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Užmynė ant kojos 
du nušauti
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5,000 litrų lietuviško 
krupniko “Metropolis” 

siunčia į Ameriką

BISMARK, N. D., b. 7. — 
Trys kaltinamieji gubernato
riaus Langer byloj liko teismo 
išteisinti be tolimesnio bylos 
nagrinėjimo, prokurorui neda
vus prieš juos užtektinų įro
dymų. Kitų penkių kaltinamų
jų byla tęsiama ir toliau.

Anglija ir toliau gi 
na Vokietiją

Lietuvos atstovybė Washingtone nuneigia 
žinias apie naują naktini perversmą Lie

tuvoj. Smetoną taikosi su klerikalais?

Darrowo taryba bus 
panaikinti

WASHINGTON, b. 7 
rowo taryba, kuriai buvo pa
vesta persvarstyti kodeksus, ar 
nėra juose monopolistinių ten
dencijų ir kuri aštriai susikir
to su NRA., nutarė liepos 1 d. 
baigti darbą ir išsiskirstyti, nes 
nebeduodama pinigų jos darbo 
tęsimui. Iki to laiko ji paruoš 
prezidentui dar vieną ar dau
giau raportų.

Naikinam as Šatrijos 
kalnas.

Anglija 
aiškiai pasakė nusiginklavimo 
konferencijai, kad ji nemano 
leisti Franci j ai ir Rusijai ap
supti Vokietiją karinėmis są
jungomis.

Anglijos valdžios atsisakymas 
priimti kompromisinį planą, ku
rį išdirbo Anglijos, Franci jos 
ir Amerikos delegatai, dar grei
čiau priartina įpakrikimą nusi
ginklavimo konferencijos.

SPRINGFIELD, III., b. 6. — 
Gubernatorius Horner kreipėsi 
prie federalinės šelpimo komi
sijos, prašydamas paskirti $1,- 
750,000 šelpimui nukentėjusių 
nuo sausros Illinois ūkininkų.

CHICAGO.—Vakar apie pietus atėjo iš Tilžės Associated 
Press žinia, gauta iš vokiškų šaltinių, kad buk buvęs premieras 
Augustinas Voldemaras su karininkų pagelba suruošė naują 
naktinį perversmą Lietuvoj, užimdamas Kauno valdžios įstaigas 
ir pasiskelbdamas save I^ietuvos premiertf, bet Smetonos val
džia atsisakiusi jį pripažinti, delei ko Voldemaras padavęs Sme
tonai ultimatumą.

Tečiaus po piet iš Lietuvos Atstovybės Washingtone gauta 
žinia, kuri nuneigia Tilžės žinią ir sako, kad jokio perversmo 
Kaune nebuvo ir kad žinia apie tą voldemarininkų perversmą 
yra neteisinga.

Anglija tvirtų kontignentų 
nenustatė, o tik reikalauja, kad 
šiemet Anglijon kiaušinių neį- 
vežtume daugiau, negu esame 
įvežę 1933 m. Del to dar ta
riamasi. Vokiečiai oficialiai šie
met leido įvežti 13,3 mil. kiau
šinių iš Lietuvos, bet jie tyčia 
savo pirkliams dabar neduoda 
leidimų įvežti iš Lietuvos. Ne
trukus numatomos derybos su 
Ispanija, kurion pernai Lietuva 
įvežė apie 650 mil kiaušinių.

Balandžio mėn. Lietuva eks
portavo 550,000 kiaušinių. Eks
portavo tik Pienocentras.

ŠIAULIAI.— Už komunistinį 
veikimą Šiaulių karo komen 
dantas pil. A. Jasutį nubaudė 3 
mėn. kalėjimo, o pil. Bertašių 
už jo slapstymą—1 men.

Plieno darbininkai 
reikaluia preziden

to pagelbos

BARDOURVILLE, Ky., b. 6. 
—Mažame kalnų Brown Branch 
miestelyje vienas kitam užmy
nė ant kojds ir tas sukėlė to
kias smailias muštynes tarp 
dviejų ikišiol draugiškai sugy
venusių šeimynų, kad jau du 
žmonės yra mirę ir trečias gal 
mirtinai sužeistas, o 
žeisti kiek* lengviau.

Republikonams grę 
šia skilimas

READING, Pa., b. 7. —Ke- 
turi žmonės liko užmušti vie» 
toj ir penktas gal mirtinai sm 
žeistas, kai jų automobilius 
pramušė užtvarą gale gatvės ir 
nusirito pakalnėn 30 pėdų, ant 
geležinkelio bėgių.

HICO, Tex., b. 6 
tos vyrai ir viena moteris liko 
užmušti nukrito ir sudegus jų 
lėktuvui miesto

BRIUSELIS, Belgijoj, b. 6 
—Belgijos karalienei gimė su 
nūs-—-Albertas.

SPRINGFIELD, III., b. 7. — 
Už kelių dienų Ferdinand Wag- 
goner, gyvenantis prieglaudoje, 
švęs 102 metų gimimo sukak
tuves. Pastebėtina yra tai, kad 
jis per pastaruosius 42 metus 
gyvena su dirbtiniu pilvu.

Jis buvo netyčiomis pašautas 
į nugarą laike Chicagos didžio
jo gaisro ir nuo to laiko buvo 
daktarų priežiūroje. 'Pagalios, 
jo pilvas pakriko ir daktarai pa
dirbdino naują, daugaiusia iš 
sidabrinių vamzdelių. Jis yra 
silpnas> bet šiaip yra sveikas.

NEW YORK, b. 6 
dėlė porcijos sargyba prasidė
jo nagrinėjimas bylos 9 asme
nų, kurie kaltinami peiliu nu- 

žnyčioj arcivyskupą 
galvą armėnų

Johnson tariasi su plieno 
magnatais dėl įsteigimo plieno 
darbo tarybos, kokia yra įsteig
ta automobilių pramonėje. Bet 
ir dėl tos tarybos samdytojai 
nedavė tikro atsakymo.

Kaip išrodo, prezidentui vis- 
tiek teks įsimaišyti į plieno 
darbininkų kovą už pripažinimą 
teisės organizuotis ir kolektyviai 
tartis su samdytojais Jei jis 
nenori susilaukti milžiniško 
streiko šioj pagrindinėj pra
monėj.

Tečiaus prezidentas ikišiol 
dar nieko neveikė. Jis vien pa
siuntė kongresui pranešimą, 
prašydamas priimti Wag nerio 
darbo tarybos bilių, kuris su
teiktų plačias galias darbo ta
rybai taikinti nesusipratimus in
dustrijose ir panaikintų kom
panijos unijas, dėl kurių dabar 
ir būna daugiausia nesusipra
timų.

VARSA VA V. 14 Elta. —Ra- 
dio žiniomis, Vilniaus krašte 
sudegė Trobų miestelis. Gais
ras sunaikino 90 namų. Daug 
šeimų pasiliko be pastogės.

Laikraščių pranešimu, pasku
tiniu laiku įvairiose Lenkijos 
dalyse įvyko daug gaisrų, kurie 
padarė milžiniškų nuostolių. 
Vien tik Kielcų vaivadijoje gais
ras sunaikino beveik visiškai 
20 kaimų. Karščiams ir saus
roms besitęsiant, kyla vis nau
jų gaisrų kaimuose ir miškuo-

Kaip gražiau- 
vieta ir dabar 
gausiai lanko- 
ir pavienių as- 

Paskutiniu laiku šat-

42 metai su dirbtiniu 
pilvu

LONDONAS (“Naujienų” ži- 
nia).—1926 m. naktinio per
versmo vadai jau taikosi. 1929 
m. diktatoriai, Voldemaras ir 
Smetona, susikirto tarp savęs 
ir Voldemaras turėjo pasitrauk
ti iš valdžios. Dabar abu4 dik
tatorius bando sutaikinti kun. 
Tamošaitis.

Jau nuo senų laikų tautinin
kai, kunigai ir dvarininkai vei
kė išvien, tik Voldemaras buvo 
juos išskiręs ir tai ne dėl prin
cipinių klausimų, bet tik dėl 
garbės ir augštų vietų. Išsisky
rė jie dar Voldemarui būnant 
valdžioje, bet ir tada buvo ban
doma sutaikinti, tačiaus nepa
sisekė. Po to ir Voldemaras 
neteko valdžios.

Dabar teko patirti iŠ patiki
mų šaltinių, kad pastangos su
taikinti 1926 m. perversmo ruo
šėjus vėl atsinaujino. Dery 
boms tarpininkauja asmeniškas 
p.p. Smetonų draugas kun. Ta
mošaitis, kuris ir deda visas 
pastangas sutaikinti susikivirči
jusius vienminčius— Smetoną, 
Voldemarą ir krikščionius de
mokratus.

