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Nepaprasti Karščiai 
Centralinėse Valst.

Karščiausia diena Valdžia šelps nuken- 
Chicagoj; šeši tėjusias nuo saus- 
žmonės mirė ros valstijas

Karštis pasiekė 102 laipsnius. 
Tokių karščių birželio mėn. 
dar nėra bu\ę,

CHICAGO.—Vakhr buvo kar 
ščiausia birželio diena Chica-I 
gos istorijoje, nes karštis buvo' 
pasiekęs 102 laipsnius paunks
ny. Ant saulės karštis vietomis 
buvo pasiekęs net 130 laipsnių.

Iš priežasties nepaprastai di 
dėlių karščių vakar Chicagoje 
pasimirė šeši žmonės.

Bet ne vien Chicago kentė 
nuo karščių. Kitur centrali- 
niuose vakaruose buvo dar karš
čiau. Pav. Joliet kalėjimo ak-j 
menų laužyklose karštis siekė 
124 laipsnius ir darbas jose 
apsistojo. Nepaprastas karštis 
palietė visas centralines ir va
karines valstijas, kurios ir taip 
kenčia nuo sausros.

Greitos pagelbos nenumatoma, 
nors rytoj ir busią biskj vė
siau.

WASHINGTON, b. 1. —Fe
deralinės šelpimo įstaigos visą 
domę yra atkreipusios j nuo 
sausros kenčiančias centralinių 
vakarų valstijas.

Valdžios surinktomis žinio
mis, nuo sausros labiausia ken
čia dešimt valstijų, jų tarpe 
ypač abi Dakota valstijos. Jų 
šelpimui šelpimo administrato
rius Hopkins jau paskyrė $5,- 
476,000. Jei pasirodys reika
las, bus ir daugiau pinigų pa
skirta. Tuo tarpu yra renka
mos tikslesnės žinios. Tokios 
ilgos sausros Jungt. Valstijos 
dar nežinojo.

Valdžia pirmiausia šelps šias 
valstijas: Wisconsin, North Da
kota, South Dakota, Kansas, 
Nebraska, New Mexico, Mon
tana, Idaho, Wyoming ir Min
nesota. Bet tai dar toli ne vi-; 
sos valstijos, kurios kenčia nuo 
sausros. Jų šelpimui pinigai 
bus paskirti vėliau.

Chicago, III. šeštadienis, Birželis-June 2 d., 1934
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IŠ TOLEDO, OHIO, DARBININKŲ KOVOS LAUKO

Ant žemės guli du Ohio milicijos peršauti ir sunkiai sužeisti Toledo streikieriai

f: -... '

Duonos kaina sovje 
tų Rusijoje pa

dvigubinta
Juodos duonos kaina padvigu

binta, o baltosios duonos kai
na pakelta 120 nuoš.

Rooseveltas nepa 
liauja reikalavęs 
sumokėti skolas

Visos valstybės turi sumokėti 
savo skolas, ar bent pasiaiš
kinti, sako prezidentas kon
gresui

Štai kur vėsu
DULUTIL Muum — 

Vakar, kada visa šalis kentė 
nuo didelio karščio, Čia buvo 
tiek šalta, kad daugelis kūre
nosi krosnis, šaltis buvo pa
siekęs 48 laipsnius, šilčiausias 
gi tarpais buvo 67 1.

Tuo tarpu ne tiek tolimam 
Minneapolis, Minn., karštis tą 
pačią dieną siekė 106.5 laips
nius.

Prasidėjo North Da
kota gubernatoriaus 
bylos nagrinėjimas

Senatas ratifikavo Vakar pakėlė pieno
' Kubos sutarti

Uždarė “Paryžiaus 
gatves”

CHICAGO.—šierĄ?t pasauli
nė paroda, spiriama visokių re - 
formininkų, nutarė pasidaryti 
“šventablyva” ir pašalinti iš 
parodos visus “nepadorius” vai 

• dinimus.
Del dviejų “nepadorių” vaiz

dų, kuriuose buvo vaizduojami 
1 pagarsėję pasaulyje dailės ku

riniai, vakar liko uždarytos 
“Paryžiaus gatvės”. Taipjau 
liepta apsirėdyti ir kelių kitų 
koncesijų šokėjoms, nors jos 
tuos pačius šokius šokdavo 
kliubuose ir niekas neskaity
davo tai nepadoriu dalyku.

Chicagai ir apielinkei federa-

Anglija ir Francija 
susikirto nusiginkla
vimo konferencijoje

GENEVA, b. 1. — Anglijos 
užsienio reikalų ministeris Si- 
mon aštriai susikirto su Fran- 
cijos ministeriu Barthou dabar 
laikomoj nusiginklavimo konfe
rencijoj.

Barthou savo kalboj aštriai 
pasmerkė Vokietiją už atsigink- 
lavimą ir. pasitraukimą iš nu 
siginklavimo konfeemcijos, kas 
verčia ir kitas valstybes didin
ti ginklavimąsi.

Simon gi tiek pat aštriai pa
smerkė Franci ją už jos per
daug didelius ir neišmintingus 
reikalavimus, kurie kelia kivir- 
čius tarp valstybių ir veda prie 
ginklavimos lenktynių.

Kokios bus pasėkos šių dvie
jų valstybių susikirtimo, dar 
negalima numatyti. Dauguma 
spėja, kad šis kivirčas gali pri' 
vesti ir pačią nusiginklavmo 
konferenciją prie pakrikimo. 
Kiti gi betgi nepriduoda jam 
perdaug didelės reikšmės, ka
dangi tas kivirčas yra dau
giausia asmeninio Simon-Bar- 
thou pobūdžio, o nėra grynai 
valstybinis.

SPOKANE, Wash., b. 1. — 
Art. Hooker, 54 m., nužudė sa
vo žmoną, dvi dukteris ir pats 
nusižudė.

BISMAĮJCK, N. D., b. 1. — 
Gubernatęriaus ^yilliam A. Lan- 
ger ir 8 kitų žmbnių byloje ju- 
ry tapo širnktas ir vakar pra 
sidėjo tikrasis bylos nagrinėji- 
mas. Gubernatorius, kuris bu' 
vo kartu ir federalinio šelpimo 
komiteto North Dakotoje pir
mininkas ir kiti 8, kurių irgi 
daugiausia buvo susirišę su be
darbių šelpimu, yra kaltinami, 
kad jie iš šelpiamų bedarbių, o 
ypač iš CWA darbininkų rei
kalavo aukauti pilitiniams rei
kalams ir palaikymui guberna' 
toriaus organo.

Visi teisiamieji jau pirmiau 
buvo pašalinti iš šelpimo dar
bų.

WASHINGTON, b. 1. —Se
natas vakar ratifikavo sutartį1 
su Kuba, kųriąja Kuba atgavo 
pilną nepriklausomybę ir pasi-. 
Ihiošavo nuo* Amerikos maišy-,

kainą Chicagoje 
1c ant kvortos

CHICAGO.—Vakar visos Chi- 
cagoa pienines .pakėlė pieno kai- 

mosi į jos vidurinius ir finan- lc ant kvortos ir nuo vakar

MASKVA, birž. 1. — Einant 
bolševikų komisarų dekretu, iš
leistu gegužės 24 d., juodos duo* 
nos, kuri yra perkama su duo
nos kortelėmis, kaina liko pa
dvigubinta visoje sovietų Rusi
joje. Baltos duonos kaina li
ko pakelta apie 120 nuoš.

Už vieno kilogramo juodos 
! duonos kepaliuką, už kurį buvo 
įmokama 30 kapeikų, dabar rei
kės mokėti 60 kapeikų. Už bal
tos duonos kilogramą reikės mo* 
kėti 1 rub. 60 kapeikų, vieton 
buvusių 70 kap.

Kad padengti pakėlimą mais
to ir duonos kainų, valdžia pa
didinsianti algų fondą ant 95,- 
000,000 rublių. Bet kad ir ru
denį tikimąsi dar didesnio bran* 
gurno, tai algų fondas tuo lai
ku busiąs padidintas dar 665,- 
000,000 rub.

Bolševikai ašikinasi, kad duo
nos kainas reikėję pakelti to
dėl, kad ir turgavietėje pakilo 

Jduonos kainos, delei didelės 
sausros.

Kolektyviai ūkiai vieton su
naikintų žiemkenčių javų, sku
biai stengiasi sėti vasaroj ų, nes 
sausra jau praėjo.

sinius reikalus.

Rado sušaudytą 
“raidų” auką

CHICAGO.—Vakar rasta su
šaudytą ir iš automobilio išmes* 
tą griovin prie Southest vieš
kelio, netoli Western Avė., Cla- 
rence (“Red”) Harvey, pasku
busį narkotų pardavėją, ja a 
daugelį kartų keliose valstijose 
sėdėjusį kalėjime.

Meksikos nacionalis 
tai pradeda terorą

Prašo prezidente ne
prileisti generalinio 

streiko Toledoj

dienos už kvortą paprasto pie
no, vieton 8c., imama 9c. Ant 
tiek pat pakeltas ir branges
nis pienas.

i1

Pieno kaina pakelta todėl, i

WASHINGTON, birž. 1. — 
Prezidentas Rooseveltas šiandie 
pasiuntė kongresui pranešimą 
karo skolų klausimu.

Tame pranešime jis dar sykį 
pareiškia savo nusistatymą, kad 
visos valstybės turi sumokėti 
savo karo skolas Jungt. Vals
tijoms pilnumoje. Arba bent 
atvirai ir oficialiai pasisakyti 
kodėl jos negali sumokėti savo 
skolą arba bent dalį jos.

Rooseveltas sako, kad Ame
rikos gyventojai dėjo pinigus ir 
pagelbėjo laimėti karą. Bet jie 
tikėjosi atgauti savo pinigus. 
Ir nėra priežasties kodėl jie tu
rėtų nukentėti ir visą skolų 
naštą panešti Amerikos taksų 
mokėtojai, o ne tos valstybės, 
kurios tuos pinigus skolinosi.

Skolninkai, sako prezidentas, 
tur padaryti pasiaukojimų tas 
skolas atmokėti. Bet kartu pri
minė, kad skolininkai daug pi
nigų išleidžia “neproduktyviems 
nacionalistiniams tikslams”, kas 
nepalankiai gali atsiliepti ’ 
Amerikos viešąją nuomonę.

Prezidentas savo pranešime 
nieko nesako ką jis darys, jei 
vaKtybės nesumokės skolų da- 
li^bįrželio 15 d., -taipgi nerei- 
kalauja iŠ kongreso jokių nau- 

| jų įgaliojimų. Tai yra vien 
tik pranešimas apie valdžios nu- 

; sistatymą skolų klausimu.
Tokiam nusistatymui kongres- 

NEW YORK, b. 1. — Teisė- ’manai kaiP vienu balsu Prita"

- v • - .

Unija neklauso teis
mo įsakymo baigti i 

streiką
X 1V11U IYCvUllcv VVUvij | llUVY IVAVAk, X» avaov * *

kad liko pakelta pieno kaina j jas Faber išdavė tokį griežtą na» ne tik demokratai, bet ir 
« • i . . • __ • _» __-i___ -•__ rpnnhliknn a ifarmeraims—po pusę cento ant 
kvortos.

1 ■

Pieninės sako, kad apie bir
želio 15 d. jos pakeisiančios pie- 
..o kainą dar 1c ir visą tą kai
nos pakėlimą pasiimsiančios ! 
sau, nieko neduodamos nė far-( 
meriams, nė savo darbininkams.

Chicago grūmoja už-

lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Nepastovus ir gal biskj vė
siau.

Saulė teka 5:17, leidžiasi 8:-
19.

H0LLYW00D, Cal., b. 1. — 
Pereitą naktj savo namuose 
nuo širdies ligos pasimirė Lew 
Cody, per 20 metų buvęs mū
viu aktorius.

TOLEDO, O., b. 1. — Gent- 
ralinė darbininkų unijų sąjun
gą kreipėsi prie prezidento 
Roosevelto prašydama jį nepri
leisti generalinio Toledo dar
bininkų streiko, kuris gali kilti 
bile valandą. 103 lokalai jau 
yra nutarę streikuoti. Elektros 
darbininkai streiką atidėjo dar 
1 dienai.

Trijų auto dalių dirbtuvių 
streikieriai priėmė kompanijų 
pasiūlymus ir sugyš į darbą, i ~ 
Derybos su Auto-Lite kompa^V 
nija neduoda pasekmių.

MEXIC0 CITY, b. 1. — Val
džia atkreipė domę į taip va
dinamus nacionalistus, kurie 
yra nusistatę prieš žydus ir vi
sus svetimtaučius, nes naciona
listai pradėjoi teroro kampani
ją, kurioj jie išsprogdino bom
bą žydų sankrovoj, kuri užmu
šė 5 žmones.

daryti vandenį prie
miesčiams

Sutaikė degtindarių 
streiką

PEKIN, III., b. 1. — Ameri
can Distilling Co. darbininkų 

. streikas liko sutaikintas. Darbi- 
J'jninkai reikalavo pripažinti uni

ją. Organizuoti darbininkai 
turės teisę išsirinkti komitetą 

AptylUs susikirtimams tarp deryboms su kompanija ir lai- 
streikierių ir milicijos, guber- kyti susirinkimus, bet ir kom- 
natorius įsakė kelioms milicijos panija turės teisę samdytis ne 
kuopoms pasitraukti iš Toledo, uninius darbininkus.

injunetioną prieš streikuojan- republikonai. 
čius Standard Baking Co. dar-i 
bininkus, kokio galbūt jokis ki-1 
tas teisėjas nėra išdavęs.

Ne tik kad unijai ir strei- 
kieriams liko uždrausta pasako- 
ti apie buvimą streiko toje dirb
tuvėje, bet net uždrausta mi
nėti ir apie injunetiono išdavi
mą. Kartu unijai liko įsakyta

Flamanų kalba lai 
mėjo lygybę

Tečiaus unijos viršininkai at
sisakė tokio teisėjo įsakymo 
klausyti ir streiką atšaukti ne 
sutiko. Unijos vršininkai vie
šai paskelbė, kad jie tokio f-, 
junetiono neklausys.

CHICAGO— Chicago vakar 
pranešė aštuoniems nepriklau
somiems priemiesčiams ir 
dviems įstaigoms, kad jiems' 
bus uždarytas vanduo, jei jie gatvekarių darbiniu 
greitu laiku nesumokės $760,- - . •! 4 •
881, kuriuos jie yra skolingi1 kai reikalauja pa- 
Chicagai už vandenį.

Tie j miesteliai ,kurie naudoja 
Chicagos vandenį, bet bilų ne
moka yra: Cicero, Harvey. 
Elmwood Park, Summit, Stiek- 
ney, River Forest, Ėdrnham 
ir Calumet Park, taipjau 
Dunning ligoninė ir sanitarių’.? 
distriktas.

BRIUSELIS, b. 1. — 30 me
tų politinė kova už oficialę Bel
gijos kalbą užsibaigė Belgijos 
atstovų butui pripažinus fla
manų kalbai lygias teises su 
franeuzų kalba Belgijos teis
muose. Pirmiau flamanų kal- 
jai buvo pripažinta lygybe ad
ministracijoj, mokyklose ir ar
mijoj.

I

Manchukub■ TOKIO, b. 1.
valdžia pasiuntė įspėjimą Ru
sijai, dėl jos apšaudymų laivų 
Amūro upėj.

kelti algas
CHICAGO.—Vakar išsibaigus 

algų kontraktui, gatvekarių 
darbininkų unija pareikalavo pa
kelti algas motormanams. Jie 
dabar gauna 70c. į vai. Rei
kalauja gi 80c.

CHICAGO.— Chicagoje šiuo 
laiku lankosi Am. Darbo Fede
racijos prezidentas Wm. Green, 

| kuris dalyvaus Int. Ladies Gar- 
iment Workers Union konven
cijoj ir kartu tarsis su Gary 
liejiklų darbininkais dėl busian
čio streiko.

CANTON, III., g. 3. —Laik
raščių pardavėjas Clarence 
Saunders, 42 m., nušovė savo 

Kol tęsis derybos dėl naujos miegančią pačią ir tada pats 
algų skalės, darbininkai dirbs 
senosiomis sąlygomis. Jau pir
miau įvyko kelios konferencijos 
su samdytojais, bet prie susi
tarimo neprieita.

nusišovė.

GENOA, Neb., b. 1. Trys 
maži Art Elm vaikai sudegė 
eksplodavus gasolino pečiui.



NAUJIENOS, Chicago, UI

OHIO LIETUVIU ŽINIOS
CLEVELANDO

Vaitkus pas riiu’s

Buvęs susirinkime.

JEI RENGIATĖS PIRKTI
Elektrikini šaldytuvą
Aplankykite Mus!

ALTASS na

nas

įmes

kandidatė" įj Gražuoles

Lengvos išmokėjimo sąlygo
langų valymo kom

Roosevelt Furniture CoKiek gali uždirbti
iš kiek

NAUJIENŲ” JUBILIEJINIS
9IKNIKAS

CLEVELAND,O

Neuros Farmoje, Brunswick, Ohiodu naujai

AUKŠ.
ČIAU

lietuvių draugijose, 
patirti, ji yra labai 
populiariška lietu-

Negi visą 
lės būriai

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

kad su- 
atidirbti

Kas veikiama antrojo 
skridimo naudai

William 
liūdi-

KAINOS 
PRADENDANT

PANEVĖŽYS.—Miesto ir apy
linkės darbininkai vyrai, dirb
dami prie statybos ir kitokius 
darbus, į dieną gali uždirbti nuo 
3 lit. iki 4 lit Moterys nuo 1.50 
litų iki 2.50 lt. Pavyzdžiui, prie 
žvyro vežimo dirbęs vyras gau
na 3 litus, moteris 
Kiek 
kai ir kitokie specialistai. Kai

muose ūkyje mokama vyrui ne
daugiau kaip 2 lt., o moterys 
visai negali gauti darbo.

