ar gas steišino.

Kreipkitės
* T. DEVISON, 

180 Queen St.
N. Hamilton O n t., Canada