Tu suteitaikimo galima tikėtis, 
nes kaip vienai, taip ir kitai 
partijai vadovauja tie patys ku
nigai. O visiems yra žinoma, 
kad Lietuvos kunigai visuomet 
mokėjo susitarti su visokiomis 
valdžiomis. Tad su saviškiais 
dar labiau mokės susitarti.
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Dabar geriausias 
laikas važiuoti 

Lietuvon

durę 
Leon T^ufrain. 
bažnyčioj Amerikoj

WASHINGiTON, b. 6. - 
pasisakė, kad ji daugiau 
bandys nuštatinėti kainas ko
deksais, jei bent išimtinais at 
sitikima 
kalas.

Voldemarininkų Sukilimo 
Kaune Nebuvę

Jnd.,,b. 7. — Thomas 
ColosimoL 40 m., italų koloni
jos vadąs ir žymus demokratų 
politikierius, liko nušautas gat
vėje iš i pravažiuojančio auto
mobiliai^. Spėjama, kad jį nu
žudė juodrankiai.

LUOKĖ.—Nuo Luokės į pie
tus yra garsusis Šatrijos kal
nas. Iš toliausių apylinkių ma
tyti medžiais papuošta didinga 
Šatrijos kalno viršūnė, dar di
dingesnis apylinkių vaizdas žiū
rint iš Šatrijos viršūnės. Ant 
Šatrijos kalno esą dar XVI ir 
net XVII amžiais lietuviai slap
čia ąžuolų pavėsyje kūrenę am
žinąją ugnį, garbinę senuosius 
dievus. Tai bus buvus centri
nė Žemaitijos (stabmeldiškais 
laikais) kulto vieta. Priešis
torinių laikų pėdsakų kalne ir 
dabar randama, 
šia Žemaitijos 
Šatrijos kalnas 
mas ekskursijų 
menų 
rijos kalno savininkams užkliu
vo kalną bepuošią ir pavęsį kal
no lankytojams teikia medeliai. 
Jau ir taip apleisto kalno (ant 
kalno ganomi galvijai, priterš
ta) iškertami paskutiniai me
deliai, kirtymai ariami. Kal
nas, visai nuplikinamas, nustoja 
savo grožio musų bočių šven-r 
to ve, tautoar gadintojų ąpdai: 
nūota vieta 'tampa nebepriei
nama ir išniekinta.

KAUNAS.— Jau paaiškėjo, 
kad šiemet Lietuva galės kiau
šinių išvežti: čekoslovakijon 70 
vagonų arba 11,1 mil. kiauši
nių, Austrijon 30 vag. arba 
4.7 mil. kiauš., Šveicarijon 1,- 
320 dvigubų centnerių arba 2,1 
mil. kiauš. ir Anglijon apie 3 
mil. kiaušinių, viso apie 20,9 
mil. kitfašinių.

Sausra niekuriose apielinkėse yra taip didelė, kad ūkininkų šuliniai išdžiuvo ir ūkininkai 
gabentis vandenį iš miestų. Taip daro ūkininkai ir Dės Moines, la., apielinkėj. Jie gabenasi van 

denį į savo ukius iš miesto trokais.

NEW YORKfe, b. 6. —šian
die vakare Sing Sing kalėjime 
bus nužudyti elektros kėdėj ke
turi žmonės,, kurie nužudė Mike 
Malloy, kad gauti jo apdraudą 
Mike Malloy buvo didelis gir
tuoklis, tad jie apdraudė jį ant 
$2,000 ir tikėjosi munšainu nu
marinti, bet neįstengė. Davė 
jam nuodingo alkoholio, bet ir 
tas negelbėjo. Tada jie jį pa
dėjo ant kelio ir kelis sykitfs 
pervažiavo* b automobiliu. Bet 
kad Malloy• in tada išliko gy
vas, tai jie jį nutroškino ga- 
su. Gasas atliko savo, .dabar 
savo atliko? elektros kėde.

MADRIDAS, b. 6. —Susekus 
suokalbį nužudyti prezidentą 
Zamorą, apie prezidento rumus 
liko pastatyta didelė kariuome
nės sargyba.

Laukų darbininkų streikas 
tęsiasi ir grūmoja pavirsti į at
virą sukilimą. Streiko laiku 
civilė gvardija 
žmonių užmušė
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VOLDEMARAS ESĄS AREŠTUOTAS
BERLYNAS, birž. 7. -— Augustinas Voldemaras, ištrem

tasis Lietuvos diktatorius, šiandie sugryžo į Kauną. Bet toli
mesnės Žinios apie įvykiu? Kaune prieštarauja. Paskiausia ži
nia iš Kauno sako, kad Voldemaras liko areštuotas ir kad val
džia paėmė viršų ir todėl yra padėties kontrolėje.

Pirmesnės gi Vokieti jos pasienį pasiekusios žinios sakė, kad 
Voldemaras sugryžo lėktuvu į Kauną, padarė sėkmingą mili- 
tarinį perversmą ir užėmė premjero vietą, įsikurdamas gene
raliniame štabe.

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL.

Voldemaras su karininkais su- 
ruošęs perversmą Kaune

TILŽĖ, Vokietijoj, birž. 7.— 
Vokietijos žinių biuras praneša 
šiandie iš Kauno, Lietuvos, kad 
buvęs tos šalies diktatorius Au
gustinas Voldemaras lėktuvu 
sugryžo iš ištrėmimo, padarė 
perversmą ir atgavo Lietuvos 
premierystę.

Vokiečių žinia sako, kad per
eitą naktį ištiko Lietuvoj ka
rininkų sukilimas, vadovaujant 
Voldemarui.

Jo šalininkai tuojaus jį pa
skelbė premieru ir jis įsirengė 
generalinio štabo buveinėj.

Pasak tų žinių, armija viską 
laiko savo rankose, nors jai ii 
priešinasi civilė administracija.

Toliau pranešama, kad prezi
dentas Antanas Smetona atsi
sakė tartis su Voldemaru ir 
jo šalininkais, kurie įteikė pre
zidentui ultimatumą. Ultimatu1 
mas užsibaigė šiandie vidurdie
ny, bet išrodo, kad jis tapo pra
ilgintas.

Pasak žinios, visos valdžios 
įstaigos liko užimtos tarp 2 
vai. naktį ir 7 vai. ryto.

Keli valdžios nariai esą areš-

CHICAGO.—Išrinkimas Hen
ry P. Fletcher republikonų par
tijos pirįnininku, gręsia suskal
dyti pačią partiją. Skaitoma 
kad jo išrinkimas yra laimėji
mas Hoovęrio ir visos atžaga 
reiviškos 
Tikimąsi, 
ji elementai, ypač iš vakarinių 
valstijų 
traukti

tuoti, bet tos žinios yra nepa
tvirtintos. Kaunas esąs ramus 
ir apie vidurdienį kariuomenė 
liko atšaukta iš gatvių.
Kun. Tamošaitis bando kleri
kalus sutaikinti su Smetona

WASHINGTON, birž. 7. — 
Prezidentas Rooseveltas šiandie 
atstume geležies ir plieno lie- 
jiklų darbininkus, ku‘rie buvo 
atėję pas prezidentą pareika
lauti, kad jis priverstų geležies 
industriją pildyti kodeksą dėl 
kolektyvių derybų, nes kitaip 
darbininkai turės streikuoti.

Darbininkų atstovai aplankė 
įvairias valdžios įstaigas ir, pa
galios, atėjo pas prezidentą 
Rooseveltą. Tečiaus preziden
tas jų nepriėmė. Jie prižadė
jo sugryžti rytoj, bet ir tai ne
gavo užtikrinimo, kad ir rytoj 
prezidentas sutiks su jais ma
tytis. Jie pasiuntė prezidentui 
telegramą.

Darbininkai sako, kad jie tu
ri pilną teisę, einant NRA ko
deksu, reikalauti kolektyvių de< 
rybų su samdytojais, ku4rie iki
šiol visai atsisako su jais tar-

KAUNAS.—Lietuvoje vis di
dėjant krupniko pareikalavimui 
“Metropolio” viešbutis Kaune 
sumanė išlpėsti krupniko ga
mybą: įsitaisė atitinkamas ma
šinas ir pradėjo krupniką ga
minti. “Metropolio” krupnikas 
turi pasisekimą ne tik vietos 
rinkoje, bet jau ir viena Ame- 
rikos firma užsakė 5,000 litrų 
“Metropolio’ krupniko.

“Metropolis” lengvai spėja 
pagaminti krupniko visai Lie
tuvos rinkai.

Smetona laikosi su Voldemaru?
Pora dienų atgal “Naujienos” gavo iš Anglijos žinią, kurioj 

gerai apie Lietuvos* santikto painformuotas žmogus praneša, 
kad jam iš patikimų šaltinių pasisekė sužinoti, jog “tautos va
das” Antanas Smetona veda slaptas derybas su Augustinu Vol
demaru, kurioms tarpininkauja asmeniškas Smetonų draugas kun. 
Tamošaitis, kuris ir bando Voldemarą sutaikinti su Smetona. 
Pranešėjas pastebi, kad to susitaikymo tarp dviejų tautininkų 
frakcijų galima tikėtis, nes tarp tų 1926 m. naktinio perversmo 
ruošėjų nėra jokių principinių nesutikimų, o vien tik asmeniški 
kivirčiai dėl garbės ir vietų valdžioje.