1.50 litų 
augiau uždirba murinin-

Tai p-lė Adelę Aleliauskaitė 
Ji įstojo į grąžįioTių kontęstą 
kuris įvyks Nęjįrps darže bir
želio 3 d. SISLfe

DALYVAUS “NAUJIENŲ’
GRAŽUOLIŲ KONTESTE

sakant, visos trys

iš ALTASS sky- 
visokių rėmėjų

Lietuvos pramonės 
įmonėse dirba 17,000 

darbininku

j Clevelandą 
nuvažiavo 

visus atsive

Y^kdapt vieš

Visa Kelione Jurtomis
I JŪSŲ TAUTINĘ KLAIPĖDĄ 

(per Copenhasra) 
IŠPLAUKIMAI Iš NEW YORKO

■ f * %

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

tos vienokios teises. Tačiau 
taip nebuvo. Vienas spaudė vi
siems dalyviams galvas, o jo 
giminėms buvo suteikta vieta 
už grotų. Kitas kunigas netu
rėjo jokio *‘šou”, — net jo tė
vai nebuvo pakviesti už gro
tų. Atlaikė jis mišias ir tuo 
viskas pasibaigė.

— Buvęs bažnyčioj.

NAUJIENŲ’" GRAŽUOLIŲ 
KONTESTO DALYVĖ

Vasarine Ekskursija 
ypaiiškai vadovaujama JJamish’o 
Jr., laivu ‘FREDERIK VIII’ 

t* Yorko Birželio 30 d.

Birželio 3 d. Neuros farmo
je įvyks “Naujienų” piknikas, 
kur bus renkama Ohio valsti
jos “Miss Naujienos”. Laimė
toja turės progos dykai nu
vykti į Chicago ir pamatyti 
pasaidio parodą.

Kadangi Ohio Lietuvių ži
niose jau tilpo kai kurių kan
didačių paveikslai, tai aš tru
putį apie jas ir pakalbėsiu.

Pirmiausiai porą žodžių apie 
p-lę Oną Kulbickiutę. Ji labai 
norėtų laimėti “Miss Naujie
nos” titulą ir aplankyti pašau 
lio parodą.

P-lė Kulbickiutę yra neblo
ga dainininkė ir jau daug kar
tų yra palinksminusi vietos 
lietuvius savo dainomis. Ji dar
buojasi Šv. Jurgio parapijoje, 
lošia ‘*besketbol” ir šiaip ne
mažai dalyvauja lietuvių judė
jime. Atrodo, kad ji turi ne
mažai progos kontestą laimt-

Pas mus nemažas sujudimas 
kilo dėl prapuolimo 
Bennett’o, svarbiausio 
ninko vienoje byloje.

Mat, dalykas tokis:

tapo užmuštas sep
tynių metų vaikutis, kuris li
ko palaidotas gegužės 26 d.

Tenka pasakyti, jog tėvai 
yra bolševikiško rojaus gar
bintojai. Pakviesti katalikų ku
nigą jiems, matomai, buvo ne
paranku. Tačiau apsieiti visiš
kai be dvasiškio irgi nenorė
jo. Todėl pakvietė kažkokį sve
timtautį biblistų kunigą, kad 
atliktų laidotuvių ceremonijas.

Jeigu jie save skaito lais
vais žmonėmis, tai kuriems ga
lams jiems buvo reikalingas 
tas biblistas? — Buvęs.

ginusia 
laikinoje 
Kaune, - 
nes.

Šių metų pradžioje visoje 
Lietuvoje buvo 5479 prekybos 
įmonės su 5854 tarnautojais, 
1932 m. buvo tiktai 2635 pre
kybos įmonės su 7104 tarnau
tojais.

Amatų įmonių Lietuvoje yra 
2549, kuriose dirba 9548 dar
bininkai. Prekybos ir amatų 
įmonių daugiausiai yra Kaune 
Tačiau i jų tinklas pradeda kas 
kart vis daugiau plėstis ir ki
tuose mažesniuose centruose. 
Paskutiniuoju metu Lietuvoje 
prekyba, pramone ir amatais 
kyla vis didesnis pačiu lietuvių 
msidomėjimas. Tatai daug pa
dėjo lietuvių prekybininkų, pra
moninkų ar amatininkų susior- 
ganizavimas į savo sąjungą — 
Lietuvos verslininkų sąjunga. 
Būdami organizuoti, jie gauna 
pigiau kreditus, su kuriais daug 
lengviau gali plėsti savo naujų 
įmonių veikimą. —Tsb.

Musų krautuvėje rasite šaldytuvus vijų žinomų išdirby 
sčių k. a. NORGE, APEX ir kitų.

CLEVELAND, O. — Yellow 
Cab kompanijos trobeliai dar 
nepasibaigė. Kaip jau šiame 
skyriuj buvo rašyta, ta kom
panija turi nesusipratimų su 
savo šoferiais. Didelė dauguma 
šoferių paskelbė streiką, reika
laudami utaijos pripažinimo. 
Kompanija nuo unijos kratosi 
ir bando savo kabus operuoti 
su pagalba streiklaužių.

Pirmas bandymas buvo labai 
nesėkmingas. Kai kurie streik
laužiai tapo gerokai apkulti h 
atsidūrė ligoninėje. Nukentėjo 
ir taksikabai. Esą, nuostolių 
buvo padaryta už $2,000. Kom
panijos viršininkai ir vietos 
anglų laikraščiai tu'oj šoko kal
tinti policiją. Girdi, tik dėl po
licijos apsileidimo galėjo įvyk
ti tokie dalykai.

Nežiūrint to nepasisekimo, 
kompanija nenuleido rankų. Ji 
sumanė, taip sakant, demon
stratyviai pasirodyti. Vienuoli
ka taksikabų, budriai policijos 
saugojami, važinėjosi * miesto

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iŠ pažiūros 
daiktu.

' padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnais koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigti žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra darpmas ir jums.

Ia«, valo

Antra yra p-lė Vyšniauskai
tė. Tai populiariška mergina ir 
nemažai veikia tarp lietuvių. 
Ji priklauso šv. Jurgio bažny
tiniam chorui ir Clevelando 
Lietuvių Kultuvos Draugijai.

P-lė Aleliauskiutė irgi nema
žai veikia 
Kiek teko 
darbšti ir 
vaitė.

žodžiu 
kontestantės yra gerai žinomos 
Clevelando lietuviams- Gaila 
tik, kad viena * tegalės'—boti 
‘ Miss Naujienos”.

Birželio 3 d. visi dalyvauki
me piknike ir išrinkime gra
žuolę. — šanas.

prieš 
kiek laiko advokatas William 
P. Clyne mirtinai suvažinėjo 
senyvą moterį, Mary Kovacec. 
Tą įvykį matė Bennett. Jis 
liudijo, kad nelaimė atsitiko dėl 
advokato kaltės.

Kada pirmą kartą byla bu
vo nagrinėjama, tai jury, taip 
sakant, splitino ir prie jokio 
nuosprendžio nepriėjo. Teko 
bylą antru kartu svarstyti.

Ir Štai bylai besiartinant, at
sitiko nepaprastas dalyka's: 
Bennett kažkur prapuolė. Žino
ma tiek, kad jis buvo nuėjęs 
į darbą. Bosui pareiškęs, jog 
ant rytojaus negalėsiąs dirb
ti, nes turėsiąs stoti į teismą. 
IŠ jo gavęs sutikimą, 
gaištą laiką galėsiąs 
naktį.

Iš darbo tačiau jis 
begrįžo. Nebegrįžo ir sekamą 
dieną, žmona dėliai to yra la
bai susirupirfusi ir tvirtina, kad 
su vyru turėjo kas nors 
bloga atsitikti. Esą, tokių špo-

Šių metų pradžioje visose 
Lietuvos pramonės, prekybos ir 
amatų įmonėse, kurių buvo 
1485, dirbo 16,743 darbininkai 
ir 1690, tarnautojų. Pereitais 
metais padidėjo tiek pramonės 
įmonių, tiek ir jose dirbančių 
darbininkų skaičius. Taip, 1032 
metų antram pusmety buvo 
1297 įmonės su 14,040 darbi
ninkų, tai rodo, kad nežiūrint 
siaučiančios ekonominės krizės, 
Lietuvos pramonė auga. Dau- 

pramonės įmonių yra 
Lietuvos sostinėje 

- 272 pramonės įnio-

P-le Ona Kulbičkiutė, kuri 
yra pasiryžusi laimėti nemo
kamą kelionę į pasaulio paro

tai. Taksikabus lydėjo plytga
liai ir akmenys. Nors nei vie- 

šoferis nenukentėjo, bet 
kai kurių kabų langai tapo iš
mušti.

Ryšyje su tuo tapo suimti 
keli žmonės.

Atrodo, kad kompanijai ne
bus lengva streiką sulaužyti, 

laiką taksikabus ga- 
policijos saugoti?

sų jis niekuomet nedarydavo.
. • » » » f
Vietos pieninės tariasi pakel

ti kainas pienui. Girdi, kito
kios išeities nėra, nes opera- 
vimo išlaidos žymiai padidėju
sios, — darbininkams dabai 
mokama daug didesnės algos.

— žvalgas.tarė dėl visokios ramybės mo
terų draugijai pamokėti dešim
tį dolerių.

Kaip sau norite, bet tai sa
votiškas “patriotizmas”. Vieto
je aukoti, moterų draugija sau 
iškovojo auką 
riaus. Weil, 
esama!

Leitenantas 
pasiliko dvi dienas, tad per tą 
laiką turėjo progos susipažinti 
su Cleyelandu ir clevelandie- 
čiais.

Del informacijų kreipkitės 1

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

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

m Aurado austote 
šveičia nedruky* 
•mąlša — tas sun-

Devynių 
panijų rekordai paimta tyrino 
jimui. Tuo pačiu laiku du uni 
jos viršininkai pasodinta kalė 
jiman. Reikalaujama 
vieno po $5,000 kaucijos.

Mat, pastaruoju laiku mu’sų 
mieste pradėjo siausti langų 
daužytojai. Tas vandalizmas 
norima primesti unijos virši
ninkams. Vadinasi, norima juos 
apkaltinti tuo, kad su jų ži
nia ląngai yra daužomi.

Didele Ekskursija
Po priežiūra Lietuviu Agentu 
Dr-jos laivu ‘UNITED STATES’ 
iš Ncw Yorko Gegužės 12 4.

INCORPORATED 
ĮPĖDINIAI CITY FURNITURE CO.

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

Phone SEELEY 8760

Sujudimas
Mirtsų politikieriai galvoja ir 

suka sau galvas, bandydami 
patirti, kas sumanė “Naujieno
se” įvesti “Lietuvių Ohio ži
nias”. Jie vaikščioja vieni pas 
antrus ir teiraujasi, kas gale- 
tų būti tie kaltininkai.

Man atrodo, kad jiems to 
skyriaus atsiradimas labai ne
patinka. Kai kurie net labai 
yra susirūpinę ir jiems kinkos 
dreba. Mat, jeigu skyrius ir 
toliau taip vystysis, tai musų 
slaimieji politikieriai visai ga
li įtakos nebetekti.

Tai ir gerai. Per daugelį me
tų clevelandieČiai nieko nega
lėjo veikti be tam tikrų poli
tikierių “aprobato”. Jeigu kas 
jiems bandydavo pasipriešintu 
tai jie tuos Visokiais budais 
iškoneveikdavo. Dabar to jie 
nebegalės daryti.

— Girdėjęs.
» » tf

Dvejopas saikas
Gegužės 27 d 

įšventinti kunigai laikė pirmai 
mUUs. Abu kunigai, tad, ro
dosi, abiem turėjo biiti suteik-

Listerine, dantų t 
dantis nauju budu. 
įnikai vai 
kurs ištii

kus uždavinio pagalios tapo ii« 
rištas.

Didelė tūba' Isterine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 -centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmaaal Co^ Salnt 
Louis, U« S. A.

Gegužės 28 d. Clevelando 
ALTASS skyrius laikė susirin
kimą ponų Vilkelių rezidenci- 

Ijoj. Vos tik spėjo nariai ir sve
čiai susirinkti, kaip skyriaus 
pirmininkas, Dr. J. T. Vitkus, 
padarė visiems siurprizą: jis 
atsivežė į susirinkimą leitenan
tą Feliksą Vaitkų, jo žmoną 

• ir lėktuvų mechaniką Viktorą 
Jesulaitį.

Mat, vakare lakūnas Vait- 
jkus su savo žmona bei p. Je- 
sulaičiu atskrido 
Tad Dr. Vitkus 
airportą ir juos 
žė į susirinkimą.

Nusirinkusiems 
riams bei svečiams buvo labai 
malonu susitikti bei susipažin
ti s n naujuoju lakunu bei j<. 
žmona, su kuria jis vos prieš 
kelias dienas apsivedė. Leite
nantas Vaitkus padarė labai 
gerą įspūdį. Jis yra draugiš
kas ir malonus žmogus. Besi
kalbant su jtfo paaiškėjo, jog 
jis planuoja skristi Lietuvon 
liepos pabaigoje, kadangi ta
da yra pilnatis ir naktys esti 
šviesios.
- Susirinkimas vienbalsiai' nu- ..•* »• •■•v■ ■■ • » • - i> : • •• < • v
tarė priimti rezoliuciją, kuria 
einant užginama ALTASS Cen- 
tralinės Valdybos veikimas ir 
pamainymas lakūno. Musų 
ALTASS veikėjai pilniausiai 
pasitiki leitenantu Vaitkum, o 
į lakūno James-Janušausko iš
sišokimą nekreips mažiausio 
dėmesio, O ypač po to, kai jis 
bolševikiškoje spaudoje padarė 
labai vaikišką ir nerimtą pa
reiškimą.

Be ALTASS skyriaus narių, 
susirinkime dalyvavo ir sve
čių; A. S, Kulbickas, vietos 
veikėjas, p-ia Šukienė, p-ia Ste 
pulonienė. Lietuvių Banko se
kretorius Deraitis su žmona ii 
kiti. Skyriaus veikėjai tarė 
ačiū sesutėms Kulbickiutėms 
už dalyvavimą programe. Vie
na tų sesučių birželio 3 d., ro
dosi. dalyvauja gražuolių kon- 
teste.

Musų ALTASS skyrius turi 
gerų ir nuoširdžių darbuoto
jų, kaip tai: Dr. J. T. Vitkus, 
p. P, Zuris ir žmona, J. Armo- 
nas, A. S. Kulbickas, J. čerau- 
ka, Povilas šūkis ir kiti. Visi 
yra pasiryžę dirbti, kad avia
cijos diena 24 birželio pasisek
tų kuo geriausiai.

Nusirinkime turėjome ir juo
kingą kuriozą, —- bent taip 
jis man atrodo. Viena moterų 
katalikų draugija prisiuntė sa
vo atstoves, kurios labai patrio
tiškai prabilo į susirinkusius. 
Girdi, draugija yra labai susi- 
rupinusi, kad aviacijos diena 
l>asisektų. Aviacijos dieną pri
valą . visi lietuviai remti ir 
Lt.

Mes klausomės ir žiūrime 
viens j kitą, — kas čia bus to
liau? Bet štai ir yla iš maišo 
išlindo. Moterų draugijos ko
misija po ilgos įžangos prieina 
prie tikrojo dalyko: girdi, jei 
ALTASS skyrius duos dešimtį 
dolerių, tai draugija atšauks 
savo pikniką, kuris turi įvykti 
tą pačią dieną, kaip ir Cleve
lando lietuvių aviacijos diena.

Tai tau, Jurgi, ir devintines! 
Kas daryti? Susirinkimas svar. 
stė, svarstė tą klausimą ir nu-

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

Atidarą kasdien išskyrus ATDARA SEKMADIENIAIS
Antradieniais, Ketvirtadieniais nuo 10 v. ryto iki 5 po pietų 
ir šeštadieniais iki 10 vai. vakare.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir Penktadieniais iki 6 y. v.

Biblistų kunigas lietuvių 
laidotuvėse

Gegužės 24 d. atsitiko ne
laimė

Steigia daug akmenų 
tašyklų ir gontarkų

’ ■ "I J

i. KAUNAS...... .  . ...
darbų plariĄr’Vfd:“ reikalų mi
nisterijos pageidavimu visuose 
apskričių miestuose baigiamos 
įrengti akmenų tąsymo dirbtu
vės, kuriose bedarbiai tašys ak
menis, nes visus apskr, 
tus esą nustatyta išgrįsti tašy
tais akmenimis.

Kar^tf steigiamos ir gontar- 
kos ir bus labai išplėsta gontų 
gamyba propoguojant, kad ūki
ninkai stogus dengtų gontais. 
Gontų kaina stengiamasi suly
ginti su šiaudų kaina.

F 'J; J
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KORESPONDENCIJOS
Brooklyn, N. Y
Debatai ir diskusijos

Diskusijo- 
kas tik no-

bininkų reikalai, tatai, esą, pa
rodo šeimininkavimas purio
je “Laisvėje”. Vienas didelis 
“Laisvės” šulas įdėjo didesnį 
ratų, kad greičiau butų gali
mi) darbas atlikti. Reiškia, 
kad mažiau darbininku terei-

I

kėlų.
Gana platokai paliete ir uni

jų klausimų. Pareiškė, jog 
komunistai savo kvaila politi
ka tik ardo darbininkų vieny-

garsinimu 
tik

Gegužės 25 d. Neprigu Imi il
gas Kriaučių Unijos Kliubas 
surengė debatus ir diskusijas. 
Debatoriais pakvietė iš komu
nistų puses Bimbų, o iš opozi
cijos pusės Butkų, 
se galėjo dalyvauti 
rėjo.