Voldemaras pastaruoju laiku gyveno ištrėmime Ežerėnuose. 
šiaurinėj Lietuvoj.
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PITTSBURGH’O NAUJIENOS

WEIGHT

Važiuokite Lietuvon

Birželio 16 d., 1934Dvi geros raštininkes

Didžiausiu Cunard Linijos laivu

lietuvių

Depoz. už bonkas

(per Southampton)

Nigbt <r<i MarniugUSB

Garbingiausi

man yra 
Lietuvos

bus P. Dar- 
Cl J. Milius

e imt 
Frpmlfr-tybft Corp

ar negražus “tau 
pasisveikinimas ir ąt

E LIETUVIŠKO 
VEIKIMO

papų 
žydint, 

vienuolių degi-

Užmuštąs lietuvis
Scnąs North Side gyvento

jas, Petras Čepais, praeitą sa
vaitę tapo automobilio užmuš
tas. Nelaime įvyko prie Jironde 
st., kuomet P. čepšiui einant 
skersai gatvę į jį įvažiavo auto
mobilis 
galvos 
nybės 
gavęs 
tantj.

^na Sako:—
Kuomet jus perkate Blue Ribbon 
Malt (salyklą)—jus gaunate pilnai 
3 svarus—ne 2^—t. y. 20% daugiau. 
Tokios puikios rūšies—taip labai 
turtingas ir tyras—jus visuomet ga
lite ant jo atsidėti, štai todėl aš ir sa
kau—pasistengkit gauti Blue Ribbon.

ugnies ir sieros

Važiavimas į aviacijos lau
ką bus taip sutvarkytas, kad 
ir neturintieji automobilių ga
lės nuvykti, Norintieji apie ta: 
pasiipformuoti, kreipkitės į Lie
tuvių Mokslo Dr-jos gąspado- 
rių Albiną Kaulakj adresu; 142 
Orr Street, Soho, tel. Atlantic 
9491.

Reikia pąsakyti, jog prie 
įvykstančios aviacijos dienos 
viso Pittsburgho apylinkė ren
giasi; tikimasi, esant gražiam 
orui, tūkstantinės minios, taip 
kad padirbėjus pasekmės fcųa. 
pilnai užtikrintos.

Baigiant turiu pažymėti, jog 
vietinis ĄĘTASS skyrius Sau
kia visų prisidėjusių dr-jų dar
bininkų dėl aviacijos dienos 
susirinkimų, įvykstantį birželio 
11 d„ 7:80 vai. vak., Lietuva 
Mokslo Pr-jos svetainėje, Į šį

susirinkimą yra kviečiami ir 
visi tie, kurie norėtų aviacijos 
dienoje padirbėti.

tautiškas” Juo- 
is Pittsburgho 

komitetas negeras.

“PITTSBURGHO NAUJIENŲ
PASTABA:

Administratoriuj: STANYS RAKAMAS,
2404 Charles St., N. S. Pittsburgh, Pa. Tel. Fairfax 3710

Draugijos, išskiriant VVS. ir 
ĄLRK FeęL, nebuvo pakviestos 
dalyvauti susirinkime surengia 
muį prakalbų Vilniaus geleži
nio fondo atstovams. Todėl kai 
bėti apie veikėjų pasitarimą vi
sai ne vietoje,

Na, o gal tik VVS. ii 
ALRKF- skaito save veikėjais? 
Musų supratimu, čia visų lie-

1 žl DS1 Akiu suerzintų nuo Saulės, Vėjo, 
TortJEOSjŽF* a.rba DlVkiX’ vnrtoKite keletą lašų Mu- 

n*1®* J1S Atgaivins, Suraginą,PągĮnagins.
lOUR tl I

Writc forfręeftye goolį Murinę Compauy, Dcpt. H. S., Chicago I

ti vyrai linksmintųsi su juo
domis moterimis.

Tačiau naridi ėmė ir sukėlė 
^revoliuciją” prieš sudarymą 
tokio deglo internacijonalo ir 
musų “didvyris’’ A. Žvirblis, 
kad tik biskį butų susilaukęs 
tokio pat likimo, kaip aną me
tą susilaukė musų sandarietis 
J. Virbickas už savo “tautišką 
patriotizmą”.

Taigi gerb. prabaščiau, pirm 
negu imsi plunksnos rašymui, 
susipažink su Lietuvos ir pa
sauline istorija ir tik tada tark 
savo žodį. Priešingu atveju sa
ve susikompromituosi taip, kaip 
Marijonų “Drauge” susikom
promitavai, parodydamas savo 
ignorancija apie rašomuosius 
įvykius,

RedaktoriusP. DARGIS,
43 Strauss Street, N. S. Pittsburgh, Pa. Tel. Cedar 9888

Cypu — Cypu
vietinis gyventojas Juozas Vir
bickas (sandarietisr-tas pats, 
kuris pernai lenkberniavo) ir 
sako: “Tai čia sėdi vienas mo
kytojas, kitas durnas, Arba 
kaip Čia kitaip pasakius, — 
vienas durnas, o kitas moky
tas.” Paskui priėjęs arčiau* prie
A. Bačėno, pradėjo barti už 
tai, kad jis gegužės 20 dieną 
ALTASS komiteto ir draugijų 
atstovų susirinkime J, Virbic
ką ir kompaniją, pavadino vil
kais avinėlio kailyje bei suga
dino jo ^tautiškus” manievrus 
prieš vietinį ALTAIS komite
tą. Bet ir čia musų “tautiš
kam didvyriui” nepasisekė' A.
B. išgąsdint ir parodyt savo 
tautiškumą- Tad išeidamas lauk 
iš knygyno, jis pasakė: *‘Su 
durnium neužsimoka ginčy-

Tai ką 
tiškas 
sisveikinimas ?

Mat, musų 
zas sako: ‘ 
ALTASS 
Jis susideda iš socialistų ir jo 
darbus reikia griauti”. Tuo tar
pu kiti lietuviai sako: “Tas 
Pittsburgho ALTASS komitetas 
yra geras; jįs susideda iš vi
sų gerų lietuvių. Jo darbus rei
kia paremti, o negriauti”.

Tautiškai pasisveikino ir 
atsisveikino

Man pasakojo, šitokį įvykį, 
gegužės 27 d. L. M. D. knygy 
ne sėdėjo viena moteris iš Car- 
pegįę, Fa. ir A. Bačėnas iš 
Nęw Kensington, Fa., bei skai
tė laikraščius. Tuo laiku atėjo

S. L. A. trečio apskrities 
parengimas pasisekė

Praeitą sekmadienį (birž. 3 
d.) Adomo sodne, Castle Shan- 
non, Pa., įvyko metinis SLA. 
3 apsk. piknikas, žmonių pri
sirinko apypilnis sodnas, pri- 
skaitoma apie 500 dalyvių.

Piknike dalyvavo ne tik apsh 
kuopų nariai, bet ir šiaip veik 
lieji tautiečiai si? savo šeimo
mis. Teko pastebėti svečių net 
iš Altoona, Pa. Altooniečių tar
pe buvo veikli SLA. narė p. Ą. 
Vengienė. Malonu pažymėti, jog 
poni Vengienė kaip tik ir at
važiavo pasimatyti ir pasikal
bėti su pittsburghiečiais dele
gatais, vykstančiais į Susivie
nijimo Seimą. Mat, p. Vengrie
nė, kaipo atstovė, dalyvaus De
troite Seime. Nuotaika pikni
ke puiki. Skirstėmės namo tik 
vėlai, vėlai vakare. Reikia tar
ti padėkos žodis apskrities val
dybai ir komisijai už taip pui
kų ir jaukų pikniko surengi
mą, kuriuo visi pilnai pasiten
kino.

, sutriuškindamas j< 
kaušą. Užmušėjo asme- 
neteko patirti, nes už 
paliko jį gatvėje mirs

Marijonų organe “Drauge”, 
Pittsburgho skyriuje, vienas iš 
prabaščių pašventė net veda
mąjį straipsnį “Pittsburgho 
Naujienoms” ir jos redakto
riaus P. Dargiu išniekinimui: 
tam pačiam rašiny iškeldamas 
didelius nuopelnus Romos dva
siškiai.

Nesiginčyčiau su prabaščium 
apie “Pittsburgho Naujienas” 
ir apie savo asmenį, nes skair 
tančioji visuomenę iš darbų ga
li tai patį įvertinti, jei jis ta
me “vedamajam” (editoriajė) 
nebūtų bereikalingų pagyrų ro
mumui prirašęs.

Prabaščius, tarp kitko, rašo, 
jog Romos agentai-kunigai pa
darę daug naudingų išradimų, 
nešę per šimtmečius apšvietą 
liaudžiai.

Nepaslaptis, jog kunigužiai, 
jei ir sviete liaudę. tai tas švie
timas buvo daromas iš antro 
galo t. y. ant tiek, kiek jis bu
vo naudingas jų pačių intere
sams.

Naujai pareikštos mintys 
apie gamtos reiškinius buvo tų 
pačių kunigužių smerkiamos, 
o nepaklusnieji, Romos 
galiai viduramžiams 
inkvizitorių 
narni ant sukurto laužo

1739 So. Halsted Stteet
Tel. Ganai 8500

-Paul Dargia 
Pasakykite tiesos žodį

Būt deglas “internacijonalas”
Bimbinių komunistų agentai 

A. žvirblis, būdamas Lietuvių 
Mokslo Drąugijoą nąrįu, praei
tame metiniame, susirinkime 
tapo išrinktas tos organizaci
jos pirmininku. k hai jis gavo 
tokią aukštą irf ątsakpmmgą 
vietą, tai pasijuto esąs labąi 
“didelis” vyras. Jis ir jo keh 
draugai pradėjo siūlyti bendrą 
frontą su juodais žmonėmis, 
Vadinasi, kad fe D... j savo 
svetainėje esančiu^įparengimus 
įsileistų juodus žmones ir sy
kiu su baltaisiais piaįšytųsi, 
Reiškia, juodį vyrai, ppsikabL 
nę baltas moteris, šoktų, o baL

Romos bažnyčia dar prieš tris 
šimtus metų užsispyrusi tvir
tino ir mokino, jog dangus te
buvo milžiniškas stogas, užvož
tas ant plokščios, lyg blynas, 
žemės. Po žeme buvo pragaras, 
o ant stogo ti/rėjo savo rumus 
pasistatęs Viešpats Dievas, iš 
kurio juo stogo skylutės žibė
jo dangaus šviesa

Gegužės 27 d., L. M. D. sve
tainėj įvyko S. L. A. 3-čio ap
skričio kuopų atstovų susirin
kimas. Apie šio susirinkimo ta-- 
rimus nerašysiu. Gal būt, apie 
juos parašys kiti. Tik tiek tu-- 
riu pažymėti, kad šia apskri
tys turi jauną, gabią užrašų 
raštininkę, p-lę Oną Ivanaus
kaitę. Jos užrašyti tarimai taip 
trumpai ir aiškiai skamba, kad 
kiekvienas lengvai gąli suprast, 
kąs ten užrašyta.

Kita, irgi jauna ir gera ap
skričio sąskaitų raštininkė, tai 
p-lė B. Sabaliauskiytė. Jį ap
skričio sąskaitų knygose turi 
taip tvarkingai ir suprantamai 
surašiusi visas pajamas ir iš
laidas, kad kiekvienam yra' 
aišku, kas su pinigais daro
ma.

Todėl aš patariu, kad iš tų 
dviejų jaunų rąš^ninkių tUrę- 
tų pasimokyti ir musų taip 
vadinami seni patyrę raštinin
kai, kaip užrašyt draugijų ta
rimus ir finansų sąskaitas.

Pittsubrgho majoras (bur
mistras) dalyvauja Aviaci

jos dienoje
Kaip visiems jau yra žino

ma, aviacijos diena Pittsburgh e 
įvyksta šio mėnesio 17-tą die
ną, Betties Field Airporte. 
Aviacijos lauke dalyvaus pat* 
lakūnas leitenantas F. Vaitkus 
su “Lituanica II”, važinėdamas 
orlaiviu norinčiuosius. Vietinis 
ALTASS komitetas, yra prirem 
gęs puikų programą, kuris bus 
išpildytas Aviacijos lauke.

Visame lauke bus išvedžioti 
garsiakalbiai (loud speakers), 
taip kad visa, kas dėsis lauke, 
girdėsite per juos, šioje dieno
je dalyvaus kaipo kalbėtojai: 
Pittsburgh’o miesto majoras 
<mayor) McNair, “Pittsburgh 
Sun Telegraph’’ Hearst’o są- 
jungos Radio stoties W.C.A.E, 
Glob Trotter—advokatas Louis 
Kaufman, Pittsburgh’o Univer
siteto atstovo Mrs. Mitchel, 
amerikiečių Chamber of Com- 
merce atstovas, lakūnas Felik
sas Vaitkus; tikimasi turėtį ir 
atstovą iš ALTĄSS Centro. 
Programos vedėju 
gis, jam pagelbės 
ir E. Baltrušaitis.

šeštadienį, birž. 
prieš aviacijos dieną, 7:30 vai. 
vak., Mayfair Hotel’y Penn 
avenue įvyksta lakūnui pagerb
ti bankietas ir šokiai, rengia 
visos Pittsburgh’o jaunimo or
ganizacijos. Tą pačią dieną 
(šeštadienį) 12:15 po pietų iš 
Radio stoties W.C.A.E. pasa
kys kalbą lakūnas F. Vaitkus. 
Norintieji išgirsti jo kalbą, at
sukite savo radio minėtu lai-

NAUJIENOS
: Chicago, III

žvaigž 
dės, o pro žemės skyles, da 
bartinius ugniakalnius. iš pra 
garo veržėsi 
durnai.

Na, o kuomet tos pačios Ro
mos auklėtinis, gilus moksli
ninkas Galiliejus tyrinėjimais 
darodė, jog žemė yra apskri
tas rutulys, o ne blynas su pra
garu ir “čiščium”, ir sukasi 
aplink saulę (šiandien apie tai 
žino kiekvienas pradinės mo
kyklos mokinys), jis buvo Ro
mos papos agentų-inkvizitorių 
kankinamas.

Tik vienas pavyzdys, o jų 
reikalui esant butų galima šim
tais paminėti.

Prabaščius primeta “Pitts
burgho Naujienų” vedėjui ne
žinojimą tų kunigų, kurie yra 
daug prisidėję prie 
spaudos atgavimo.

Turiu pasakyti, jog 
žinoma, jog pirmieji 
laisvės ir nepriklausomybės at
gavimo kovotojai, didžioj dau
gumoj, buvo musų liberalinės, 
socialistinės dvasios kovotojai. 
Tuo tarpu kai iš bažnytinių 
vadų pusės yra užsilikę iš tų 
laikų negražių dokumentų, štai 
vienas iš jų, kuriame musų 
liaudis buvo mokinama ištiki
mybės ir paklusnumo Rusijos 
carui ir jo žandarams.

Lietuvis Romos Katalikų Vy
skupas Gasparas Girtautas 1908 
m. įsako kunigams kalbėti ir 
skelbti žmonėms bažnyčiose 
maldą už Rusijos carą, Štai 
ji, tegu ji pati už save kalba, 
kokiems dievams musų kuni
gužiai tarnavo: “Melskimės už 
šviesiausi
Poną Musų Ciesorių visos Ru
sijos Mikalojų Aleksandraitį, it 
už jo moterį Jo šviesiausią ii 
Didžią Ponią Ciesoriepę Alek-

Kada paaiškėjo, jog j Ame
riką atvyko. Vilniaus Geležinio 
Fondo atstovai, tai buvo su
šauktas Pittsburgho veikėjų 
pasitarimas šv. Kazimiero pa
rapijos svetainėje. Susirinki
mas svarstė, kaip Pittsburgho 
ir apylinkės lietuviai bendro, 
mis jėgomis turi pasitikti tuos 
svečius. Tapo išrinkta komisi
ją: du nuo ALRK. Federacijos 
ir du nuo VVS. skyriaus. Ko
misijai pavesta atsišaukti į vi
sas Pittsburgho draugijas ir 
parapijas, kad visi lietuviai at
vyktų ir išklausytų Vilniaus at
stovų pranešimus sekamą sek
madienį, birželio 10 d., 3 vai. 
po pietų, Lietuvių Piliečių Sve
tainėje, S. S.

Gal pasitaikė, kad kai kurios 
draugijos gavo pakvietimą da
lyvauti 8 vai. vakaro. Pradžio
je taip buvo nutarta, bet vė
liau laikas tapo pakeistas. Pra 
kalbos su muzikaliu programų 
įvyks 3 vai. po pietų. Todėl dai 
kartą atsikreipiu į Pittsburgho 
ir apylinkės lietuvius, kuriems 
Lietuvos sostines Vilniaus rei
kalas yra arti prie širdies, at- 

I silankyti į rengiamas prakal
bas ir išklausyti iš Lietuvos 
atvykusių svečių pranešimus.

— Juozas Virbickas.