Jokių didesnių
nebuvo. Apie debatus 
kartų buvo pranešta “Laisvė
je” ir “Naujoje Gadynėje“. Ne
žiūrint to, žmonių susirinko 
tiek, kad vos tilpo svetainėje, 
— daugeliui teko stovėti. Vi
so galėjo būti apie keturi šim
tai publikos.

Kiek po aštuonių pirminin
kas pranešė, jog prasidės deba
tai. Tvarka esanti nustatyta 
tokia: pirmiausiai kalbės .'k) 
minučių Bimba, paskui 30 mi
nučių Butkus. Atsakymui de
šimtį minučių turės Bimba ir 
tiek pat Butkus. Po to prasi
dės diskusijos, — kalbėti ga
lės, kas norės, ale nedaugiau, 
kaip dešimtį minučių.

Išeina Bimba. Jaučiasi ge
rai. Atrodo, kad jis savo opo
nentų yra pasiryžęs į ožio ra
gų suvaryti. Su šypsena veide 
pradeda kalbėli, jog jam vi
suomet linksma yra ginti ko
munistų pozicijų, nes ji yra 
teisingiausia pasaulyje. Tik 
komunistai tikrai gina darbi
ninkų reikalus, o visi kiti yra 
niekas kitas, kaip tik NBA pa
stumdėliai. Prie jų priklauso 
visokie Hillmanai, Butkui ir 
Jankauskai. Jie visi kovoja 
komunizmų ir remia reakcio
nierius. Kartais jie dedasi di
deliais radikalais, bet tai, esu, 
tik dėl svieto akių.

Girdi, komunistai jau vado- 
v^Oja keturioms didetėriTik uni
joms, kurios turi apie 200,000 
narių. Tuo tarpu visokie Bui
kai, Jankauskai ir Hillmanai 
savo unijoje turi vos 5,000 na
rių. Jie yra tikri darbininkų 
reikalų išdavikai.

Toliau, daugiau. Esu, jau 
šiandien komunistai vadovau
ja 90 nošimčių Amerikos dar
bininkų. Kuboje komunistų 
įtaka didėjanti šuoliais. Per
nai ten buvo 120,000 komunis
tų, o šiemet jau 400,000. Vo
kietijoje, Austrijoje neliko jo
kios kitos opozicijos, kaip tik 
komunistai, kurie kovoja prieš 
fašizmų. Visi kiti pabėgo į 
užsienius. Amerikoje taip pat 
komunistai yra kovingiausi. 
Girdi, pažiūrėkite kas dedasi 
Toledo ir kituose miestuose. 
Tai vis, esu, komunistų dar
bas, kurie kovoja prieš išnau
dotojus.

Baigė savo kalbų Bimba tuo, 
kad ragino visus darbininkus 
prisidėti prie komunistų par
tijos, kuri tikrai juos išgany
sianti.

Pristatoma Butkus. Publi
ka gana smarkiai ploja. Kal
bų ramiai, šaltai ir su jumoru. 
Girdi, visai nesitikėjau, kad 
teks tokioje plotmėje deba
tuoti. Bimba atėjo ne klausi
mų rišti, ale pateisinti 
nistų taktikų ir apginti 
nizmų nuo kriaučių.

Publika juokiasi.
Butkus gvildena Austrijos įvy
kius. Komunistai, sako jis, 
bando svetimomis plunksno
mis puoštis. Visi žino, kad 
Austrijoje kovojo ant barika
dų socialdemokratai, o tokie 
revoliucionieriai, kaip Bimba, 
tai slapstėsi kur nors galvų po 
šluotų pakišę. Smarkus jie 
yra tik tada, kai jiems jokis 
pavojus negru moja. Geriau
sias to pavyzdys — tai Madi- 
son Garden. Kada ten susi
rinko tūkstančiai darbininkų 
protestuoti prieš fašistus, tai 
tokie revoliucionieriai kaip 
Bmba, ėjo tiems darbininkams 
galvas daužyti. Vadinasi, ėjo 
į taikų fašistams.

Kiek rupi Limbiniams dar-

Jis ir šiokis, ir to
Neuzmirš- 

važiavimų i 
kelione kai-

jog važiavi-

nuopelnus.
paties

pa- 
ne- 
iš-

pa-

kiti yra sukūrę
Duodama, taip sakant, 10 

minučių Bimbai atsikirsti. Na. 
jis ir pradeda! Debatuojama- 
jį klausimų palieka nuošaliai 
Kimba vien tik prie Butkau? 
asmens,
kis, ir dar kitokis. 
ta jam prikišti ir 
Rusijų. Girdi, ta 
novo $2,000.

Butkus atkerta,
mo į Rusijų aplinkybės Bim
bai yra gerai žinomos, tad ko
dėl jis apie tai nepasako tei
sybės? Pagalios, pats Bimba 
jau keli metai rengiasi va
žiuoti į Maskvų, bet vis nepri
sirengia. Matomai, jam Broo- 
klyne tupėti kus kas patogiau, 
negu važiuoti pas Stalinų.

Paskui panagrinėjo 
Bimbos
Bimba ir Žaldokas per dveje
tų metų organizavo Pennsyl- 
vanijos mainierius į bolševi
kiškų unijų. Na, ir kokie re
zultatai? Viso prirašė 463 
mainierius, kuomet toje apy
linkėje randasi 60,000 organi
zuotų angliakasių. Iš to gali
te spręsti, kaip angliakasiai 
pritaria bolševikams. Tos sa
vo karingos unijos organiza
vimu Bimba ir žaldokas 
liovė įdomautis, kaip tik 
beliko pinigų jų keliones 
laidoms.

Kai oficiališki debatai
sibaigė, tai prasidėjo, taip sa
kant, “free for all” f aitas. Už
siregistravo pusėtinas būrys 
kalbėtojų. Pirmiausiai balsų 
ima kriaučiai, buvusieji Bim
bos draugai. Visi smerkia sa
vo buvusį vadų. Girdi, atsi
mink, kas buvo praeityje. Ka
da mes streikavome, tai jus 
tverėte naujas unijas ir ėjote 
skebauti,

Antanas sėdi sau nosį nulei
dęs ir tyli. Nemalonu jam iš 
buvusių draugų tokius daly
kus girdėti. Juo labiau nema
lonu, kad visi jį taip pirštais 
ir bado.

Per didelį vargų gauna bal
sų ir Pruseika. Jis pasako tė
viškų pamokslų ir duoda Bim-

komu- 
komu-

Toliau

bai patarimų. Esą, griežtumu' lai, žinoma, yra bumbugas. 
bolševikai nieko negalės lai-; Kaip Stalinas Biu ijoje verčia 
mėli. Darbininkams reikia visus prieš jį nusilenkti, taip 
vienybės. Tam tikrais atsiti- Bimba nori, kad visi lietuviai 
kiniais visi darbininkais gali jo klausytų. Kas jį įgaliojo 
išvien veikli, nežiūrint to, kad diktuoti, kas jį išrinko? 
jų nuomones ir jkiriasi.

Gal tai ir geras patarimas,' kodėl ji palikusi tokia bloga, nose 
bet vargu jis bet kokių naudų kaip apie jų rašo 
atneš: Bimba, mano suprati-, No. 120. Ji jau ir 
mu, yra “hopeless case“. Su kitokia. Kodėl?
kitų nuomonėmis jis nemoka todėl, kad ji dalyvavo socia- 
skaitytis. Jis klauso tik ko-!lislų vakarienėje? Jeigu taip, 
maudos ir kiliems konianduo-; tai visi tie žmones, kurie al- 
ja. Įvyksta į koniiinutų parengi-

Kalba Lavinskas. Pareiškia mus, automatiškai tampa ko- 
savo niuistebčjimų, kad tie di- niunistais, nežiūrint to, kad 
deli žmonės — inteligentai ir kai kurie jų yra žinomi kaipo 
redaktoriai turi tokias pla- fašistai. i
čias burnas ir nieko daugiau; Paukštienė daug karčios lei- 
nesugebi pasakyti, kaip tik jybes pasakė Bimbai.
vieni antrus niekinti ir pur-i žodžiu sakant, Bimba šį kar- 
vinti. Ko gera iš jų gali iš- ‘.............. ‘ ‘ 1
mokti eiliniai nariai.

Kadangi Bimba arogantiškai 
padarė užmetimų Butkui, jog 
tasai niekuomet prie jokios 
unijos nepriklausė, tai Lavins
kas tų užmetimų atrėmė. Jis 
pareiškė, jog jam yra gerai 
žinoma, kad Butkus angliaka
sių unijai priklausė per kokį 
dvylikų metų. Butkus unijai 
priklaus ė jau tada, kad Bimba

Ukmergė “remontuo- 
jasi”

UKMERGĖ.—Šiuo metu Uk
mergėje vyksta “generalinis re
montas”: dažomi namai, kei-

| Paukštiene klausia Bimbos, čiamos skardinės iškabos sie-
padarytais užrašei

“Laisve” 
fašiste ir

ŠVEDU 
AMERIKOS 

■j LINIJA
Is New Yorko 

K f KLAIPĖDĄ
Per GothenburgąA

Į--į
I i

LIETUVIŠKĄ DEGTINĘ

tų susilaukė tokios pirties, ko
kios jis nesitikėjo.

— krank Lavinskas.

LIETUVOS ŽINIOS
Pasvalys tvarkosi

O kai dėl Butkaus kelionės į 
Busijų, tai kas čia tokio? Ko
dėl Bimba nepasako, kiek 
kainavo Ievutės Bimbienės, 
Undžienės ir kitų misionierių 
siuntimas į Busijų? Kodėl jis 
tyli apie tuos plytninkus, ku
rie buvo nuvažiavę į Busijų 
molį minkyti? , »

Keli bimbininkai buvo pra
dėję urzgėti, bet bendrai pub
lika palydėjo smarkiais plo
jimais Lavinsko kalbų.

Pašoko, kaip nuo žarijų, Šo- 
lomskas. Sklaidėsi rankomis, 
šokinėjo, bet nieko išmintingo 
nepasakė. Smerkė tik Senų 
Vincų už jo raštus.

Gerokai patarkavo Antanų 
musų veikėjas Glaveckas. Esą, 
Bimba bando užsiginti, jog jis 
nesųs jokis diktatorius. Bet

PASVALYS.— šiais metais 
smarkiai miestelis tvarkosi: tai
somos tvarkos, daromos naujos 
gatvės ir praplečiamos senos, 
tik gyventojai rūpinasi kas 
atlyginsiąs už paimtų gatvės 
reikalams žemės gabaliukų.

liiiwriTr^ kelionė 
i LIETUVĄ per ŠVEDIJĄ

Didelė Ekskursija
Rengiama

L/c/. L. A. Sąj. Amerikoje
Modern šku baltu motorlaiviu

“GRIPSBOLM”
Išplaukia iš New Yorko

Liepos (July) 3,1934
12
17
25
18

Kiti išplaukimai 
Drottningholm 
Drottningholm, 
Gripsbolm, 
Kungsholm
Kreipkitės i vietini agentą arba: 

SWEDISH AMERICAN LINE 
181 N. Michigan Avė., Chicago, III.

PRODUCED 
»y‘ the 

sTATi 
SPIRIT M0N0P!

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:

STAKAUSKAS 
NEFFAS 
CZESNA 
BIOGA 
KAMARAUSKAS

lUrželio 
Liepos 

.. Liepos 
... Rugpiučio

Elektrikinės Ledams
Visados sutaupo ant maisto ir maistas nesu- 

genda. WĘSTINGHOUSĖ, NORGE, 
LEONARD, CROSLEY, APEX, GIBSON

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

4119 So. Ashland Avė. 
4501 S. Ashland Avė. 
734 W. 85th St.
4600 S. Marshfield Avė. 
2435 S. I^eavitt St.
4501 S. Paulina St. 
4358 S. California Avė. 
4107 
2451 
7101 
2649 
1900 ...
4512 S. Wood 
1605 W. 63rd 
2646 W. 63rd 
260 W. 116th 
5600 W. 93rd 
147 E. 107th St. 
136 E. 107th St. 
10805 S. Michigan 
4535 
4300 
2638 
3729 
2622

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

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

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

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

St.
St.
St.

St. 
St. 
St.

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

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

whlakey tor sale or delivery into offer 
any etate or comniunity vheraln the adverllslnr. sale or ūse 

thereof is unlawful.

This advertisement 1b not intcnded
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Randasi ant Archer Avė., 6 blokai už Kean Avė.
Yra graži vieta dėl piknikų, išvažiavimų ar kitų parengimų; dar
žas duodamas veltui. Yra gera vieta dėl automobilių sustojimo. 

Užlaikome pirmos rūšies skanius gėrimus ir užkandžius.
Savininkas

WM. DAMBRAUSKAS
KVIEČIAME ATIDA

RYTI ČEKIU 
SĄSKAITAS 

Balansas turi būti 
ne mažiau $100.

PARANKUS DRAUGIŠKAS 
TVIRTAS

HALSTED EKCHANGE 
NATIONAL BANK

Halsted St. ir 19th PI.
Narys FEDERAL

IN SU R A NCE KO R PORA CIJ OS

SKALBYKLOS 
šiltame ore daug pagel
bės šeimininkėms. Pirkite 
skalbyklų įmokėdami tik 
$5.00, o po tam tik po 
$1.00 į savaitę.

Didelis pasirinkimas

>99.00
ir aukščiau.

Pas Budriką pasirinkimas nemažas vartotų 
Skalbyklų po 

$12.00 ir $15.00

Tel. Willow Springs 43
Willow Springs, I1L

BRIDGEPORTO BUČERIŲ IR GROSER- 
NINKŲ

IŠVAŽIAVIMAS
Sekmadieny, Birželio 3 d., 1934 m.

SUNSET PARK,
PRIE 135-tos IR ARCHER AVENUE. Prdžia 12 .valandą.1

PASTABA: Važiuoti galima bile keliu iki Archer kelio ir tuo keliu 
iki 135-tos, kur randasi daržas prie pat kelio su gražia bromą.

Kas neturės biletų iš anksto (kuriuos galima gauti veltui pas tos 
sąjungos biznierius), tam priseis užsimokėti 25c.

RENGIMO KOMISIJA.
————— ......... ..... .  ■■ I—— I ■     .... I 

JOS. F. SUDRIK,
INCORPORATED

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

NUOLATINIAI BUDR1KO RADIO PROGRAMAI:
Nędėliomis WCFL, 970 k. nuo 1 iki 1:30 po pietų. 

Ketvergais WHFC, 1420 k. nuo ?:30 iki 8:30 vai. vakare.

PETER PEN

4hecloud 
JUMPERS 
THE SIRENS 

OFTHE 
CLOUDS 

ARE 
THYING TO 

ENTICE 
US.

THE ARTIST 
V/OULD 
SMAKE 
HANDS.

HOLD 
TIGHT 
PETER 
PEN.

NOW WEVE 
got him 

PULL 
BROTHER/

BRIDGEPORT HARDWARE and 
PAINT CORPORATION

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

SPAR VARNISH, galionas...........$<fl O E
(ir. augžčiau I .fa W

ALIVINĖS MALEVOS, galionas.......QO«
(ir augščiau vO O

3214 So. Halsted St. Tel. Victory 7261

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

swimming pooL 
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims seredomis iki 7 v. v.

WHATWILL . 
W£ DO PETER 
PEN? I CAN'T * 
HOLO ON MUCH, 

LONGERA • *

\teLP/
FOR 

COODNESS 
SAKE 
DONT

GOZ 

' PRINCESĘ 
I PETER

PEN, 
AND 

SADIE.

(Z€^OA2*|8 OH MUftOV UP
• į TOMORPOW/
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Published Daily Escept Sunday by 
The Lithuanian Newa Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8600

Editor P. GRIGAITIS

Subsoription Ratas:
88.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
8e per eopy

Entered aa Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Offtee 
of Chicago, III. mutar the act of 
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiem- Ben- 
drovi, 1789 & Halsted St. Chicago, 
III. Telefonas Canal 8600.

Užsisakymo kainai
Chicago je — paštu:

Metams •••••••••••♦•••••••••••♦•••e$8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams ..........  2.00
Dviem menesiams ...........  1.50
Vienam mšnesiui _ ______  .75

Cbicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija 8c
Savaitei ~--- ---------- 18c
Mšnesiui  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams $7.00
Pusei metų 8.50
Trims menesiams  1.76
Dviem menesiams 1.25
Vienam įplnesiui __ __ ......... ,75

Lietuvon ir kitur ušsieniuose 
(Atpiginta)

Metams .... .... ................ . .... .. $8.00
Pusei metų 00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu karta su užsakymu.
E^=e«0KS=xsx*3msws2W==»nt3e====x=======3«==3r=r=aT=x==!==»

KUBOS LAISVE

Jungtinių Valstijų senatas ratifikavo (patvirtino) 
sutartį su Kubos respublika, kuria panaikinama gar
susis “Platt amendment”, buvęs galioje nuo 1903 metų.

Tuo amėndmentu (pataisa prie sutarties tarpe 
Amerikos ir Kubos) buvo užtikrintai Jungtinėms Valsti
joms teisė daryti ginkluotą intervenciją Kuboje, kilus 
tenai riaušėms ir paimti savo priežiuron Kubos finan
sus ir sanitaciją (sveikatos reikalus), žodžiu, Kuba bu
vo faktinai pastatyta po Jungtinių Valstijų protekto
ratu. - d

Prezidentas Rooseveltas sutiko .panaikinti tą impe
rialistinę Platt’o pataisą, tuo budu sugrąžinant Kubai 
pilną nepriklausomybę, ir senatas jo žinksnį patvirtino.