STORES
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sandrą Feodoraitę; ir už Mo
tiną Jo šviesiausią Didžią Po
nią Ciesorienę Marią Feodoraį- 
tę; ir už įpėdinį Jo šviesiausi 
Poną Didį Kunigaikštį Alek
sė jų Mykolaitj; ir už visą Cie
soriaus giminę ir už visokius 
šiaip jau stonus ir kareivius.

“V. Viešpatie užlaikyk Cie
sorių musų

R. Ir išklausyk musų dieno
je, kurioje mes pas tave šauk
sima”

Būnant bešališku, turiu pa
žymėti, jog buvo ir kunigų, 
kurie pasižymėjo garbingais 
darbais savo tautai, bet tai bu
vo tie, kurie svarbiai valandai 
prisiartinus, tėvynės reikalus 
pastatė pirm Romos papos rei
kalų, ir už tai jiems tenka gar-

PRANUT BUTTER ‘‘Midwest” ....................... Svaro džiaras 15e
SHORT CAKE COoKIES Šviežiai iškepti sv. 150

Kas veikiama Vilniaus atstovų 
sutikimui

- .....  *'"  11 ............ pi.....—.....Į  1^, I, ,
PASTABA Dauguma Storu" turi ir mtfot tkyfitu, kur jut

galitę pfckti yęrą pįitą, pąųhitifną ir 0. ąž irmUuriar kainarl

Naujas, šviečiąs Maistas
Pirkinekit pas “I— -

IŠPARDAVIMAS

Pėtnyčioj ir Subatoj, Birželio-June 8 ir 9 d,

MILKAS EVAPORUOTAS Tukšti kenai 3 už 17c 
.................  I Į...............   ■ I.1 1 .............f.... ..3 pak, 10ę

tuvių reikalas, todėl rengiamo- Skelbimai Naujienose 
jo įvykio pasisekimui reikėjo duoda nauda dėlto, 
bendro darbo, o ne 1 
veikėjų monopolio.

duoda naudą dėlto, 
kažkokiu kad pačios Naujienos 

yra naudingos

IT A V A * “Max\veil Hoiisė0 Vacuum Faktiolta sv " 
Vi^Fresh Prooęss .......... ................ kepas

Lietuvys palydovas Steponas Bergen 
lydės iki Klaipėdai.

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

bOAF CREESE Amęrięąp ar .... ...........      sv. 23^
IMPORTUOTOS SARDINĖS

MAISTO IŠPARDAVIMAS
Į — Žemiausiomis Kaippmis 

MIDWEST” — Taupykit pįnigus!

THt

MHMEST
300 inmpsndsnt

Kiaušiniai2n.39c
RINKTINIAI KIAUŠINIAI “Midwest” Kartonuose Tųz,

ČORNED BEEF HASH ’iHar4ing's,< --------  kenas 150
KIAULIŲ KOJOS "Mifhvesr 9 unč. džiaras 
LUNCHEON MUAT

Atostogauja
Birželio 3 d. anksti rytą, mo

kytoja p. Stasė Plukiutė, “Nau
josios Aušros” narė, su ponais 
Conrad išvyko atostogauti. P-lc 
Plukiutė pasiryžusi aplankyti 
Meycrsdale, Pa., Ligionier Mts., 
Saint Vincent’s College ii 
Summer Seat County Home.

Linkime p-leį y S. PJuĮpytei 
linksmų atostogų. “ ■

................

— 2pak. 130
G dėžutės 25Į 
... 3 pak. 220 

“OCTAGON” MUILAS ..................... . . S Šmotai 23<
“OXYDOL" ..... ...................   L Dideli pak.’21*
“SEMINOLF2” BATHROOM' TISSUE .... i.......  ”

SODA
“rLAV-UK-AbĖ'’' blSi Utfriibij 'i Bali

I .«W"—",... ... ,n.|.n,i w ............    Į.,. ................L.. . ..... ,,, IĮ 11,11 . JI n ■< .

Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius,

y,,
“SALADA” Juoda Arbata H svaro pakelis
______________ (Brown Label) Mąži pakeliai 7c. ■ B w
RAIKYTI LAŠINIAI “Lincolnshire” p JOn

H svaro Cello pakeliai •• pak.

“KRE-MEL” Dezortas
POST TOASTIES 8 unc, pak. 3 už 19» 1 ■1    1, ■ j  r ■" * * '"**  * r   -    * 
GRAPK?N.UTS Cereal.'j..:Į.t.....u.i;u—.> pak.> -.17^

Berengaria
52,100 tonų Įtalpos

280
FRANKFURTERS Vien mėsa tiManli(^ttan,, 23< 
COCOMALT Chocol,‘te Fo<ld UHnl1 Ž1<r

SWEET MIX ąr Piccąlilli sv. džiaras 170
^Green Glo” Cnt Green BĖAks * No. 2 keii? J už 170 
MICHIGAN KIEFfeR 6RUŠIOS dideles No. 2^ kn, 1^0 
“Midwest” fiest Cut C$EEN RfcANŠ No. 2 kenai £ už J^0
GELTONIEJI CIBULIAI .......  ,..........T... 3?v, 100
DIDELI PRINOKĖ BANANAI ...................  3sv- 17«
ŠVIEŽIOS PRINOKk‘ tblVtXftt^ 
t‘MIDWEST” ROLLED OATS ....
“MIDVVEST” DEGTUKAI ....
“SURER SUPS” .... .....

IšNewYorko

I KLAIPĖDĄ
4 rolės 256

Root Ėeer—Gingor Ale “Midwest' 
Didelės Bonkos

AMERICA’S BIGGEST SEILE

---------------------- J,

1 — -
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Lietuvos Naujienos STALINAS GRABNEšIO ROLĖJ

šiurpi šeimos trage
dija Lietuvoje

Biržų apskrity, Skiltuvų kai
me pasiturintis ūkininkas Ka
zimieras Vadapalas norėjo iš
žudyti visą savo šeimą ir po 
tuo pats nusižudyti. Gegužės 
mėn. 10 dieną rytą, kaip pa
prastai žmonės ruošiasi važiuo
ti į bažnyčią, nes tą dieną bu
vo sekmadienis. Vadapalas vi
sai savo šeimynai liepė gražiai 
apsirengti. Pats irgi apsiren
gė išeiginiais rūbais, išsivežė 
j kiemą ratus ir įėjęs trobon 
užsirakino duris iš vidaus kam
bario, kuriame buvo jo žmona, 
trys sūnus ir tarnaitė. Mažiau
sias Simus buvo dar lopšyje, 
antras apie 21/* metų ir vy
riausias apie 3’/2 metų am
žiaus. Tada žmogžudys liepė 
savo žmonai klauptis prieš j j j, 
sakydamas, kad jai jau pakan
ka gyventi ir tuojau paleido 
vieną šūvį iš revolverio žmonai 
j kaktą, šovinys nepramušęs 
kaktos kaulo rekošetavo, ji 
tuojau, sučiupusi rankomis gal
vą, atsisėdo ant žemės, apsi
pylusi kraujais. Matydamas, 
kad žmona dar gyva, žmogžu
dys paleido antrą šūvį ir vėl 
pataikė į galvą, sužeisdamas 
du rankos pirštu. Tada žmo
na sugriuvo, nebedejavo, apsi
metė jau nebegyva ir tuo bu- 
du išliko gyva, tik lengvai su
žeista.

Toliau Vadapalas šovė į vy
resnįjį sūnų, kuris sėdėjo tiž 
stalo. Jam kulka išmušė dan
tį ir spėjama, kad pasiliko ka
kle. Jis sužeistas ir sunkiai ir 
nebevaldo nei rankų nei kojų. 
Tą visą matydamas vidutiny
sis sūnus slėpėsi po stalu, bet 
sužvėrėjęs tėvas išsitraukė jį 
iš užustalės ir paleido porą šu
tvių į galvą. Vaikas labai sūn
yčiai sužeistas ir vargu ar pa
sveiks. Paskui norėjo nužudy
ti paskutinįjį savo sūnų lop
šyje gulintį ir miegantį, bet

(įueensville Special 
10 procentu alus yra produktas 
garsiojo Fox Head Waukesha 
Corporation Bravoro.

Grynas WAUKESHA ŠALTI
NIO vanduo, kuris be pailsio bė
ga po 30000 galionu i dieną — 
šaltas, skaistus, be chlorino ir 
ammonijos, tas sveikas Wisconsi- 
no šaltinio vanduo yra vartoja
mas FOX HEAD BRAVORO 
išdirbimui Queensville Special 
alaus Galima pirkti keisais, bač
komis, pusbačkiais bei virtainiais 
ir 4 galionu, mažomis bačku
tėmis.
FRANK A. YOUNG PRODUCTS 

COMPANY 
Distributoriai

4352 S. Mozart St. Chicago, III.
Tel. Lafayette 7346
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čia revolveris užspringo.
Prieš žudynes Vadapalas įsa

kė tarnaitei sėdėti ir nekru
tėti, sakydamas, kad jos ne
žudysiąs.

Atlikęs savo kruviną darbą, 
Vadapalas atsirakino duris ir 
išeidamas pasakė tarnaitei, kad 
ji niekur neitų, c jis už pus
valandžio ateisiąs jos išleisti, 
kai bus viskas tvarkoje. Išėjo 
latikan, užrakino duris ir nu
bėgęs į daržinę Vadapalas pa
sikorė. šios šiurpios tragedi
jos priežastis, kol kas nėra 
tiksliai nustatyta. Tsb.

Avantiūristas Ber-
montas apsigyveno 

Lietuvos pasieny
Visiems lietuviams labai ge

rai žinomas avantiūristas Ber- 
montas-Avalovas, kuris Lietu
vai kuriantis su savo gaujo
mis norėjo užimti visą Pabal- 
tjjį drauge ir Lietuvą. Lietu
vos savanoriams teko su juo 
vesti sunki kova dėl savo ša
lies laisvės. Nito jo gaujų ran
kos nevienas žuvo Lietuvos sa
vanoris, ne viena šeimyna bu
vo išžudyta, nemažai Lietuvos 
turto išplėšta. Tai buvo vienas 
bjauriausių Lietuvos priešų, ku
ris atkakliai kovojo su tada dar 
jaunute Lietuvos kariuomene. 
Dabar kai hitlerininkai Vokie
tijoje pradėjo atvirai kalbėti 
apie jų žygį į ryte, šis avan
tiūristas Bermontas-Avalovas 
apgyvendintas rytų Prūsijoje, 
netoli Lietuvos sienos Laukai
čių dvare. Jo namas saugoja
mas ir be specialaus leidimo 
prie Avalovo niekas negali pri
eiti. Apie jo buvimą labai pla
čiai kalba visi Laukaičių apy
linkės gyventojai ir dėl to ap
sigyvenimo visi įvairiai spėlio 
ja. Savaime suprantama, kad 
to karo avantiuHsto buvimas 
išnaudojamas ir Vokiečių kur
stymui prieš Lietuvą.

Gal būt, kad Laukaičiuose 
gyvendamas Bermontas-Avalo
vas vėl planuoja naują avan
tiūrą į Lietuvą. Matyt, dar jis 
neužmiršo savo didelių apeti
tų. Reikia priminti, kad jam 
tur būt jau nustojo šonkaulius 
skaudėti po to smūgio, kuriuo 
jis buvo apkultas Lietuvai be- 
sikuriant. Tegul ne nemano, 
kad dabar visokiems bermon- 
tijadoms Lietuvoje laikas. Jam 
buvo lengva, kai Lietuva dar 
tik kūrėsi, gi dabar jon įžen
gęs gautų tokį smūgį, po ku
rio jis savo kaulų nesurinktų.

Tsb.

Diktatorius Juozas Stalinas (dešinėj) kartu su Zdahovu, 
Kaganovičium, Molotovu ir gen. Vorošilovu neša pelenus miru
siojo kruvinosios GPU (politinės policijos) vado Menžinskio, 
kuris buvo labiausia neapkenčiamas žmogus Rusijoj, bet kurio 
kartu visi labiausia bijojosi.

Lietuvos bibliotekos
Rūpindamasi Lietuvoje bi

bliotekų steigimu ir jų tinka
mu tvarkymu, Lietuvos biblio
tekininkų sąjunga 1931 metais 
buvo išsiuntinėjusi įvairių rų- 
šių knygynams tam tikrus ra
štus, kad jie praneštų apie da
bartinį Lietuvos bibliotekų sto
vį. Iš jų pranešimų matyti, 
kad Lietuvoje šiuo metu yra 
1,122,613 tomų knygų, kaina
vusių 5,364,257 litus. Iš to 
skaičiaus maž-daug trečdalis 
tenka Katinui, turinči'am to
kias stambias bibliotekas, kaip 
Vytauto Didžiojo universiteto 
(95,388 tom.) Balošerio (34.-

Del vasaros karščių!

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

28 valanda* amartoa kelionė!
PITTSBURHO I9.7B
CLKVELAND  $7.00 
DETROIT- 13 ikTOLEDO ---------------
TOUNGSTOWN $8 AKRON 7.M

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

tarnavimą.

407 So. Wabash Avė. 
arba Brevoort Lobby — 

120 West Madison St. 
Tel. Wabash 6171

Prašome paminėti “NAUJIENOS”

Amatorių Naktis
PALOS INN 

lllth St. prie 47 Avė. l/i bloko j 
rytus nuo Cicero Avė.

Gera muzika, šokiai ir lošimas 
tris sykius į savaitę: 

SEREDOMIS, SUBATOMIS 
IR NEDĖLIOMIS.

Skanus valgiai ir didžiausi 
stiklai alaus.

Seredoj, Birželio-June 
13, AMATORIŲ 

NAKTIS 
Bus Išdalintos 4 brangios 

dovanos.
Kviečiame visus atsilankyti.

MRS. FREDA DANIELS.

Permaina ore reikalauja taipgi 
permainą valgyje. Maistą, kuri mes 
mėgiame valgyti žiemos laiku, nėra 
skanus, kuomet ateina šiltesnės die
nos. Musų skonis nusikreipia i mai
stą, kuris nėra taip sunkus ir ku
ri galima lengviaus suvirSkinti. Pa
galios, jokia šeimininkė nenori to
kiam karšty ilgai trųstis virtuvėje.

Karščiams atėjus, jums reikalin
gas šaltas maistas, kaip tai, šalta 
mėsa, vaisiai ir daržovės, kurios par
siduoda blekinėse ir jau prirengtos 
valgymui. Taipgi šalta arbata, ir 
abelnai šalti gėrimai. Tinkamiausia 
vieta nusipirkti tokį maistą, yra 
“Midwest Store”.

Kiekvienas “Midwest Store” val
domas ir operuojamas patyrusių 
groserių. Jie žino kuomet sezonai 
mainosi, ir tuo laiku mainosi ir ko- 
stiumierių pareikalavimai. | Todėl jie 
parūpina maistą, kuris kaip tik tin
ka kostiumierių pareikalavimams, jų 
skoniui.

Tik atsilankykite į artiniiausią 
“Midwest Store” šiandien. Ten jus 
rasite didžiausi pasirinkimą geriau
sių vaisių ir daržovių. Ant lentynų 
jus rasite visokio maisto produktų, 
kurie yra jau prirengti arba kurtas 
lengvai i keletą minučių patįs ga
lite prirengti. Jus taipgi galite gau
ti minkštus gėrimus, sodas, ginger 
ale ir Lt. Taipgi visokius syropus 
ir pauderius, iš kurių patįs galite 
pasigaminti įvairius gėrimus.

Kaip visada, kainos yra žemiau
sios. “Midwest Stores” organizacija 
susideda iš 800 grosernių, kurios vi
są maistą supirkinėja .tiesiog iš iš- 
dirbysčių ir manufaktūrų, dideliu 
kiekiu išsyk. Visas sutaupąs, kurias 
jie gauna, jie pasidalina su savo 
kostiumieriaip.

Mes prašome jus perskaityti mu
sų skelbimą, kuris telpa šios die
nos laikraščio laidoje. Jame paste
bėsite didelius spėriais dėl šios sa
vaitės. Pasirinkite, kas jums reika
linga ir užeikite — nesigailėsite.

(Apskelb.)

kaimynus, pavyzdžiui 
ypač valstybinių bi- 

tinklas yra labai išsi- 
Tuo susirūpinta ii SAVO MALIAVOS AR 

HARDWARE KRAUTUVĖJE.Nusipirkite jį

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

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

Užlaikome pirmos rūšies skanius gėrimus ir užkandžius.
Savininkas

WM. DAMBRAUSKAS
Tel. Willow Springs 48

Willow Springs, UI.
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Daktaras
Kapitonas 

Pataultaiame kare
Specialistas ii 

Rusijos

ŠIANDIEN... KAINOS LABAI NUPIGINTOS
Sena 
Kaina

Taupi> 
nya.

$45
35

ON

Plymouth yra Ameri

Taip, kasmet beveik kiekvie
na viešoji biblioteka įsigija vi-5 
talijų knygų už maž-daug 4000 

litų.
Lietuvoje bibliotekų steigi

mu rūpinasi mokyklos, savi
valdybės, organizacijos ir kitos 
Staigus. Jos kasmet skiria tam 
cikras stirnas bibliotekų kny
goms pirkti ir jas tinkamoje 
vVarkoje užlaikyti. Neatsilieka 
r valstybės iždas, kuris biblio
tekoms skiria tam tikrų lėšų. 
Tai daugiausiai mokyklų ir vai 
.jtybinių bibliotekų reikalams. 
2inoma, bibliotekų tinklas Lie
tuvoje yra dar labai retas. Pas 
Lietuvos 
Latvius, 
bliotekų 
plėtojęs.
Lietuvoje. Manoma, kad atei 
tyje’ prie visų valsčių ir dides
niuose miesteliuose bus įsteig
tos valstybės arba savivaldy
bės bibliotekos, taip sakant, 
Lietuvoje einama prie visuoti
nio skaitymo ir bibliotekų tin
klo plėtimo. Tsb.