Butų gerai, kad Jungtinės Valstijos ir toliau laiky
tųsi šitokio nusistatymo santykiuose su kaimyniškomis 
mažomis valstybėmis. Pagerbdamos jų laisvę, jos įgis 
jų pasitikėjimą ir simpatiją, ir tai bus geresnis taikos 
užtikrinimas Naujamjame Pasaulyje, negu ginklas.

jantis ūkininkų vadas Stambuliski. Jis viešpatavo tre
jetą metų, panaikinęs spaudos ir susirinkimų laisvę. 
Bet vasarą 1923 metų jisai buvo nuverstas, ir užmuštas, 
ir Stambuliskio vietoje ėmė diktatoriauti Tsankov su 
armijos karininkų pagelba.

Dabar įvyko naujas perversmas ir Bulgarijos val
džia pasidarė visai panaši į italų arba vokiečių fašizmą. 
Ji pasigyrė organizuosianti tokias, kaip Mussolinio, 
“korporacijas”, į kurias busią suvaryti darbdaviai ir 
darbininkai.

Kuomet fašistai kurioje nors šalyje pasigrobia val
džią į savo rankas, tai visi komunistai rėkia vienu bal
su, kaltindami socialistus, kurie, girdi, “pardavė” fa
šistams darbininkų klasę. Šitaip jie kaltino Lietuvos 
socialdemokratus po 1926 metų gruodžio mėn. “pučo”, 
paskui — Vokietijos socialdemokratus, Austrijos social
demokratus, ir t. t. Bet kuo išaiškinti tą fašistišką per
versmą Bulgarijoje?

Bulgarijoje po pasaulio karo socialistai niekuomet 
nebuvo stiprus. Per kelis pirmuosius metus tenai buvo 
po komunizmo įtaka ne tik dauguma darbininkų, bet 
ir plačiosios ūkininkų masės. Diktatorius Stambuliskis 
savo politikoje pamėgdžiojo Rusijos Leniną, o betgi ji
sai buvo nuverstas. . . .

Komunistai Bulgarijoje buvo stiprus iki paskutinio 
laiko. Bulgarija yra vienintelė šalis Europoje, kur dar
bininkų dauguma dar tebeseka paskui Maskvą (mat, iš 
senų laikų bulgarai žiuri į rusus, kaip į savo “vyres
niuosius brolius” ir iš jų ima pavyzdį). Per paskutinius 
bulgarų Sobranije (seimo) rinkimus buvo išrinkta 31 
komunistų atstovas ir tik 5 socialdemokratai. Tačiau 
komunistai neapsaugojo to krašto nuo fašizmo.

Kas skelbia diktatūros idėjas, tas ir negali sėkmin
gai su fašizmu kovoti. Diktatūros skelbėjai pramina 
fašizmui kelią.

Buldogo charakteris skiriasi 
nuo laukinio šuns ar pudelio 
charakterio. Bet ir tai dar ne 
galas:, kiekvienas atskiras 
nors ir vienokios veislės, 
skirtingą nuo kitų šunų 
rakterį. šitai mes galime

M. ARCIBASEVAS.

■e

AŠTRUS TEISMO ĮSAKYMAS Gyvulių Ištikimybė
Teisėjas Leander B. Faber, New Yorke, davė “in- 

džonkšeną” vienai duonos kepimo kompanijai prieš 
. streikuojančius darbininkus. Tuo savo įsakymu teisė

jas draudžia darbininkų unijai, kuri vadovauja strei
kui, skelbti, kad minėtos' kompanijos įmonėje eina strei
kas; jisai draudžia-net sakyti, kad prieš streiką yra iš
leistas “indžonkšenas”.

Amerikos teismai labai dažnai įsikiša į darbdavių 
ginčus su dąrbininkaiSf panaudodami savo galią darb
davių interesų gynimui. Bet šitokių despotiškų įsaky
mų ir Amerikos teismų istorijoje yra nedaug. Keista, 
kad Brooklyno Vyriausiojo teismo narys taip žiauriai 
paneigė darbininkų teises tame laike, kada federalinė 
valdžia rašo įvairius pramonės kodeksus, kurie pripa
žįsta darbininkams teisę organizuotis ir sutartinai ko
voti už savo reikalus.

negalima pripažinti turint žmo-

SIMON IR BARTHOU

Nusiginklavimo konferencijoje Genevoje susikirto 
dviejų galingiausiųjų Europos valstybių užsienių rei
kalų ministeriai —- Anglijos Sir John Simon ir Franci- 
jos Louis Barthou. Pirmasis pasisakė už tai, kad Vo
kietija turinti teisę didinti savo ginkluotę, ir viešai ap
kaltino Franciją, kad ji trukdanti tarptautinę santai
ką, atsisakydama duoti kokių nors koncesijų Vokieti
jai. Ministeris Barthou atsakė Anglijos ministeriui, 
piktai-pašiepdamas jo nuolaidumą vokiečių naciams įr 
pareikšdamas, kad apsaugoti Europą nuo nacių agre- 
singumo galįs tiktai ginklas.

Francijos ministerio kalbai karštai plojo didelė 
dauguma valstybių delegatų konferencijoje, kuomet mi
nisterio Simon’o kalbą konferencija pasitiko tylėjimu. 
Aišku, kad Francijos politika paims viršų. Ji reiškia, 
kad Europa šiandie neketina nusiginkluoti.

Įdomu, kad ministerio Barthou kalbai entuziastiš
kai pritarė ir sovietų Rusijos spauda, kuri tuo pačiu 
laiku visiškai pasmerkė anglų ministerio pasiūlymus. 
Rusija jau eina ranka už rankos su Francijos “impe
rialistais”, kuriuos seniau bolševikai atakuodavo, kaipo 
aršiausius darbininkų klasės priešus. Ąr imperialistai 
jau pasidarė proletariato draugai? žinoma, kad ne. Bet 
Maskva.savo pastangomis suardyti darbininkų judėji
mą Vakarų Europoje ir savo beprotiška kova prieš de
mokratiją. pastatė save į tokią padėtį, kad šiandie jai 
tenka ir į Francijos militarizmą žiūrėti, kaip į savo iš
gelbėtoją.

• Užtardamas Hitlerį, ministeris Simon eina pramin
tu^ anglų tarptautinės politikos taku. Anglija nesimpa- 
tiztioja naciams, bet ji nenori, kad Europoje perdaug 
įsigalėtų francuzai. Jai geriausia, kuomet Europos kon
tinente susidaro jėgų pusiausvira: tuomet anglai dedasi 
su ta puse, kurioje jie mato daugiau naudos sau.

■ FAŠIZMAS BULGARIJOJE

<• Bulgarija turi. trečią diktatūrą po pasaulio karo. 
Pirmiausia joje įsteigė diktatorišką valdžią bolševikuo-

Ar gyvulys ištikimas? čia 
klausimą galima ir kitaip pa- gišką galvojimą ar žmogišką 
statyti, būtent, ar ir žmogus 
ištikimas? Jei kalbama apie 
žmogaus ištikimybę, tai reikė
tų pažiūrėti, ar galima kalbė
ti apie gyvulių ištikimybę, ką 
shko apie tai mokslas, moks
liniai gyvulių stebėjimai. Ten
ka atsiminti, * Vacį * pats 4 ištiki
mybės apibrėžimas nėra tiks
liai nustatytas. Daug priklau
so nuo to, kuriuo požiūriu mes 
ją vertinsime: ar kaip atskirą 
jausmą, ar tik kaip to jausmo 
pasireiškimą. Kalbant apie iš
tikimybę iškyla ir meilės klau
simas. Kas yra meilė, taip pat 
labai sunku pasakyti. Todėl 
kalbant apie šiuos gyvulių jau
smus, sunku juos tiksliai iš
aiškinti. Tik viena yra žino
ma: ten, kur yra ištikimybė, 
tikra ištikimybė, kartu turi bū
ti ir meile, žmonių ištikimybė 
yra daug painesnė, žmonių iš
tikimybė pasireiškia asmens 
asmeniui, asmens asmenų gru
pei, pagaliau ištikimybė sava
jam kraštui, saviesiems nusi
statymams, savosioms idėjoms, 
savajai pasaulėžiutai ir, bū
tent, tai organizacijai, kurią 
jis yra pasirinkęs. Kalbant apie 
tokią ištikimybę, visai supran
tama, kad gyvuliai šios ištiki
mybes negali turėti taip pat, 
kaip jie negali turėti vienokios 
ar kitokios ideologijos. Gyvu
lių ištikimybė gali pasireikšti 
tik ten, kur pasireiškia jų mei
le, o jię meilės kuriems nors 
principams parodyti negali; ji: 
gali parodyti savo meilę gy
viems ar negyviems daiktams, 
apčiuopiamiems daiktams. To
dėl ta prasme ir nagrinėja gy
vulių ištikimybę dr. Ernst’as 
Bergmann’as.

Kalbant apie gyvulių ištiki
mybę ar meilę, pirma reikia iš
spręsti klausimas, ar gyvuliai 
yra panašios į Žmones būty
bės, galinčios galvoti, jausti, 
nors ir gana žemame laipsny
je, arba į gyvulius reikia žiū
rėti kaip j automatus, kurie 
į išorinį pasaulį reaguoja, vei
kia kaip automatai (mašinos). 
Mokslas ilgus metus šitą klau
simą tyrinėjo, ir pagaliau pri
eita išvados, kad šitą 
mą nagrinėjant reikia 
žinti gyvuliams sielos 
mą, būtent, pripažinti

klausi- 
pripa- 
turėji- 
jiems 

mąstymo ir jausmo galią. Vi
sai suprantama, kad gyvuliams

sielą visuose jo veiksmuose. 
Negalima sulyginti su žmogaus 
veiksmais tų gyvulių veiksmų, 
apie kuriuos mums pasakoja 
medžiotojai iš savo nuostabių 
medžioklių, būtent, kad šven
tomis dienomis gyvuliai kitaip 
jaučiasi, tų pasakų, išeinančių 
iš musų (senelių, ktfrie pasako
ja apie gyvulių suklaupimą jąnt 
kelių kalėdų rytą. Tai yra tik 
pasakos ir tikrenybėj tokią 
įvykių visai nėra. Taip pat ne
galima laikyti žmoniškais tą 
gyvulių veiksmų, kuriuos jie 
padaro išdresiruoti (išmokyti). 
Norint kalbėti apie gyvulių iš
tikimybę, visada reikia skirti 
visa tai, ką vadiname dresū
ra, t. y. gyvulių išmokymą vie
nokius ar kitokius . veiksmus 
atlikti. Jei šuo priverčiamas su 
mėsos gabalu4, pririštų ant kar
ties, šokti į vandenį, ar tą ga
balą paskandinus, priversti šu
nį puikiai nardyti, tai dar ne
reiškia, kad čia pasireiškia 
šuns protas, kad čia pasireiš
kia žmoniški jausmai. Tuo at
veju šuo auklėjamas savimy
la u, ir tokiais atvejais kalbėti 
apie šuns ištikimybę ar meilę 
netenka. Jei šuo išgelbsti skęs
tantį vaiką tik išmokytas, tai 
visai suprantama, kad čia ne
gali būti kalbos apie jo ištiki
mybę, atjautimą ar pasiauko
jimą. Jei gyvulys žino, kad vie
nas ar kitas jo veiksmas suriš
tas su tuo, kad jis turės malo
numą, tuo atveju taip pat ne
galima kalbėti apie tikrą jv 
jausmą. Jei šuo glaudosi prie 
savo pono, jį palydi, paskui jį 
sekioja, tai dažnai atsitinka tik 
dėl to, kad šuo pripratęs gau
ti iš šeimininko, to savo pono, 
gabalą maisto, kai jo ponas 
valgo; ir negaudamas kartais 
net loja, čia jau pasireiškia 
kaip tik šuns ne ištikimybės, 
bet savimylos, ne ištikimybės 
pažymys.

Yra žinoma, kad šito ir ka
tė turi visai skirtingus cha
rakterius. Katės charakteris 
pritaikintas Jaugiau prie vie
nokią jos gyvenimo aplinkybių 
bei sąlygų, šuns jau prie kito
kių. šunės savo charakteriu 
vienas nuo kito skiriasi dar ir 
veislių atžvilgiu, būtent, Vie
nos veisles šunės turi vieno
kius charakterius, kitos veis
lės — kitokias charakterius.

\ ■

šuo, 
turi 
cha- 
jau 

pastebėti iš jaunų šunyčių. Jau 
pirmose jų gyvenimo dienose 
tie šunyčiai žymiai vienas nuo 
kito skiriasi savo ypatumais, 
savo charakteri#. Neseniai vie
nas gyvulių tyrinėtojas prane
šė pdr radio tokį atsitikimu. 
Buvo du šunys visai vienos 
veislės, vieno amžiaus, vienos 
kalės, vienokio dydžio ir spal
vos 
tinanj. Abiem jais buvo labai 
rūpinamasi, abu lygiai jų po
no mylimi. Vienas iš tų šunų 
buvo labai prisirišęs prie sa
vo pono. Ponui išvažiuojant 
kur i^ors, būdavo labai sunk# 
šunį palikti pas svetimus, at
skirti jį nuo pono. Paliktas 
pas svetimuosius, nors ir ge
riausiai prižiūrimas ir aprūpin
tas, šuo visada stengdavosi 
kiek galima greičiau nuo sve
timųjų pasprukti, ir pasprukęs 
nutoldavo j savo gyvenamą vie
tą, iš kurios visai nesitrauk
damas laukdavo kantriai savo 
pono, čia jau galima kalbėti 
apie tikrą meilę ir čia jau 
gludi šuns tikra ištiki
mybė. šį reiškinį negalima 
aiškinti kuo nors kitu, kaip 
tik šuns ištikimybe, nes jam 
gyventi pas svetimą ir ne blo
giau, bet jame likęs tikras jau
smas tam asmeniui, su kuriuo 
gyventi pripratęs, liko nepa
tenkintas, nors ir prie geriau
sio jo užlaikymo.

Visai kas kita buvo su ant
ruoju Šunimi. Kada ponas no
rėjo šį parduoti ir atėjo pirk
lys, tai šuo stengėsi pasislėpti 
ir rodė baimės jausmą. Bet ka
da šuniui buvo paaiškinta, kad 
jis turi eiti su nepažįstamuo
ju jam svečiu4 pasivaikščioti 
(šuo buvo taip išmokytas), tai 
šuo visai linksmai sutiko išei
ti suį svetimuoju ir išėjęs vi
sai nesirūpino grįžti atgal, čia 
visai suprantama, kad šitas šuo 
jokios ištikimybės nejautė, 
šuns ištikimybė nepasireiškė. 
Pradžioj jis norėjo likti namie 
pas senąjį poną tik todėl* kad 
bijojo, kad kas nors su juę ne
įvyktų bloga.

Pagaliau , ištikimybe gyvulio 
gyvuliui. Dažni ^pastebėjimai 
parodė, kad yra meilė ir išti
kimybė ir pačių gyvulių tarpe- 
Aukštesniųjų gyvulių porose 
labai dažnai pastebima poros 
ištikimybė, o kartais ir neiš
tikimybė. Tai pastebima ne tik 
atskiroms veislėms, bet ir tos 
pat veislės pavieniems gyvu
liams. Taip pat pasireiškia iš
tikimybė ir tarp atskirų gyvu
lių veislių imant vieną veislę 
aplamai. Kiek ištikimybė toh 
siekia pas gyvulius, pasakoja 
vienas gyvulių tyrinėtojas dr. 
Knottnerus-Meyer. Vieną die
ną pqroj dramblių patinas su
sirgo. Jam nebuvo galima duo
ti maisto. Tuo tarp# patele, 
pataikiusi progą, kada ji buvo 
atrišti iš savo vietos, tuojati 
paėmė glėbį šieno ir nunešė pa 
tinui, nors gyvuliai taip visai 
nebuvo mokyti ir tai padarė 
pirmą kartą per visą zoologi
jos sbde buvimo laiką. Šitas 
pavyzdys rodo patelės ištikimu
mą, jbs meilę patinui.

Iš visa to, kas aukščiau pa
sakyta, nors reikėtų būti ir la
bai atsargiems darant šiuo 
klausimu sprendimus, bet vis 
dėlto galima drąsiai pasakyti, 
kad gyvuliai turi kilnius jaus
mus, (jų tarpe ir ištikimybės 
jausmį. Tai rodo ir patvirtina 
gyvulijį gyvenimo stebėjimai p 
gyvulių sielos tyrinėjimai. Ne
galima kalbėti apie gyvulius, 
kaip apie automatus, viską me
chaniškai darančius.

ienodai auginti ir mai-

Vertė MIKAS ŠILEIKIS

SANINAS
ROMANAS

(Tęsinys)
—Ne... Aš taip tik. Ką aš ga- 1 

liu žinoti, juo labiau apie A- 
natolijų Pavlovičių?

—Ne... tu nesakytum taip! 
—skambiu balsu spirėsi Lėlė.

—Aš norėjau tiesiog pasa
kyti apie viską... — painiojosi 
Jurgis, stingdamas iš gėdos:— 
mes vyrai, visi gerokai suga
dinti... visi...

Lėlė patylėjo ir tuoj aus len
gvai nusijuokė.

—Tą tai aš žinau...
Bet jos juokas Jurgiui pasi

rodė visiškai beprasmingas.
—Tai nėra lengva, kaip 

tau atrodo! — susierzi
nęs ir pikta ironija pa
reiškė jis: — ir tu negali vis
ko žinoti... Tu negali sau ne 
įsivaizduoti visų gyvenimo 
blogumų... tu dėl šito visiškai 
dar nekalta esi!

—Na, ot, — kaip laukine 
moteris nusijuokė Lėle, bet 
greit padėjo ranką ant Jurgio 
kelio ir rimtai kalbėjo: — tu 
manai, aš tai nė negalvojau? 
Daug galvojau ir man visuo
met buvo skaudu ir graudu: 
kodėl mes taip branginame 
savo dorą, reputaciją... bijo- 
mčs žingsntį žengti... na, nu
pulti, ką-gi, o vyrai čia nedve
jodami skaito geru 
gundyti moteris... Tai 
neteisinga, ne galima?

—Taip, 
Jurgis, pasitenkinęs, neigė sa
vo žodžius, ir tuo pačiu kartu 
prisipažindamas, kad jis, Jur- 
gis, visgi 
kaip kiti.
žiausių neteisybių visame pa- 

’ šaulyje... Paklausk nors vieną 
iš musų: ar jis vestų publišką 
moterį, — norėjo pasakyti 

’ Jurgis, bet pagalvojo ir pa
sakė: — dėl paleistuves, kiek
vienas neigiamai atsakys... 
Tiesą sakant, kuo gi vyras yra 
geresnis už paleistuvę?... To
ji, tikrenybėje, parsiduoda už 
pinigus dėl duonos kąsnio, o 
vyras tiesiog

kurčiai

tsargiems darant šiuo

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

dalyku 
baisu,

atsakė

visiškai ne toks, 
— Ta viena did-

vyras tiesiog išdykauja ir 
dargi pačioj žemiausioj, nepa
doriausioj formoje...'

Lėlė tylėjo.
Nepastebimas šikšnosparnis 

greitai ir smarkiai paskrido 
po balkonu, porą kartų atsi
mušė sparnais į sieną ir len
gvas balsas suskambėjo ant 
sienos. Jurgis tylėjo, klausėsi 
šito paslaptingo garso naktinio 
gyvenimo ir vėl pradėjo kal
bėti, vis daugiau ir labiau su
sijaudindamas ir apsvarsty
damas savo žodžius.

Blogiau visko yra tas, kad 
visi tą žino ir tyli, lyg taip ir 
reikia, bet dargi lošia sudė
tingas tragi-komedijas... garbi
na blogą... meluoja, kas pa
kliūva ir prieš Dievą ir prieš 
žmones!... Ir visuomet pačios 
padoriausios, nekaltos merge
lės, — pridėjo jis, manydamas 
apie Karsaviniutę ir prie ko 
tai ją prilygindamas: 
lygsta
nicms, dargi savo laiku užkrė
stiems vyrams... Velionis 
inionovas kartą pasakė, 
kuo doresnė moteriškė, 
purvinesnis vyras, kuris ją 
valdo... Ir tas tiesa!

—Argi? — nedrąsiai 
klausė Lėlė.

—O, kaipgi! — garsiai 
nuoširdžiai nusijuokė Jurgis.

—Nežinau... — tuoj prabilo 
Lėlė, bet jos balse buvo jau
čiamos ašaros.

—Ką? — nedagirdęs per
klausė Jurgis.

—Nejaugi ir Tolijus tokis, 
I — pasakė Lėlė,

pri
sugadintiems, purvi

Sc- 
jog 
tuo 
už-

pa

damasis jos, sugriebė jos ran
kas.

—Lėle, Lėliutėle... kas su 
tavim!... aš visai nenorėjau... 
Sustok, mieloji, neverk! — ne
sąmoningai pakartoji jis, at
imdamas nuo veido ir bučiuo
damas jos mažyčius pirštukus.

—Ne... aš žinau... tas tiesa... 
—pakartojo Lėlė, kukčiodama 
ir verkdama.

Nors ji ir kalbėjo apie tai, 
apie ką galvojo, bet jai atro
dė: kas svarbiausia, kad ji 
niekad nė nepagalvojo apie 
paslaptingą Riazancovo gyve
nimą Ji, suprantama, žinojo, 
kad jis negalėjo mylėti jos 
pirmos, ir suprato, ką tas rei
škia, bet tas pripažinimas 
kaip tai nebuvo aiškus, o tik
tai perėjo abejojimo bangelė 
per jos krutinę.

Ji jautė, kad ji myli jį, o jis 
myli ją, ir tas buvo svar
biausia; kitkas buvo jau ne
svarbu. Bet dabar, dėl to, ką 

i brolis kalbėjo su dideliu išsi
reiškimu šituo klausimu, jai 
atrodė, jog dabar atsidaro be
dugnė, jog tai netvarkinga, 
nepataisoma, kad pas ją amži
nai pražuvo niekad neatimam 
laimė ir ji jau negali daugiau 
mylėti Hiazancovą.

Jurgis vos pats neverkda
mas, įkalbinėjo ją, bučiavo, 
glostė jos plaukus, bet ji vis 
verkė gailiai ir beviltingai.

—Ak, Dieve mano, Dieve! 
—kaip vaikas apsipildama 
ašaromis, kartojo Lėlė. Tam
soje ji atrodė tokia mažytė ir 
gailestinga, o jos ašaros to
kios gailios, kad Jurgis pajuto 
begalinį gailestį.

Išbalęs ir susirūpinęs jis 
nubėgo į stubą, skaudžiai bar
kštelėjo kumščia į duris. At
nešė laistydamas sau ant ran
kų ir grindų stiklą vandens.

—Lėliutyte, sustok gi... Argi 
taip galima! Kas su tavim!... 
Anatolijus Pavlovičius, gali 
būt, geresnis žmogus už visus 
kitus... Lėle! — atsidėjęs jis 
tvirtino.

Lėle iš susijaudinimo visa 
drebėjo, o jos dantukai barškė 
jo į stiklinės kraštus.

—Kas Čia tokio? — 
m a duryse paklausė 
—Panele, čia tu?...

Lėlė, atsiremdama 
atsikėlė ir nesustodama verk
ti, drebėdama nuėjo į kam
barį.

—Panele, mieloji, kas su 
jumis?... Gal reikia poną Jur
gį Nikolaevičių pašaukti?...

Iš savo kabineto vykriai iš
ėjo Nikalojus Egotovičius ir 
tarpduryje staptelėjęs su nu
sistebėjimu žiūrėdamas į ver
kiančią Lėlę pasakė:

—Kas atsitiko? — paklausė • • JIS.
—Tik taip sau... nieko, —• 

priverstinai nusišypsodamas 
Jurgis atsakė, — kalbėjome 
apie Riazancovą... susiginčijo
me! • .

Nikalojus Egorovičius klau
siančiai pažiurėjo į jį, kažką 
pamislė ir greit ant jo seno 
veido pasirodė buvusio džen
telmeniškumo paneigimas.

—Bala žino, kas čia toks!— 
paspaudė jis pečiais ir, pasu
kęs į kairę, nuėjo.

Jurgis labai paraudo; norė
jo pasakyti ką nors šiurkštaus, 
bet susigėdino ir pabijojo. Jis 
jaute tėvo įsižeidimą, piktį, 
pasigailėjimą Lėlės ir skaudų 
apsivylimą, jis tykiai išėjo ant 
laiptų, nulipo žemyn ir nuėjo 
į sodą. (

(Bus daugiau)

stovėda- 
tarnaitė.

laiptų,

ir

kaip ir visi! — pasakė Lėlė, 
pirmą kartą taįp pavadinda
ma Riazancovą prie brolio ir 
pravirko.

—Suprantama, tokis! — iš
tarė ji per ašaras.

Jurgis nusigandęs ir gailė-

i wagigs?.. a 1 JfeeaaLg-S'u ji-.." A
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Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p. 
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Mes parodysim daug svarbių priežasčių kodėl geriau 
apsimoka pirkti refrigeratorį iš šių didžiausių ir atsako- 
mingiausių Lietuvių krautuvių.

LENGVIAUSIAIS IŠMOKĖJIMAIS 
ILGIAUSIA GARANTIJA 

SKUBIAUSI PATARNAVIMĄ!

jų rengiamuose koncer- 
operetėse, vaidinimuo-

Atvykdamas į Pasaulinę Parodą 
atvežė ir $42.00 “Lituanikai H”

Chicago pieninės praneša, 
kad, pieno kaina pakeliama vie
nu centu. Už kvortą bus ima
ma 9c.

vasarą Pirmyn choras

Nevaržyk savo tiesas, ateik į Peoples Krautuvę ir pasi
skirk sau refrigeratorį, kuris geriausia patiks, palygin
dami vieną su kitu, kurių kairios su pristatymu, įrengi
mu ir nuo 1 iki 5 metų garantija, skamba nuo ir augš- 
čiau, pagal didumo.

Duodame didelę nuolaidą už senus šaldytuvus ar kito
kius rakandus į mainus, ant naujo Refrigeratorio.

Užeikite pasiteirauti arba patelefonuokite, HEMLOCK 
8400, arba LAFAYETTE. 3171.

4179-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St
Tel. Lafayette 317J. * Tel. Hemlock 8400 

• CHICAGO, ILL 

——

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ką darys vaikai kai 
pabaigs mokyklą?
Mokslo metai baigiasi. Ką 

darys vaikai kai jie pabaigs 
mokyklą ? /

Kai kurie jų įstos į arikš- 
tesniają mokyklą; kiti pasiten
kins tokiu mokslu, kokį iki šiol 
yra gavę. •

Mokyklose, be kitų dalykų, 
buvo mokinama muzikos, dai
navimo, lavinama groti orkes- 
troj, bene, ir tt. Dabar, gavę 
pradžią muzikoj, ar jaunuoliai 
taip ir pasiliks nelavindami sa
vo gabumų toliau ?

Butų gaila, kad taip atsitik
tų.

Bet kodėl neįstoti į Chicagos 
Lietuvių Chorą Pirmyn ar i 
kitus lietuvių chorus ir daly
vauti 
tuose, 
se?

Šią
dalyvaus pasaulinės parodos 
Lietuvių Dienoj, Naujienų pik
nike ir kituose programuose.

Be to, neužilgo pradės mo
kintis naują operetę, kuri bus 
suvaidinta anksti šį rudenį.

O jeigu kiuris jaunuolis ar 
jaunuolė yra prasilavinęs groti 
kokį instrumentą, tai kodėl jis 
arba ji negalėtų įstoti į Chi
cagos Lietuvių Simfonijos Or
kestrą? šis orkestras jau pen- 
kius metus dalyvauja visuose 
svarbesniuose koncertuose ir 
kitokiuose parengimuose.

Pernai orkestras grojo pa
saulinėj parodoj ir jame daly
vavo net 100 asmenų. Tikima
si, kad šiemet orkestras 
dalyvaus parodoj.

Pirmyn choras turi 
kas kas penktadienis
Park salėj, 5500 So. Western, 
Avė.; pradžia 7:45. Kodėl ne
įstoti į ji? Ateikite tiesiai į 
pamoką.

Norėdami priklausyti orkes
trui kreipkitės į jo mokytoją 
K. Steponavičių, tel. Lafayette 
7552.

Reikalui esant kreip
kitės į savo tautietį

ROSELAND.
(Yakimavičius) užlaiko gražią 
siuvyklą adresu 10302 South 
Michigan avenue, prie 103 gat
vės. Jis yra draugiškas žmo
gus ir patyręs savo amate. Siu
va naujus rubus taip vyriškus, 
taip moteriškus. Taiso senus. 
Reikalui esant, kreipkitės pas 
JL

Drg. K. Yakas užsiprenume
ravo Naujienas per Seną Pet
rą. Senas Petras.

Chicago je pabrango 
pienas: 9c už kvortą

Draugų Žiniai
Pranešame savo draugams, 
kad mes užlaikome ALUDĘ. 
Pas mus 16 uncijų alaus stik
las—10<S 8 uncijų stiklas— 
50. Visada galite gauti ar
ba 8 dalį bačkos alaus.

Gardus užkandžiai.
Prašome užeiti į musų ALU

DĘ.

BILL’S TAVEBN
JANKELIŪNAS

3862 Archer Avė. .

Mokslininkai ir pramoninin
kai pripažino, kad problema 
žmonių reikalus patenkinti iki 
šiol tėra tik paliesta, tik įbrėž
ta; kad dalykai, kuriuos dar 
teks atlikti viršija šimtu prieš 
vieną tuos, kurie jau yra atlik
ti.

šitokie atsakymai duota į 
klausimus, kuriuos pastatė p 
Sloan atidarydamas konferen
ciją. Klausimai pastatyta: 
Koks bu‘s mokslo ir pramonės 
progresas ateinanti dešimtme
tį, ir ar yra rimtas pamatas 
manymui, jogei progresas ap
sistosiąs toj vietoj, kurią šian
die pasiekė?

Linksmas Naujienų 
PAVASARINIS PI B NIKAS 

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

Justice Park, III. Įžanga -- 25c.

Alfred P. \Sloan, J r., General 
Motors Korporacijos preziden
tas, atidarė 500 mokslininkų ir 
pramonės vadų konferenciją į- 
vykusią Chicagoj 25 dieną ge
gužės pasaulinėj parodoj Pro
greso Salėj, General Motors 
trobesy.

Kalbėtojai, kiekvienas specia
listas savo šakoj, matė ateinan
tį dvidešimt pirmą šimtmetį 
kaip “žmonijos subrendimo 
šimtmetį”.

Tokie dalykai, kaip skraidy
mas aeroplanų operuojamų iš 
stočių ant žemės, kaip elektri- 
kiniai motorai varomi saulės jė
gos, kaip pašalinimas užkrečia 
mų šių dienų ligų, kaip fabri
kuose padirbti ir pigiai kaštuo
ją namai atvežti j dabartinių 
laužų (sltfms) vietas— štai ši
tokios galimybės numatyta ne 
perdaug tolimai ateičiai.

šiomis dienomis j Chicago, 
aplankyti Pasaulinę Parodų ir 
pasisvečiuoti atvažiavo pp. J. 
Cinikas ir C. Kaminskas iš 
Binghampton, N. Y. Jie yra 
uolus Altass darbuotojai ir Al- 
tass skyriaus Binghamptone 
nariai.

Atvykę Chicagon, neužmiršo 
nei “Lituanicos II” ir jai atve
žė $42.00 kuriuos vakar, įteikė 
Altass centrui. Tie pinigai bu
vo sukelti Binghamtono visuo
menės. Ikišiol ta kolonija su
kėlė Altass naudai virš $400.00.

Peoples Krautuvėse
RASITE SAU 

refrigeratorį 
... r ■ • -R, ' •

Kokis geriausis patinka. 
Mokėsite teisingą kainą.

Norge .......
Gibson .......
Crosley .....
Grunow ......
Sparton ....
Leonard ....
Majestic ....
Frigidaire..
Westinghouse

........... $137.00

$116.50
$98.50
$99.50

$139.50
$129.50
$132.50

$89.50 
$117.00

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 tižiausio smagumo.

Kad šiltos jau darosi dienos, 
Jus piknikan kviečia Naujienos 

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

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

Daug linksmybių mes turėsim, 
Linksmų dainų daug girdėsim 
Piknike NAUJIENŲ 
Už Chicagos sienų.
Džiaugsis visi Naujieniečiai, 
Kad juos linksnųns Birutiečiai, 
Padainuos meilingai 
Ir labai galingai.

I

Eisim, eisim, paklausysim, 
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 kiekvieną 
Birželio trečią dieną

Štai Onytė, štai Vandutė, 
Štai Broniutė ir Aldutė, 
Štai ir Petronėlė 
Ir šauni Adele.

' ; /p4 "J: r ; ■ ■■ ; ..*. •■ ’ < ' .

Štai pavasaris malonus,
Jau mes virstam i čigonus, 
Į piknikus traukiam, 
Malonumų laukiam.
Niekur taip nebus malonu, 
Kaip su daina ir uzbonu 
Piknike NAUJIENŲ 
Už Chicagos šienų

Su savo gražuole į valsą įstoti, 
Kur sklysta pavasario aidai varsoti, 
Kur muzika, žmonės, draugai 
Tik padeda laiką praleisti linksmai, 
Pašokti, patrypti ir pasisvečiuoti, 
O gal kur pavėsyj ir pasibučiuotu. 
Naujienų mums piknikan reiks jau važiuoti: 
Linksmybės ten lauks juk kiekvieną 
Birutės darže birželio trečią dieną.

Štai merginos ir vaikinai 
Gal lelijos ir jurginai, 
Susispietę jie būryj, 
Kaip tos bitės avilyj.
Padainuoti gražiai moka, 
f ai kada net ir pašoka, 

idami visi išvien,
Stumiasi Pirmyn kasdien

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

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

Nieks namie nebus, 
Užrakins namus, 
Ir kiekviens pribus 
Piknikan NAUJIENŲ 
Už Chicagos sienų. 
Ei, ura, ura! 
Bėga Chicaga 
Jautur-but visa- 
Piknikan NAUJIENŲ 
Ųž Clu^agos šienų. M
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LIETUVOS ŽINIOS Garsinkitės Naujienose

Šiais mokslo me

Pra

įvairių organizacijų

vystyklus vaikučiui iš
JIS

Iki septynių metų

PROGRESS KRAUTUVE
Tąsia Didelį Vasarinį

Išpardavima

ŽEMIAUSIAI
Chevrolet dealeriai turi'išsta

PASAULYJE
—

SĖSIUvE.wlU
CHEVROLET MOTOR CO, DETROIT. MICH

CHEVROLETVll&i ■ ii w !■■■ ■

Chevrolet dealerį

RAKANDŲ, RADIOS, 
REFRIGERATORIŲ, 

PLOVYKLIŲ, KAURŲ 
ir GESINIŲ PEČIŲ

Duodame gražius radio programas kas nedėldienį, ll*tą 
valandą prieš pietus iš stoties W. G. E. S., 1360 kiloc.