—...........  . -r-—"........ ..............

000 tom.), kunigų seminarijos 
(30,000 tom.), valstybinio kny
gyno (57,450 tom.) ir kitos.

Likusis knygų skaičius iš vi
so arti 800,000 tomų, tenka ki
tiems Lietuvos miestams, mie
steliams, mokykloms, draugi ■ 
joms ir kitoms įstaigoms. Lai
kinoji Lietuvos sostinė Kaunas 
turi 100 su viršum bibliotekų, 
siekiančių arti 400,000 tomų.

Viršuje nurodyti skaičiai ne
stovi vietoje’ Jie kaskart vis 
auga. Prieš didįjį karą Lietu
voje bu*vo tik kelios bibliote
kos ir tai daugiausiai rusiškų 
knygų. Tik šukurus savą val
stybę Lietuv’dn kas met vis 
daugiau rūpinasi bibliotekomis

NUPIG
JEIGU kada nors buvo laikas “pažiūrėti 

Tris”... tai dabar jisai atėjo. Pradedant

Dvi mažiausios Lietuvos 
pilietės siunčiamos Pa- 

saulinėn Parodon
KAUNAS.—Širvintų vils. Uk

mergės apskr. gyvena dvi se
sutės—Zosė ir Teofilė Vaškevi- 
čiutėš, viena 19, antroji 17 me
tų amžiaus. Nors jtiodvi svei
kos, bet juodviejų ūgis nepa- 
šoksta 3—4 metų amžiaus vai
ko ūgio. Manoma, kad Vaške- 
vičiutės gali sumušti pasauli
nį žmogaus ūgio mažumo re
kordą ir dėl to viena firma Va&- 
kevičiutes gabena į pasaulinę 
ičkagos parodą eksponatais. 
Čikagos parodą eksponatais, 
išbus apie porą mėnesių.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Teprašo Lietuvosžmonės'r 
taip pataria Lietuvos bankai

JEIGU kada nors buvo laikas “pažiūrėti į Visus 
Tris”... tai dabar jisai atėjo. Pradedant nuo šios 
dienos, be to, pamainius patį produktą, Plymouth 

praneša labai didelį kainų nupįginimą, pažymėta 
klėtkoje dešinioj šio skelbimo pusėje.

Pastudijuokite šias skaitlines atsargiai. Palygin
kite jas su kainomis dviejų Plymouth kompetitorių.

Jus pamatysite, kad šiandien jus galite nusipirk
ti didelį, puikų Plymouth su visomis šiomis pirmu- 
tinystėmis...
HYDRAULIC STABDŽIAI. SAUGUS PLIENINIS 

BODY . PATENTUOTA FLOATING PAJĖGA
... už kainą beveik tolygią žemiausios—kainos ka
rais ant marketo.

Per tris metus Plymouth skynė kelią žemos-kai- 
nos lauke. Metai po metų, Plymouth darė pastebė
tinus laimėjimus. Tai yra vienintelis žemos-kainos 
karas, kuris parduodama šiandien daugiau, negu 
kada nors pirmiau šios kompanijos istorijoj.

Kokia yra tam dideliam augimui, priežastis? Ji 
yra labai paprasta. Iššaukėjas turi birt geresnis, ei
damas taip greit pirmyn... Plymouth yra Ameri
kos geriausiai pabudavotats žemos-kainos karas.

Pamatykit jį šiandien... pas byle kurį Dodge, 
De Soto arba Chrysler dealerį. Nepirkit jokį žemos- 
kainos karą, pirm negu pamatysite šį karą.

P1LSEN
WHITE
LINOLEUM
VARNISH

Greit Išdžiųsta Nepermainys 
Spalvos.
Priduos daug metų jūsų Karpe- 
tui.
Padarys jį vėl nauju.

Apsaugos spalvą nuo nublukiino. 
Uždarys skylutes karpėte—pa
darys jį lengviau nuvalyti.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS 

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

swimming pool.
Rusiška ir turkiška pirtis 

Moterims seredomis iki 7 v. v.

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PĘJ 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UžSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių ir pūslės, užnuo- 
dijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, 
skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite Čia ir persitikrinkite 
ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja pėr daugeli metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFJSO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 6—8 valandai vakare. 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. _
4200 West 26 St. Kampas Keeler Avė._____Tel. Crawford 5573

STANDARD PLYMOUTH Nauja naina

Business Coupe
2-Door Sedan

PLYMOUTH SIX
4-Door Sedan
2-Door Sedan
Business Coupe
Rumble Seat Coupe

DE LUXE PLYMOUTH
4-Door Sedan
2-Door Sedan
Town Sedan
Business Coupe
Rumble Seat Coupe
Convertible Coupe

VirSui yra Bato kainos dirbtuvėje, Detroit, Mielu Du blate 
Saugus Stiklai perdėm už žemą extra primokėjimą. Patogios 
išmokėjimo sąlygos. Reikalaukite Oficialio Chrysler Motors 
Coihmencial Credit Plano.

600
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PLYMOUTH MOTOR CORPOlfiTI
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NAUJAS SOCIALISTŲ VYKDOMASIS KOMITETAS

Partijos konvencijoje Detroite buvo išrinktas nau
jas socialistų nacionalis vykdomasis komitetas tokiame 
sąstate: Leo Krzycki, iš Wisconsino, pirmininkas; Al- 
bert Sprague Coolidge, iš Massachusetts; Franz Daniel, 
iš Pennsylvanijos; James D. Graliam, iš Montanos; 
Powers Hapgood, iš Indianos; Daniel W. Hoan, iš Wis* 
consino; Darlington Hoopes, iš Pensylvanijos; Maynard 
C, Krueger, iš Illinois; James Oneal, iš New Yorko; M. 
Shadid, iš Oklahomos; Norman Thomas,, iš New Yorko.

Dėdė Tarnas

Svečiai iš Lietuvos
KOVA PLIENO PRAMONĖJE

Amerikos pliene pramonėje vėl prasidėjo didelė 
kova tarpe darbininkų ir darbdavių. Kaip prieš dešimtį 
su viršum metų, kuomet plieno pramonės darbininkai 
išėjo Į streiką, reikalaudami, kad darbdaviai pripažin
tų jiems teisę organizuotis, taip ir dabar svarbiausias 
klausimas, dėl kurio susirėmė darbas su kapitalu, yra 
darbininkų unijos pripažinimas.

Plieno trustas leidžia savo darbininkams dėtis į va
dinamas “kompanijų unijas”, bet griežtai atsisako tu
rėti reikalą su tikromis darbininkų sąjungomis. Tuo gi 
tarpu darbininkai, pasiremdami tuo, kad NIRA (nacio- 
naho pramonės gaivinimo aktas) pripažįsta darbinin- 

" kams teisę laisvai organizuotis ir per savo įgaliotus at
stovus tartis su darbdaviais, yra pasiryžę šitos savo 
teisės neišsižadėti.

Kažin ar plieno darbininkams šį kartą pasiseks ge
riau, negu anąmet, kada jų streikas buvo sutriuškintas 
su Pennsylvanijos “kazokų” pagelba?

Šitame konflikte turės parodyti savo veidą ir val
džia, kuri visą laiką sakosi esanti susirupinusi darbo 
žmonių gerove. 

. . , - - ------
MIRTIS Už VAGYSTĘ

Telegrama iš Kievo, Sovietų Sąjungos, sako, kad 
sovietų Ukrainos vyriausias tribunolas pasmerkė mir
ties bausmei 7 asmenis už pinigų ir grudų vogimą iš 
valdiško agrikultūros trusto. Kiti 24 asmens buvo nu
bausti kalėjimu nuo vienų iki 10 metų. Visi nuteistieji 
buvę “trusto” (valdiško biznio organizacijos) tarnau
tojai, jų tarpe ir tam tikras skaičius komunistų parti
jos narių. •

Taigi sovietuose valstybinio turto vogimas nepasi
baigia, ir nepasibaigia sušaudymai. Bolševikai manė, 
kad kulka galima išnaikinti graftą ir suktybes valdiš
kose įstaigose. Jie didžiavosi prieš buržuazines valdžias, 
kurios sugautus grafterius tik pašalina iš tarnybos ar
ba blogiausiame atsitikime patupdo kokiems metams į 
kalėjimą.