NAUJAUSI REFRIGERATORIAI 
Visokių gerųjų išdirbysčių nuo

silaistęs alum ar degtine ir dar 
kartais su apdraskytu veidu ar 
su/ nubalnota nosia.

Niekas, kas 
negali 

šią progą nepamatęs šį

amžiaus mokinių pradžios mo
kyklose yra 1,818, septynių me*- 
tų—35,023, aštuonių —39,443, 
devynių—41,271, dešimties me
tų— 41,881 mok., vienuolikos 
—88,116 mok., dvylikos—28,- 
621, trylikos—16,465, keturioli-

Pridėta nauja grupė 1934 Che 
yrolet -- keturi pilno didžio ka 
rai --100% Chevrolet kokybė 
je ir atsakomingume.

$80.00 Gražus Nauji Seklyčiom Setai
po -.... ............. .......... ......... $39.50

$75.00 Nauji garantuoti RADIOS
po ——• ......... ............... $19.50

$65.(X) Naujos garantuotos Drabužių
PLOVYKLAS, ................... po $32.50

$15.00 9x12 Puikiausi Kaurai, pasirin
kimas .......................   po $22.50

$50.00 Naujos mados GESINIAI
PEČIAI .............................. po $27.50

nenuobodu 
ir darbas

Pradžios mokyklas lan 
ko 10,5% visų gy

ventojų

kaip ir jojo, lipšnią kumščių, 
arba pasveikindavo su taukuota 
petelne.

Jonvaikis paliko geras, tykus, 
nuolaidus ir tikrai ma- 

Išmoko klausyti, 
nesimušti, gyventi

Pačioj aukštumoj Chevrolet populia* 
riškumo—su plačiausiu pareikalavi
mu, kuris pastate Chevrolet produk 
ciją į naujas niekad nebuvusias “auk 
tybes 
tę parodoj grupę keturių naujų mo
delių. Šie karai yra panašus savo ko
kybėje į Visus 1934 Chevrolet’us. Ir 
jų kainos yra taip nepatikėtinai nupi
gintos, kad jus dabar galite nusipirk
ti Chevrolet už $490! “Chevrolet už 
tiktai $490! “Tai yra žemiausia pa
sauly kaina už šešių-cylinderių karą. 
Žemiausia kaina už tokio didžio ka
rą, su wheelbase ir pajėga! Ir ši skai
tlinė yra dar įspūdingesnė, kuomet 
jus sužinote ką ji gali nupirkti. Dide
lį, pilno didžio su ilgu wheelbase ka
rą, 169 inčų nuo bumperio iki bum- 
perio. Cushion-balansuotas šešių su 
elegantiškumu. Ekonomiškiausias pil- 
no-didžio karas, kurį pinigas gali nu
pirkti—rekordą sumušantis karas dėl 
gazo ir mylių, taipgi dėl ištvarumo ir 
'tvirtumo. Ir kiekvienas uždarytas mo
delis turi Fisher Body. 
yra užinteresuotas karuose 
praleisti 
“Chevrolet už $490.”

zmo-
‘kaip

Sutiks merginą, susimylės, o 
ten jau ir pešasi, kaip du gai
džiai. štai ir atsiskiria. Už
pyksta pats nežinodamas ir ne- 
spręsdamas už ką. Pasakė kas 
netinkantį žotįj, o jau Jonvai
kis šiaušias, purkščia, rausta, 

ir galų

Tautybės atžvilgiu 
mokyklose mokinių yra: lietu
viškose—228,372, žydiškose — 
13,11 Gi vokiškose—1,102, len
kiškose—551, latviškose —456, 
rusiškose—501 ir mišriose — 
2,312. Pagal tikybą mokiniai 
skirstosi: katalikų yra 211,103, 
evangelikų ‘ —7,230, stačiatikių 
—2,851, sentikių—3,743, žydų 
—15,889 ir kitų tikybų— 594 
mokiniai

Puikiausi atsakymą galite rasti kiekvienoje bonkoje 

PILSEN 2 HOUR VARNISH

ma- 
lietuviš

ku r vėl- 
boba pada-

žiemos semestre
okyklas lankė 192,-

jpročius 
gyventi aiit Šio margo pašau

neapsieina be 
peštynių, be 

o ypatingai kiek iš 
o dar blogiau jam ge

luonie!, brolau

kos—3,891 ir daugiau kaip ke
turiolikos 471 mokinys.

Pradžios mokyklas lanko
10,5% visų Lietuvos gyvento-

KAUNAS 
tais pradžios mokyklas lanko 
241,410 mokįnių (pernai —235,- 
033), iš jų berniukų yra 124,- 
718, mergaičių—116,692. Per
1933 metus pradžios mokyklose 
mokinių skaičius yra padidėjęs 
6,377-iais 
pradžios 
712 mokinių ir vasaros metu 
—48,698 mokiniai. Pirmuose 
keturiuose , pradžios mokyklos 
skyriuose yra 240,307 mokiniai, 
penktame ir šeštame skyriuje 
—1,103 mok. švietimo ministe
rijos laikomas mokyklas lanko 
19,233 mokiniai, savivaldybių 
—216,986
—4,825 ir mokytojų seminarijų 
pavyzdines mokyklas lanko 366 
mokiniai

ramus 
lonus vyras 
negerti 
tvarkingai ir mylėti savo pa
čią. Tas perversmas atsitiko j 
taip urnų laiką, kad net drau
gai, sutikę jį, nepažindavo.

Vieną kartą, išėjus jo žmo
nelei į miestą, jis mąsto:

—Kas su manim pasidarė? 
Kodėl aš bobai apsileidžiu, kur 
mano drąsa ir jėga? lai 
tomai, lemta tikėti 
kiems priežodžiams 
nias neįstengia, ten 
ro”, tai tikrai jau 
nors man dabar 
Šiokią dieną nors 
bet parėjus namo jau ne vie- 

yra su kuo širdelę, taip 
atleisti, pasikalbėti, 

dienomis nereikia 
kaip patrankai, iš

^UkNITFURE t 
3222-24-26 SO. HALSTED STREET

’ J. KALEDINSKAS, Vedėjas.
Tel. Victory 4226 >

net jo- 
į kitą 
ne vie-

jisai kartais pasiprie- 
ar į darbą pavėluoda

vo, tai ji šokdavo ant jo, kaip 
kokis senovės karžygis, su il
giausiu pamokslu, kad 
jo ausys apsiversdavo 
pusę. Reikalui esant, ji 
ną kartą pavartodavo

Kam jus V arni šuo j ate 
Savo Grindis?

Jau keletą metų, kaip paži
nau vieną vyrą. Gražiai nuau
gęs, kaip kokia nendrė. Plaukai 
sušukuoti, ir gražiai pasirėdęs, 
šiokiomis dienomis j j retai ka
da gali pamatyti, bet už tai 
šventomis dienomis visur jo 
pilna. Ūsus užraitęs, vaikščio
ja iš vienos vietos į kitą, iš vie
no mitingo kitan, iš vienų ves
tuvių kitosna, iš vienos aludės 
kiton. Ir kur tu jo nesutiksi? 
Nuvažiuok nors ir maudytis 
vasaros laiku i ežerą, o jis jau 
ten. Norėtum nors kada nors 
slapta pokeriuką patraukti, 
kaip ir čia su juo susidursi. 
Vienu žodžiu, geras vyras, bet 
Jonvaikis.

Niekur jisai 
skandalų, 
triukšmo, 
gėręs, — 
rai pasigėrus 
jau dabokis! Nei nesijusi, kaip 
jo penki sugniaužti pirštai pri
lips prie smakro. Nežinia, kas 
tai per žmogus ir kas jam da
vė tą vardą. Sako kitados bu
vo ramus, nuolaidus ir lėtas 
vyras.

Todėl dauguma jo draugų, 
susitikę jį, diplomatiškumo ver
čiami, apleisdavo jo draugystę, 
sakydami:

—Mes sugrįšim vėliau.
Atsidurs piknike, tai tiktai 

žiūrėk: iš ryto švarus, negir
tas, o vakare, tik skubėk ste
bėtis. kokią permainą matai jo
jo išvaizdoj. Visas dulkinas, ap-

ji darėsi vis smarkesnė, suga
vus jojo silpnesnes puses. Jis 
tuojau pajuto su kuo turi rei
kalą. Bet tai jau buvo poryč
iu. Netrukus, mergina kartą 
nutvėrė jį už rankos, pasitrau
kė prie savęs, o potam apkabi
nus pabučiavo ir užklausė:

—Kuomet mudu apsivesiva?
Numurmejo Jonvaikis sau po 

nosia, pats nežinodamas ką. 
Įkyri senmergė dar kartą su 
didesniu griežtumu užklausė:

—Sakyk gi, mielasis, kuomet 
bus musų vestuvės, juk jau 
laikas. Ko gi laukti?

Jonvaikis, matydamas dvi iš
verstas juodas akis, atsiduso ir 
patylomis tarė:

—Dėl manęs vistiek. Tuomet, 
kuomet tu nori.

Taip tai ir suėjo jiedu į porą, 
čion pačiukė pajuto savo galy
bę. Jonvaikis truputį vėlai su
siprato, kad ji, tai ne jo buvu
sieji draugai, iš kurių jis sma
giai juokaudavo, nesibijojo nei 
vieno, o reikale tai vienam, tai 
kitam išmušdavo kailį. Jo pa
čiukė pradėjo “glostyti” savo 
aštriais nagučiais. Išmokino 
Jonvaikj ir indus pavalgius su
plauti ir į bučernę nueiti, pa
dėti kambarius tvarkyti ir net 
kartais 
plauti.

Jeigu 
šindavo

priduoda grožį ir Turtingumą.
apsaugoja ir Užlaiko.
padaro daiktus lengvai nuvalomais.
yra augštos rųšies su Tvirtu Varnišu. 
galima vartoti byle kur—viduj ar išlauko.

JIS išdžiųsta labai greitai.

Jūsų Maliavos ir Hardware Dealeris 
ji Užlaiko.

ir viršaus. Listo kaina už Standard 
šešių Sport Roadster, Flint, Michi- 
gan, $4'90. Su bumperiais, atskyru 
tairu ir tairams spinta, listo ikaina 
yra $18.00 daugiau. Kainos gali būt 
permainytos be perspėjimo. Palygin
kite Chevrolet žemas pristatymo kai
nas Ir lengvas G. M. A. C. išlygas. 
General Motors Vertybė.

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS
ASHLAND TAVERN

įvyksta >
Birželio-June 2,1934 m.

Kviečiame visus draugus ir drauges, pažįstamus ir nepažįsta
mus j musų iškilmingų atidarymą. Bus skanus užkandžiai, muzika 
ir gėrimai. Visi linksminsimes iki ankstyvo ryto.

Kviečia savininkai
EMMA BEINAR and TIDDI GUDAITIS 

6818 So. Ashland Avė.

it kalakuto karoliai 
gale pyksta.

Niekam nesiseka jį perkalbu 
ti ar nušnekinti, nes jis prade 
da ginčytis. Vienu žodžiu 

[gus sulig jo charakteriu, 
iš pupų nevarytas”.

Pamaži pažino jį visi, 
dėjo šalintis nuo jo. Jonvaikis 
pradėjo nuobodauti. Vieną sy
kį mąsto sau:

—Kodėl aš vienas? Niekas 
nenori su manim ilgiaus pasi
kalbėti. Niekas nenori priimti 
mane j draugystę. Aš iš tikrų
jų jaučiuos, kaip vienuolis. Na, 
jau jeigu šitaip, tai reikės ieš
koti man gyvenimo draugės, — 
nieko nepadarysi. f

Kaip nutarė, taip ir padarė. 
'Prisigretino Jonvaikis prie vie
nos senyvos merginos, kuri ma
tomai buvo gal keletą mylėjus. 
Jis nueidavo kasdien pas ją, o 
kai kada susitikdavo kur kitur. 
Nejučiomis jis taip pamylėjo 
ją, kad jam buvo su ja daug 
maloniau praleisti laiką, negu 
su savaisiais buvusiais drau
gais.

Mergina gerai žinojo, kaip jį 
reikia įpinti į meilės tinklą. 
Jonvaikis pasidarė lankstus ir 
minkšto budo. Bet jo mylimo

mis, — 
sakant 
šventomis 
trankytis, 
vienos vietos į kitų, iš vienų 
peštynių į kitas. Dabar aš vy
ras, tikrai vyras. Visur nueinu 
su savo šeimynėle, o tai ir ne
nuobodu. Gerai, kad taip aš pa
dariau, o kas iš manęs butų 
palikę?... , j

Jam bemąstant, vaikas pra
dėjo verkti, tad jis pasiskubi 
no prie jo, kad paliuliuoti — 
užmigdyti mažytį.

Vienu žodžiu, Juozas paliko 
šilkinis žmogus, geras šeimi
ninkas, mielas draugams in pa
vyzdys kitiems. Pačiukė gi, ma
tydama gerą jo elgesį, pamir- 

tokią, šo vartoti taip pat savuosius

Imame senus baldus »į mainus ant naujų, duodame dide
lę nuolaidą. Lengvus išmokėjimai pritaikomi visiems. 
Atlankykite dabar šią didžiausią krautuvę Bridgeporte

^CHEVROLET
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BUDRIKO RADIO

Buk ALTASS nariu

irine^

Lietuves Akušerės

RADIO
$2.49

Moterų Skrybėlės išvalome

Warehouse
nijos

Reporteris

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Mt. Greenwood
Advokatai

Central District Cicero, III

Gegužes 22 d. velionis ritosi 
Babe Caddock, Ncw Haven,

d. bir-
Assg- 

adresu

Joe 
nikas

Ofiso Tel. Lafayette 3650 
Rez. Tel. Virtiniu 0669

Rytoj laidojamas 
staigiai miręs risti- 

kas J. Shimkus

Apiplėšė graboriaus 
Mažeikos namą

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

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

Vadinama 
šiemet pas mus 
iškilminga.

Kitais metais 
būdavo didelis

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkeje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER A V.

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2848

dokumentus. Rei- 
is jokio niekam 
įk graborius Ma-

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

8343 South Halsted St.
Tek Boulevard 1401

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

Managerii

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Ava. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockvell St 
Tel.' Republie 9723

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Mirė nuo smegenų sukrėtimo, 
panešto ristynėse

Tarp Chicagos 
Lietuvių

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 7830 
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. STRIKOLTS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tek Prospect 1830

$159 Seklyčios Setas, 
dabar ........... ........ .......
$98 Miegamo kamb. 
Setas, dabar ....... t
$69 9x12 Kaurai, 
dabar ...................... .
$125 Valgomo Kam
bario Setas, dabar 
Lova, Springsas 
ir Matracas .............
Didelės įtalpos 
Refrigeratoriai .......
9x12 Felt Kaurai 
dabar po ....................
Elektrikiniai Refigeratoriai ir Ra- 
dios už */z kainos. Pasinaudokite 
S’oga iš šiy bar genų dabar did- 

ausioj ir puikiausioj lietuvių 
rakandų krautuvėje Bridgeporte. 
Atdara Utarninkals, Ketvergais ir 
Subatomis iki 10 vai. vakaro.

Rytoj rytų Worccster, Mass. 
kapinėse bus palaidotas lietu
vis ristikas Juozas Shimkus, 
kuris staigiai mirė Worcester 
Polyclinic Hospital, gegužės 31

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

DENTISTAS
4143 Archer av., kamp. Franciaco av.

Kitais metais po porų valan
dų būdavo užsikimšęs 111 bul
varas, kai imdavo maršuoti 
įvairios draugijos, įvairių di
vizijų kareiviai, šiemet buvo 
mažesnis maršavimas.

Matyti, šiemet biznis suma
žėjo. Buriavo, blaivybės laikais 
su gorčavu alumi ir kitais gė
rimais šinkoriai stovėdavo pa
sislėpę ar viešai prie kelio ir 
šinkavo skystimą, šiemet to
kio biznio nesimatė.

S. L. A. 226 kuopos 
pranešimas

BRIDGiEPORTAS. — Gegu
žes 30 dieną, tarpe 9:30-10 vai. 
vakaro, plėšikai įsilaužė į gra
boriaus Mažeikos namų adre 
su 3319 Lituanica Avė. ir iš^ 
nešė brangius graboriaus do
kumentus, bet tie dokumentai 
nėra nieko verti kitiems.

Graborius Mažeika atlygins 
$50.00, jei kas nors grąžins 
jam tuos brangius dokumen-

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18th St. 
Tel. Monroe 8377

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau 

gijos Nariai.__________

BARGENAI
Jei Pirksite Dabar

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.

Graborius Mažeika sako, kad 
jis niekam nieko nesakys, jei 
kas grąžins 
škia, pavoja 
nebus, bet 
žeika nori įahti atgal savo do 
kumentus. 1 — A. ž.

Ryt dienų Jos. F. Budriko 
radio ir rąkandų krautuvė ad
resu 3417 S. Halsted st. dups 
puikų radio programų iš sto
ties WGFL, nuo 1 iki 1:30 vai. 
po pietų. Apart gražių ir rink
tinų dainų musų žymiausių dai
nininkų, išgirsite keletą nau
dingų kiekvienam pranešimų 
apie biznio eigų ir specialius 
bargenus Budriko krautuvėje 
per visą savaitę, kuriais galė
site pasir^uduoti. M.

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

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

Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKJRIUS:

1439 S. 49
Tel. Cicero 5927

specialistė
tedSt

les. 6606 South Artesian Avenue.
Phone Proąpect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. 2 ALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

YOURtYtt
Night and Momtng to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Write f ar Free “Eye Care” 
or “Eye Beauty” Book

Murinę Co.,Dept. H. S.,9 E. OhioSuChicHo

Siunčiame Gėlės Telegram 
pasaulio dalis.

LOVEIK
Kvietkininkas

Gilės Dil Vestuvių, Bankietama ir 
Pagrabanm

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

Phone Boulevard 7314

Šiomis dienomis atidarytas Morris Dam tvenkinys San 
Gabrį ei Canyon, Azusa, Calif. J j atidarė buvęs prezidentas 
Herbert Hoover (kairėj). Tas tvenkinys sujungs visą eilę eže
rų ir vandentiekių Pietinėj Californijoj su Colorado upe.

Ponia Yurkus atvyko Chi- 
cagon pamatyti pasaulinę pa
rodą. Ji apsistojo Bridgeporte 
pas seserį, adresu 3127 South 
Union Avp.
, Prie progos p-nia Yurkus 

aplankys rytines valstijas, kad 
pasimatyti su giminėmis. Vė
liau ji grįš į Los Angeles, Cal., 
pas vyrą, kuris yra žymus biz
nierius Los Angeles lietuvių 
tarpe.

Rytoj, 3-čią dieną birželio, 
Progress Furniture Go. krau
tuvė, 3224 SoJ Halsted Street, 
rengiasi pavaišinti savo klau
sytojus gražiu ir įdomiu radio 
programų. Programas, kaip ir 
paprastai, bus duotas litą va
landą prieš pietus iš stoties 
W. G. E. S., 136Q kilocycles.

Ryt dienos programų išpil
dyme dalyvaus grupė žjymių 
dainininkų ir muzikų, kurie 
patieks keletą gražių numerių. 
Prie to, bus įdomių kalbų ir 
svarbių pranešimų. Nepamirš
kite pasiklausyti.

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

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

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

Conn., su kuriuo išėjo lygio
mis. Gi gegužės 25 d. turėjo 
ristis iki finalo su Walter Pa- 
dalak, Richmond, Va. mieste. 
Vos prasidėjus susirėmimui, 
Shimkus pradėjo svaigti ir bu
vo diskvalifikuotas. Jį tuojau 
nugabeno į Worcester ligoninę, 
kur netrukus ir mirė nuo sme
genų sukrėtimo, kurį panešė 
tose ristynėse.

Juozas Shimkus turėjo įdo
mią karjerą kaipo ristikas. To
je profesijoje dalyvavo per 12 
metų ir iškilo iki pirmaeilių 
ristikų ne tik šioje šalyje, bet 
ir Europoje, kur atsilankydavo. 
Jis buvo 36 metų amžiaus, ir 
kaip praneša, paėjo iš šviekšnos 
parapijos, Tauragės apskričio.

| jo laidotuves Worcesteryje 
išvyko eile giminių Chicagoje, 
tarp jų pusbrolis Pranas Alek
sandravičius.

Ofiso Tel Victory 6898
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku. Vyriškų, Vaikų ir vtou 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St 
arti 81st Street

Valandos: 2—4. 7—9 vak vak. Ne
rišliomis ir šventadieniais 10—lt 

dieną.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: Pnnedėlio, Seredos ir
< Pėtnyčios 6 iki 9

. Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 S. Rockvell Street 

Telefonas Republie 9600

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

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

REPublic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue 

(Neturime sąryšiu su firma tuo 
pačiu vardu)

TURIME
Lietuviškos Degtinės 

IR DIDELI PASIRINKIMĄ 
AMERIKONIŠKOS

Decoration Day 
atrodė nekaip

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

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEHS
756 W. 35th St 

(Cor. of 85th and Halsted Sts.) 
Gyvenimo vieta 8139 S. Lowe Avė.

TeL Victory 5904 
Ofiso vąlandos: nuo 2-4 nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutarti.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0086 

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

Paprasti Drabužiai 
3 už $1.00

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

Drapūs  .......... ...........-........
už porą ir augščiaus,

Kailinius Kautus išvalome 
ir glazuojame už ....

Kaklaraiščius išvalome

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

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

CHICAGO, ILL.

DR. VAITUSH, OPT.l 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
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. Specialė atyda atkreipiam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dėlioj nuo 10 iki 12. Akinių kainos 
per puse pigiaus, kaip buvo pirmiau. 
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phone Boulevard 7589

Dr. KARL NURKAT
Gydomos Akių ligos.

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

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

___Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius

.. Kreivas Akis
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Tel. Cicero 2109
Antanas Petkus 

Graborius 
KOPLYČIA DYKAI 
1410 So. 49 Ct. 

CICERO. HA.

Amerikos Lietuvių Daktarą 
-------------SsHSteJSsiai:________
Tel. Ofice Wentworth 6380 

Res. Hyde Park 8395

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

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

įvairus Gydytojai____

DR. HERZMAN
•T ■ IS RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 35 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tet Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2886

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

ALPS CLEANERS

SLA. 226 kuopos susirinki 
mas įvyks antradienį. 5 
želio, 7:30 vai. vakaro, 
ciation House trobesy 
2150 West North Avė.

Gerbiami nariai malonėkite 
pribūti į susirinkimą, nes tai 
bus svarbus susirinkimas. Bus 
išleistuvės delegatams, kurie 
tapo išrinkti važiavimui SLA. 
Seimą Detroite.

Kurie turite gerų sumany
mų arba patarimų duoti Sei
mui per musų kuopos delega
tus, tai prisiruoškite juos su
formuoti ir išdėstyti. Nes pa
geidaujama įnešimų, kurie bu
tų naudingi SLA. nariams dar
bininkams, o ne vien ponijai.

Ben Aluzas, užr. sekr.

' Telefonas Yards 0994 ,

Dr. MAUR1CE KAHN
4631 South Ashland Avorae 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 pa pietų 

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

Joseph V. Mockus
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mieste 
163 W. Washington St. 

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

Res. 5849 So. Hermitage Ava. 
Tel Prospect 1610

111 bulvare 
susigrūdimas 

mašinų ir praeivių, šiemet daug 
mažesnis jis buvo.

Kitais metais 111 bulvare 
būdavo po 100 policininkų ir 
dar priedo keletas desėtkų ka
reivių įvairiose kryžkelėse sto
vėdavo. šiemet gi tik keletas 
desėtkų policininkų tesimatė.

šios kolonijos reporteris yra 
prisiruošęs iš anksto važiifoti 
su savo kanceliarija į Naujie
nų pikniką. Naujieniečių suva
žiavimai jam visuomet patin
ka. Patinka todėl, kad Nau
jienų piknikuose jis gali su
tikti savo senus draugus, o 
taipgi turi progos susipažinti 
su naujais.

Reporteris pasisamdė savo 
draujgus bedarbius visai savai
tei, kad iškirpytų iš Naujienų 
kuponus įėjimui į pikniką. Tai
gi jis prisikarpė kuponų pa
kankamai ir į pikniką įeis ne
mokėdamas pinigų.

Na, tai iki pasimatymo Nau
jienų piknike!Aptoštinimo

DIDŽIAUSI

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

Kaminskas 7 ir Jonas Či- 
atvyko Chicagon trečia- 
gegužės 30 d. Apsisto

jo Brighton Parke pas Cini
ko gimines, pp. Viršilų^, ad
resu 4233 So. Rockwell St.

•Svečiai binghamtoniečiai ma
no išvažiuoti namo sekmadie
nio vakare, nes juos laukia na 
mie darbas. Faktinai jie turė
jo išvažiuoti anksčiau, bet nu
sitarė būtinai atlankyti Nau
jienų pikniką.

Atvykę į Chicagą, jie jau at
lankė pasaulinę parodą ir dar 
rengėsi atlankyti ją kartą-ki-

Tik biskį reikia įmokėti, 
kitus lengvais išmokėjimais 
per 18 mėnesių.
VISI TAVORAI GARANTUOTI 
Neatidėliokit, veikit greit!

39.50 
29.95 
19.75 
39.50 
14.95 
11.95 
3.98

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.

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

, Valandos: — 1—8 ir 7—8 
Surėdo m i s ir nedėl. pagal sutarti.

Rez. 6631 So. California Avenue 
Telefonas Renublic 7R6P

Binghamtoniečiai 
Chicagoj

Lietuviškas žydukas 
NATHAN KANTER 

MUTUAL LIQUOR
COMPANY 

4707 So. Halsted St.,
Td. YARDS 0803

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

B and Midvvife
6109 S. Albany 

Avenue 
Phone 

Hemlock 9252

Patarnauja prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetirie tr e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt.

Moterims ir mer- 
finoms patari
mai dovanai.

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.

J. Bagdonas
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man. ,
2506 West 63rd St.

Tel. REPUBLIC 3100

Visi Telefonai: i’ /, 

Yards 1741 -1742

“Slaunios” lietuvių kolonijos 
reporteris nuvažiavo į Lietu
vių Tautines Kapines. Jam at
rodė, kad ir čia minios šiemet 
buvo mažesnes. Net vieškeliuo
se nelaimių mažiau pasitaikė. 
Tik du praeiviai į telefono 
stulpą smegenų baksą tepok- 
štelčjo, pagriuvo, atsikėlė, at
siprašė telefono stiebą ir nuėjo 
savais keliais.. ----

DR. RUSSELL
Lietuvis. 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2515 W. 69th St

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

DR. C. MICHEL 0. D.
LIETUVIS

Kreivu akių specia- 
lietas. Vaiku kreivai 
akis ištaiso be ope- /jg < 
racijos. Pig i o m i e 
kainomis, lengvais IK?? 
išmokėjimais. P r i- 
t a i kinimas akinių 
teisingas mažiems 
ir dideliems. Pata
rimai dykai.
4654 So. Ashland Avė 

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

.... ■■ . ; : ; ■

Ambulance Patarnavimas Dienų ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

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 8488



NAUJIENOS, Chicago, III. šeštadienis, birželio 2, 1934

Rytoj Milžiniškas Naujienų 20-ties Metų |
Jubilėjaus Pavasarinis Piknikas į

Birutės darže suririnks tūks
tančiai lietuvių— Tai nau- 
jieniečių šventė—Linksmas ii 
įvairus “Naujienų” piknikas

Mes prisimenam kiekvieną 
‘ Naujienų” pikniką, kuris atsi
žymėjo publikos skaitlingumu 
ir programo įvairumu. Bet mes 
negalėsime užmiršti šį “Nau
jienų” jubilėjinį ir pavasarinį 
pikniką, kuris įvyks rytoj Bi
rutės darže. Tokio pikniko dar 
nėra buvę Chicagoj kaip šis. 
Ba nei j vieną pikniką praei
ty tokiu dideliu entuziazmu 
žmonės nesirengė. Laukiant 
šio įvykio, “Naujienos” gavo 
daugybę laiškų iš kitų kolonijų 
su pranešimais, kad būriais lie
tuviai jau yra prisirengę trauk-

ti rytoj į Birutės daržą.
čikagiečiai šiuo pikniku 

giausia yra si?.;idomėję. Dabar 
plačiai apie pikniką kalbama, ir 
mes jų ten daug matysime.

Pikniko rengimo komisijos 
darbas jau užbaigtas — viskas 
tvarkoj. Programo dalyviai lau
kia rytojaus. Pikniko darbi
ninkai jau raitosi rankoves, 
ypatingai tie, kuriems teks 
“šinkuot” alus, valstybinė iš 
Lietuvos ir franeuziškas ar itali- 
cniškas vynas, žodžiu sakant, 
visi prisirengę patarnaut pub
likai kuo geriausia. Tad rytoj 
visi ir visos bukime Birutės 
darže, kur mes, susitikę žalių 
medžių pavėsy, galėsime juo 
smagiausia laiką praleist.

—Frank Bulaw.

dau-

z

IŠSKIRTINA PROGA 
Mes siūlome* nepaprastus bargenus iš naujo Įgytus automobilius ko
kius Chicaga dar nėra mačiusi.

. NEPRALEISKITE ŠIĄ PASTEBĖTINĄ PROGĄ.
Mes priimsime jūsų seną karą į mainus ir duosime jums 12 iki 18 
mėnesių užmokėti balansą. — Su kiekvienu karu eina pilna musų 90 
dienų garantija, taipgi septynių dienų išmėginimo pasivažinėjimas.
BU1CK paskiausis 1931 Dc Luxe 
Sedan. Mažai vartotas. Originalis, 
gražus išbaigimas, kaip naujas, pui
kus tylus motoras. Kainavo nau
jas $1700, musų kaina COACS 
tiktai ...................................
NASH De Luxe Sedan 1931. Kaip 
naujas visais atžvilgiais. Mažai 
važiuotas. Su 6 ratais, puikiais tai- 
rais. Duodama 90 dienų C09£ 
garantija. Tiktai .......
FRANKL1N 1931 Sėdim. Mažai var
totas. Puikus išbaigimas ir tairai. 
Kainavo naujas virš 1 E
$2800, musų kaina tiktai I w
AUBURN 1931 Sedan. Puikiam 
stovy. Turi 6 ratus, tairus CO f E 
kaip naujas. Tiktai .........4*" ■ **
CHRYSLER De Luxe 1931 Sedan, 
taip geras kaip, dieną kuomet išėjo 
iš dirbtuvės. Tarnaus jums dau
gelį metų. Kainavo virš $1300. 
Musų kaina $275
DODGĖ 1931 Sedan. Mažai varto
tas. Puikus išbaigimas, motoras ir 
tairai. 90 dienų raštiška C99E 
garantija. Tiktai ...........

CADILLAC 1931 De Luxę Sedan. 
Puikiausis karas kokį pinigas gali 
nupirkti. Reikią pamatyti kad įver
tinti. Musų kaina jus C9*7Cb 
nustebins. Tiktai ...........I v
REO Sedan 1932. Mažai važiuotas. 
Negalima atskirti nuo 
naujo. Tiktai ...................
DE SOTO De Luxe 1931 Se
dan. Garantuotas kaip naujas. 
Pastebėtinas karas. 6 dratiniai ra
tai, 6 tairai kaip visai nauji. Sau
gus stiklai. Gražus išbaigimas. 
Kainavo virš $3900. Mu- 
sų kaina tiktai ..............
3TŲDEBAKER 1932 Sedan. Važiuo
tas tiktai keletą šimtų mylių. Free 
Wheehng, saugus stiklas, etc. Nega
lima atskirti nuo naujo. C9Q£ 
Tiktai ........... .....
ESSEX 1932 Sedan. Visai kaip
&....... ........... $225
GRAHAM De Luxe 1931 Sedan. Ge
ras visais atžvilgiais.
Tiktai ................... .......... v-

* Lietuvių Keistučio Pašalpos Kliubo 
svarbus priešmetinis susirinkimas 
įvyks nedėlioj birželio 3 d., Liberty 
Grove svet., 4615 S. Mozart St. 
Nanai-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 prisirašymui, o 
ypač januomenės, kuri dar yra pri-
imama veltui.

—* St Narkis, seki*.

MOR

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS

Atidarė nuosavą mo
dernišką studiją su 
iHollyvvood Šviesoms.
420 W. 63rd St
Englewood 5883-5840

EBANKERS

REAL ESTATE

Šaukia SLA. 260 kuo 
pos susirinkimą

MARQUETTE PARK.—SLA. 
260 kuopos mėnesinis susirin
kimas jvyks 3 dieną birželio, 2 
vai. po pietų A. N. Masuli» 
Real Estate ofise, 6641 So 
Western avė.

Tad gerbiamieji nariai ir na 
rėš, esate kviečiami skaitlingai 
atsilankyti, nes yra daug svar
bių reikalų, kurie turi būti ap
tarti. Taip pat reikėtų užsi
mokėti visus užvilktus mokes
čius, kad laike ligos ar nelai
mės nebūtų per vėlu. —M. P.

Mokslo metų baigi 
mas Cicero mo

kyklose
CICERO, ILL. — 556 moki

niai ir mokinės šiemet baigia 
Cicero pradines mokyklas. Iš
kilmės ryšy su baigimu moks
lo tose mokyklose ir išdavimas

NEW YORK....... $15
PHILADELPHIA .............. »14

99.70 
$7.M 
$3.78

YOCNGSTOWN SS______ AKRON 7.50
Bile knr j RYTUS

Išmėginkite Safeway Fast Limi- 
teds—Jokia kita linija nenuveš 
taip saugiai bei taip parankiai. 
Safeway siūlo skirtingo budo pa

tarnavimą.

♦ ■

28 valanda* »marioi kelionė*
PITTSBrRHO
CI.RVRf.AND
DETRO1T_ 
TOLEDO

407 So. Wabash Avė.
arba Brevoort Lobby —

120 West Madison St. ♦
Tel. Wabash 6171

Prašome paminėti “NAUJIENOS”

ATYDA!!!
Pirm negu pradėsite malevoti sa
vo namus, pasimatykite su SAM 
HELMAN ir taupykite pinigus.

1411 So. Halsted St.
Tel. CANAL 5O«3

Mes pristatom į 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.

pa- 
su-

„ -- - .vi
sokių Spalvų Mai- 97$ ir vir
šytos Malevos
GERAS VARNIŠAS ....... 97$
Varnišas, kuris išdžiūsta į 4 va
landas ......  .................... $1.19
Dutch Boy, Baltas Švinas 100 sv. 
tiktai už ....................... $9.90

Kas atsineš ši skelbimą, gaus ro- 
berįnį šepetį sieninės popieros va
lymui.

3IIIIIIIIIIIEIIIIIIIIIIIIS

["CLASSIFIED ADS
............ — H ui, um—■—■»■■............. —'■ ii...............«—............................

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

$25,000 PRAVALIMO IšPARDAVl- 
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

Business Chances
Pardavimui Bizniai________

PARSIDUODA ALUDĖ su visais 
įtaisimais 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.

—o—

SCHAULER STORAGE 
4644 N. Western Avė.

4 kambarių rakandai 
Nauji ----- 
$29.00. Importuoti Kiniški, Orienta- 
lio Styliaus Kaurai •— $10—$15— 
$25. Geros išlygos arba cash.

Atdara kasdien iki 9, 
Nedėlioj iki 5.

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

- $95.00. 
Vartoti Parlor Setai —- 622 W. 37 St.

mokiniams-mokinčms diplomų i 
bus birželio 7—8 dd. Ketvirta
dienį diplomas gaus Golumbus, 
Goodwin, Roosevelt ir Wilson 
mokyklų auklėtiniai, o penkta- įv 
dienį — Cicero, Bum Lam ir 
Lincoln mokyklų.
Lietuviai ir lietuvaitės baigią 

pradinės mokyklos kursą 
žemiau suminėti mokiniai ir 

mokinės, iš kurių pavardžių ga
lima spręsti, kad jie yra lietu
viai :

Roosevelt mokykloj — Bag
donas, Alvira; Branis, Albert; 
Chapes, Bernice Dombrowski, 
Helėn; Kočiunas, Vera; Miela, 

, Anna; Nauduz, Adeline; Pral- 
gauskis, Bernice; Pupelis, Al
bert; Rasulis, John; Stanis, OI* 
ga; 
n i s, 
ley; 
kus, 
llie.

Burnham mokykloj 
kovsky, Florence; 
Charles; Makis, Joseph; Pluta, 
Harry.

Columbus mokykloj — Dūda, 
Felix; Kasper, Helen; Lucas, 
Mary; - Miarecki, Walter.

Cicero mokykloj — 
Florence; Kuzma, John; 
sensky, Blanche; Matula, Paul; 
Potakis, John; Vaskovsky, Ele- 
anor; Yushka, Victor.

Goodvvin mokykloj — Palis, 
Harold; Jablonskį, Raymond.

Stankus, Genevieve; Slei- 
Aldona; Tomulinas, Stan- 
Tumovich, Emily; Wait- 
Anna; Yanehauskis, Ne-

— Bu-
Dombrow,

Janus, 
Kra-

Dovana Naujienų 
Piknikui - mari- 

navotų silkių 
bačkute

Rytoj Naujienų milžiniškame 
piknike Birutės darže prie ba
ro bus marinavotų silkių bač
kutė. Silkės be kaulų. Geras 
užkandis prie alaus.

Tą silkių bačkutę dovanojo 
NEW LIFE DELICATESSEN, 
3331 S. Halsted St.

Taigi visa bačkutė silkių bus 
išdalinta prie baro tiems, ku
rie tik

Ačiū 
kės.

panorės ir paprašys.
Mrs. Grinienei už sil-

Vedybų sezonas pra 
sideda su visu smar 

kuinu
'Birželio mėnesis yra pripa

žintas populeriausiu laiku ve
dyboms. 'taigi birželiui atėjus, 
vedybų biznis tuojau ir padi-

■__ n u.. @11111111111151111111

| JOHNS MARKET.
Į MEAT & GROCERY
| 3300 W. Beach Avė.
S CHICAGO, ILL.
SI šios įstaigos , savininkai > ir pardavėjai yra Lietuviai.

_ Pas mumis yra teisingas ir mandagus patarnavimas.
£ Todėl mes prašom atsilankyti į musu bučemę ir grosern^ — ypač

Humboldt Park apielinkės Lietuvius. v ? . J
. Tel. Belmont 5136

SIIIIIIIIIIIEIIIIIIIIII1EIIIIIII

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

Mes atdari nedėlioj ir kasdien iki 9 vai. vakare.

SQUARE DEAL AUTO FINANCE CO.
2529-35 NORTH CRAWFORD AVĖ.

dėjo. Vakar 190 poros nutarė 
užbaigti laisvės metus ir susi
rišo neatmezgamu mazgu mies
to rotušėje.

Advokatas K. P. Gu 
gis duos eilę paaiš 
kinimų apie įstaty

mus per radio

advokatas K. P. 
eilę paaiškinimų 

įstatymui per

kalbės Progress 
progra-

Pradedant sekmadieniu, bir
želio 3 diena, 
Gugis duos 
apie įvairius 
radio.

Adv. Gugis
Furniture krautuvės 
muose sekmadieniais. Tie pro
gramai, kaip žinoma, būna 
transliuojami nuo 11 iki 11:^0 
vai. prieš piet.

P-nas Gugis ša^8 kalbose 
ypatingo dėmesio kreips į įsta
tymus, kurie tapo . išleisti pa
staraisiais laikais ir kurie pa
vartų yra kiekvienam žinoti.

“Naujienų” Pikniko 
darbininkai

Visi žemiau išvardyti asme
nys dirbs “Naujienų” piknike 
birželio 3 d. Prašome juos at
vykti į Birlitės daržą ne vėliau 
kaip 10 vai. ryto.

F. Bulaw
P. Galskis
įP. Martinkaitis
A. Narbutas
J. Gura
J. Milašauskas
J. Ascila
J. Nefas

• J. Bačiunas
J. Gumauskas
Ch. čepukas
J. Mickevičius
B. Barniškis

-------- n---------- ............... r-"

Jonas Ascilla 
V. Mišeika 
J. Vilis 
Z. Viliutė 
P. Skurskis 
J. Kemėšis 
Mrs. šmoteliene 
P-lė šmoteliute 
P-lė A. Ilevičiutė 
Alex Ambrozevičius 
šmotelis, Jr. 
Mickevičius, Jr. 
Steponas Deringis 
V.1 Mankus 
A. Jocius 
Mrs. Kungienė 
M. Kemėšiene.

Streikuoja 2 Chica 
gos kepyklų dar

bininkai
Schultze Balti Company, 40 

East Garfield įoulevard ii 
Continental Baking Company^ 
darbininkai išėjo j streiką. Vi
sos tų bendrovių—kepyklos ap
statytos stipriu policijos kor
donu.

■■■‘-y — - 1  .................................— 

PRANEŠIMAI
Piknikų • ir išvažiavimų 

rengėjams
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 
pranešimais.

Taigi ateity prisiunčiant pra
nešimą, prašome pažymęti kiek 
vietos norėsite užimti. Draugi
joms už (tokius pranešimus skai
tysime po 75 c. už 1 colį.

Naujienų Adiministracija.

M

v?’

Biznis pamatuotas teisingumu
INSURANCE, NOTARY PUBLIC. 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS, 
SIUNČIAM PINIGUS J LIETUVĄ. 

’ LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
Prisirašykite i musų spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 Węst 47th St,

Personai
Asmenų Ieško

IEŠKAU apsivedimui lietuvaitės 
ligi 30 metų amžiaus. Esu farme- 
rys 82 metų amžiaus. Rašykite: 
Box 120, 1739 S. Halsted St.. Chi
cago, III.

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.
—O—

C

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

4o50 So. Wood St.

kojų Negalavimas
Ar jų* turite1 Athlete’e koja*, Deder* 

vlno, PubIob, Degančia* ir Niežuota* ko
ja*? Ar Jų* norite ūmių pagelbų? Pri- 
slųnkitc 60c, dčl pilno treatmento.

TRI DEE LABORATORIES 
139 N. Clark St. 

Chicago, III.

Laikas apsirūpinti
f

Laikas apsirūpinti koliai esam 
sveiki .ir 
būtumėm 
žvilgsniu prisirengę ligą pasitik
ti . Kad mums bent sergant gal
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 
i Draugijos ofisą, 1789 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.

druti ,kad ligai atėjus 
tinkamai ekonominiu

mums bent sergant gal

CLASSIFIEDADS
Automobiles

PARSIDUODA Cadillac 28 metų 
automobilius arba išsimaino ant sa- 
liunb. 917 W. 35 St.

APLINKYBĖS verčia mane par
duoti savo vėliausio 1930 m. mode
lio La Šalie Sedaną. Laikytas san
dėly visą praėjusią žiemą. Nauji 
tairai. Garantuoju, kad mano karo 
mechaniška padėtis yra pilnai gera. 
Paaukosiu ji tik už 225, 

735 North Hamlin Avė.
2-nd flat

Business Service
Bizhio Patarnavimas:

STOGDENGYSTĖ IR BLfiKORYSTĖ
Ar jūsų stogas reikalauji patai

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

THE BRIDGEPORT ROOFING 
COMPANY

3216 So. Halsted St 
Tel. Victory 4965

Tel. Yardi 8408 
VICTOR BAGDONAS 

Perkraustome ant viėtoi 
Nuvežame ir i tolesnius vietas 
Supakavimas, Storage, Cratinv 

Persiuntimas 
RAKANDU IR_ PIANU 

PEKRAŲSTYTOJAS
3858 So. Halsted St. Chicago. 11) 

Ofisas 8406 S. Halsted St.
' -T......<-.............-................— - —-

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

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO / 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

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

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

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

BRIDGEPORT LIQUOR CO. 
Ine.

3252 S. Halsted St.

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

—HO—
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REIKALINGI patyrę automobilių 
geležų kapotojai ir automobilių lau
žytojai — Aetna Auto Parts Co., 
2113 S. Federal St.

ANT PARDAVIMO Alinė — Prie
žastis 4 savininkas ligoninėj. Gera 
vieta. 549 W. 18 St.

O—

VYRAI
Jeigu Jų* gyvenate South S1H6J arba South 

Sklo apielinkčj, leiskite man jus įtaisyti į 
labai pelningų nuosavų biznį, kuris parem
tas musų kompanijos su 9100,000,000 turtu

AA esu Aloj teritorijoj lygiai 6 mėnesiu* 
ir Jau (taisiau 143 vyrus nuosavame bizni, 
tarp Cadillac. Mlchigan ir Mattoon, Illi
nois ir dar turiu 37 progas.

AA kontroliuoju Aloj teritorijoj labai ypa
tingos rųAies biznj, platinu elektriAkas vie
nutes, kurios neturi kompeticilos ir kurios 
visų laikų turi dideli pareikalavimų.

YpatiAkame pasikalbėjime jus galėsite ma
ne {tikinti apie savo teisingumų, atsako- 
mingumų ir sųiiningumų — jeigu Jus tik
rai ioAkote pasisekimo, norite studijuoti ir 
galite idmokti, jus kaip tik gal esate te 
ypata, kurios mes ieAkomo.

Musų biznis yra labai pelningas. Dauge
lis, kurie su mumis dirba uždirba komise 
pagrindais taip daug kaip $60 į dienų, ir 
po to, kaip jie (gija patyrimo veųti biz
ni, uždirba mėnesinę algų, kuri nesiregu- 
liuoja sezonais, nes musų biznis eina per 
visus metus.

Pardavimo patyrimas nereikalingas, jeigu 
B s tapsite iArinkta*. mes jus pilnai iAmo- 

nsime be jokių lAlaidų. Kai Kurie musų 
sėkmingi darbininkai prieš tai kaip pas mus 
įstojo, tepardavė nieko.

Mes padengiame Arisus jūsų ekspensu*. 
kaip tai. rendų. šviesa, apšildymų, telefonų 
ir t. t., ir apart to, kad mes jums duoda
me prekės atdarų sąskaitų, meų ruplnamies 
apie visus ant išmokėjimo suskaites.

Ne įvestuokite nei vieno cento su mu
mis.

Musų biznis nepaliečiamas depresijos, nes 
jis per paskutinius 4 metus kas mėne*| 
k|lo. ir 1033 buvo musų geriausi metai. 
Mes turime tūkstančius - .užganėdintų kos- 
tiumierių šioj teritorijoj tr mes žinomi, 
kaip viena žymiausių organizacijų šioj te
ritorijoj. Nėra nieko slaptaua su šiuo pa- 
siulijimu. jeigu jus busite tinkamas, mes 
jums suteiksimo ypatlškų pasitarimų, kuris 
greit nustatys musų bendrus interesus. At
sišaukite Pirmadieny tarp UtOO ir 2:00, 
Kambarys 430, Hyde Park National Bank

Kambarys 404, 841 E. 63 St.
Klauskite E. T. LOVELL

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

1411 Elston Avė.
----OH—

PARDAVIMUI grosernė labai ge
roje vięfebje. Priežastį patirsite ant 
vietos. 3386 S. Lowe Avė.

4.

PARDUOSIU arba priimsiu pusi
ninką i Tavern biznį. Biznis išdirb
tas gerai. Vienai persunku.

821 W. 84th St.

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

6000 Carpenter St.

PARSIDUODA kriaučių Šapą, 
biznis išdirbtas per 10 metų, dide
lis bargenas.

1848 W. Pershing Rd. 
--------------------     ;■........— ■—
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BEKERNĖ pardavimui arba ren- 
dai, pigiai. Didelis įtaisytas plytų 
pečius. Gera vieta. — Al’s, 2306 
West 24 St.

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

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
visos mašinos labai pigiai. Telefo
nas: Canal 6394.

r*

Help Wanted—Female
. , Darbininkių Reikia

REIKALINGA apvsenė moteris 
prižiūrėti mergaitei 4 metų.

2889 W. 63 St.

PARSIDUODA Alaus Tavern; 
biznis gerai išdirbtas ir randasi arti 
dirbtuvių. 3749 So, Halsted St.

For kent

PARDUOSIU įrengtą Tavern ar
ba visils fixtures su pilniausiu įren
gimu dėl Tavern. , Gera vieta arti 
dirbtuvių ir pigi renda. Priežastį 
pardavimo patirsite ant vietos. Gera 
proga dėl tų, kurie nupirks. Ateiki
te ir patirkite.

1928 Canalport Avė. h

PASIRENDUOJA kambariai 8 ir 
5 naujai išdekoruoti, šviesus, randa 
pigi, savininkas ant antrų lubų.

3121 So. Morgan St.

RENDAI kampinis štoras, geras 
kiekvienam bizniui.

901 West 59 St.

PASIRENDUOJA 5 kambariai 
štimu apšildomi; renda nebrangi. 

8841 So, Lituanica Avė.

REIKALINGA pora kambarių ar
ba mažas apartmentas mažai šei
mynai, su rakandais arba be rakan
dų, Soutsidės apielinkėj. P. Vaišvila, 
Tel. Boulevard 1144.

RENDAI 5 kambariai; 3 bedrui- 
miai, virtuvė ir frontinė; 3. lubos; su 
visais įtaisymais už $16.

8127 S. Emerald Avė.

Furnished Rooms
TURISTAMS KAMBARIAI 

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

8741 Ellis Avė., Chicago.
Oakland 4587
*’ I

RENDAI kambarys vaikinams ar
ba vedusiai porai. Galima valgyti 
gamintis. Yra dvi virtuvės. 4155 
So. Albany Avė., Imos lubos. .

KAMBARYS dėl vaikino su visais 
patogumais, su valgiu ar be valgio. 
7021 S. Talman Avė. Tel. Prospect 
5881.

moderniškasPASIRENDUOJA 
kambarys dėl vaikinų, merginų ar 
ženotų, su valgiu ar be valgio. Yra 
garažas. Visi patogumai.. Nebran
giai —- 6740 S. Maplevvood Avė.

RENDAI kambarys prie navienįos 
moteries. Su valgiu arba leidžiama 
valgį pasigaminti. Pigiai. 3329 
Lituanica Avė. (2ros lubos užpakaly)

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

NORI KUOGREIČIAUSIAI IŠPAR
DUOTI 75,00 AKRŲ ŽEMĖS

Edward H i nes Farm Land Co.. 
šaka Edvvard Hines Lumber Company 
of Chicago, likviduoja 75,000 akrų 
žemės šiaurinėj Wisconsino daly.

Neieškoma marketo kainos, žemė 
parduodama kuopigiausia mažais 
šmdtais, . kad juo greičiau likviduti 
visą plotą.

Žemė randasi derlinguose klo
niuose prie Chippewą ir Flambeau 
upių. Visokios žemės yra — prie 
ežerų ir upių, su mišku ir be miško.

Kainos vietomis taip pigios, kad 
prašoma $1.50 akrui. 400 mylių 
nuo Chicgos. Pardavimą daro kom
panijos ofisai miestely Winter, Wisc.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI kampinis namas; 
Stora*, 8 po 6 kambarius fliatai; pir
mame aukite karštu vandeniu ap
šildymas; labai gera vieta tavernai; 
pramoniniam distrikte; parsiduoda, 
kadangi nori išvažiuoti iš miesto. 
Informacijos — 5418 So. Ashland 
Avė. Klauskite S. Strez.

NAMAS pardavimui. 3320 West 
68-rd St. Kaštavo $17,500, šiandie 
parsiduoda^ už $6,500. Priežastis par
davimo — moteris su mažais vai
kais. Kreipkitės į N. Kanter, 4707 
So. Halsted St.

PARDUOSIU murini 2 flatų na
mą po 4 kambarius, arba mainysiu 
ant mažesnio. 1618 S. Morgan St., 
2 augštas.

PARSIDUODA
Dvejų Pagyvenimų mūrinis namas, po 
6 kambarius su mūrinių 2 karų gara- 
džium Brighton Parke-nirmas pagyve
nimas (Hot Water) Šildomas. Parsi
duoda ant lengvų išmokėjimų. Už 
“Cash” didele nuolaida.
4449 S. Talman Avė. Tel. Laf. 5662
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