Bet pasirodo, kad bolševikų tikėjimas kulkos galy
be yra nieku Neparemtas. Vagystės sovietų įstaigose 
nesiliauja, ir jomis užsiima, kaip matyt iš aukščiaus pa
duotos žinios, ne koki ten “buržujai” arba “kontr-revo- 
liucionieriai”, bet parinkti žmonės — valdžios tarnau
tojai ir dagi pačios valdančiosios partijos nariai, i

Jau šis vienas faktas pakankamai aiškiai liudija, 
kad bolševikiška teroro sistema stovi ant supuvusio pa
mato. Kada valdininkai vagia, tai yra tiesiog beprotys
tė slopinti žodžio, spaudos ir nuomonių laisvę krašte. 
Valdininkų suktybes gali geriausiai iškelti aikštėn žmo
nes, o ne kiti valdininkai. i

• . • ' ■ i i ■ ■■■■ ■

Anksčiau ar vėliau kiekvieno despotizmo jėgas pa
kerta vidujinis supuvimas. Tas pat atsitiks ir su bolše
vizmu.

Aną dieną pastebėjau labai 
katalikiškuose “Draugo” pus
lapiuose žinelę, kad gegužės 31 
d. vakare šv. Jurgio svetainėje 
kalbės svečiai iš Lietuvos: ka
nauninkas, profesorius ir rašy
tojas.

Sulaukęs to vakaro, uždariau 
savo kabinetą anksčiau nei pa
prastai ir išdūlinau svečių pa
matyti ir jų prakalbų pasiklau
syti.

Kelyje į šv. Jurgį stebino 
mane būriai žmonių, daugiau
sia moterėlių, skubančių iš baž
nyčios namo ar, gal būt, kur 
kitur. Man net krūptelėjo gal
voje mintis, be neina Šitie žmo
nės iš prakalbų; vadinasi, aš 
jau pavėlavau.

♦Pasiekęs šventorių, pamačiau 
prie jo keletą dešimčių žmonių, 
tarp savęs besišnekančių. Vie
nas senyvas vyriškis, be švar
ko, kepurės ir apikaklės, tik su 
sulopytomis kelnėmis, marški
niais ir, rodos, niekad nevaly
tais pusbačiais, sako kelioms 
moteraitėms: “Tai einame, mi- 
selės, į prakalbas”. Bet viena 
iš šitų moteraičių, nusidėvėju
sią maldaknygę rankoje laiky
dama, jam atkirto: “Ot ko už
simanysi — prakalbų! Buvome 
bažnyčioj, pasimeldėm pondie- 
vui, ir užtenka”. Jos nuėjo sau, 
o aš gražiai supratau, kad čia 
buvo moterėlės, kurios poterius 
stato aukščiau už viską!

Nusiskubinau per šventorių 
šv. Jurgio parapijos mokyklon, 
nulipai! plačia, lipyne jos dug
nan ir galvoju:

—Ak, tai čia ta šv. Jurgio 
svetainė, kurią daugiausia va
dina “Jurgine”; aš ją vadin
čiau “Jurgio rusiu” arba skie
pu (skiepu rus j vadino ir vys
kupas Valančius)... Ak, tai čia 
tas rūsys, kuriame prieš dešim
tį metų dzimdziavoti-drimdzia- 
voti svečiai iš Lietuvos pradė
jo “kultūrinti” Amerikos lietu
vius su savo kiaurai nemeuingu 
menu!

Paskui aš atsisėdau kairėj 
pusėj ir veiziu žmonių — pub
likos. Sėdi apie trys tuzinai 
moterų ir koks pustuzinis vy
rų. Suskaitau kėdės
Na, manau sau, jeigu žmonių 
sėdmenys Užims visas aliai vie
ną, tai bus be, jokio psichologi
nio kreivuliavimo įrodyta, kad 
garbingus svečius iš Lietuvos 
atėjo pasitikti ir jų misijos iš
klausyti 126 lietuviai visoje 
Chicagoj e — supraskite, Chi- 
cagoje, kur yra apie 100,000 
lietuvių!

Kažkas atsivedė daugiau mo
teraičių, ir jos visos susėdo “po 
kairės”. Kaip bažnyčioj.

Dabar pasirodė ir svečiai. 
Keletas delnų tingiai susiglau
dė ir neaidėjo į nučiurusias, 
•padūmavusias rūsio sienas ir 
i lubas.

Tai tokiu menku, lyg pasku
tinį savo 
entuziazmu 
Lietuvos.

Pralotas 
gramatika
ir netiksli... Ir logika padrikus.. 
Pristatė mums svečius visus 
tris sykiu. Tiė žiuri j vieiias'ki- 
tą ir nežino, kuris turi kalbėti 
pirmiausia. Pagaliau atsistoja 
kanauninkas.

Tai pusamžis, kresnas vyras* 
storoko balso, menkutėlės 
kalbos ir visai be jumoro,

Jam bekalbant atėjo dvi

nori ir savo vilniškį pasą pri
lipdyti pilną pilnutėlį, kad jis 
ryškiau margaliuotų ir dailiau 
atrodytų.

šitie pasai su ženkleliais mus 
visus labai sudomino, ir džiau
gėmės, kad pagaliau nors vie
nas genialus protas atsirado 
musų tėvynėje ir sugalvojo šitą 
naują ir labai prašmatnų aukų 
rinkimo būdą. Juk senasai bū
das, — landžiojimas po žmo
nes su atkišta skrybėle ranko
je ir įkyrus kluokimas dolerių, 
— Šiaip ar taip, jau liet ir vi
sokiems svečiams (iš Lietu
vos >» kurie su tuo budu buvo 
visu savo kunu ir krauju su
augę* atsibodo ir įgriso.

Naują aukų rinkimo metodą 
išdėstęs ir paraginęs susirinku
sius tą metodą tuoj išbandyti,

— pirkti pasus su ženkleliais,
— kanauninkas atsisėdo, o ke
letas liesų “aplodismentų” pus- 
gyvisk ai nuaidėjo rūsyje.

Dabar atsistojo rašytojas; 
aukštas, laibas, elegantiškas, 
dar pojaunis vyras, atrodąs, 
kaip artistas.

Jis kalba minkštu, švelniu, 
visai nekaltu tonu, žodžius ber
damas tankiai, kaip 
grudus į dirvą.

Su kanauninko kieta 
atšaldyta susirinkimo 
dabar ima pamažėliais
atbusti. Vis dėlto viena kita 
moteraitė, labai stiprios davat
kiškos nuotaikos ir įsitikinimų 
dominuojama, pakyla ir eina, 
skardžiai mušdama savo kur- 
komis grindis, kaip bubną.

(Bus daugiau)

sėjikas

kalba 
širdis, 
atšilti,

M. ARCIBAŠEVAS. Verti MIKAS ŠILEIKIS

SANINAS
ROMANAS

ir tingus veidas 
tokio negero.
sužinojo tai, kas 
jam buvo nežino- 

miestas

126.

širdies prasikalę. Tik

BUVO PASKLIDUS ŽINIA APIE VOLDEMARO 
“PUČĄ” KAUNE 

i .■

Vakar prieš piet pasirodė spaudoje Associated 
Press telegrama iš Tilžės, kurioje buvo sakoma, kad 
vokiečių žinių biuras gavęs žinią iš Kauno, jogei Au
gustinas Voldemaras įvykinęs “pučą”, pasigrobdamas 
su armijos pagelba valdžią ir pasiųsdamas ultimatumą 
Antanui Smetonai. Bet už kelių valandų buvo patirta, 
kad Lietuvos pasiuntinybėje Washingtone tos žinios tei
singumas yra nuneigiamas.

Rašant šiuos žodžius, joki kiti šaltiniai tos sensa
cingos telegramos dar nebuvo patvirtinę. Todėl reikia 
manyti, kad ji neatatinka tiesos.

Toki gandai, matyt, kyla iš to, kad šiandie labai 
neramu visoje Europoje, o ypatingai tame jos kampe, 
kur. guli Lietuva. Visai neseniai įvyko, perversmas Lat
vijoje. Vokietijos “naciai” pina žabangus visuose Pabal
tijo kraštuose, ir nebūtų labai nuostabu, jeigu kokiam 
nors šposui panaudotų buvusį Lietuvos diktatorėj .Vol
demarą.

nioe ir jaunutė gražutė panelė. 
Kalbėtojas su viena iŠ atėjusių 
ponių šiltai pasisveikino. Pane
lė atsisėdo pirmoje eilėje ir 
maloniai žiurėjo į kalbėtoją, o 
aš dar maloniau žiurėjau į ją. 
Ji graži, su dideliais, kaip gar
nio sparnai, bryliais skrybėlai
te. Raudona, kad visi matytų.

Jo kalba nesklandi, nejautri 
ir nieko nauja, ko Amerikos 
lietuviai nežinotų apie Klaipė- 
diją bei Vilniją, neturintį, iš 
tikrųjų, stumte stūmė klausy
tojus į nuobodžiavimo ir snau- 
duliavimo miglyną. Tik vienas 
senukas, su balta, kaip sniegas, 
barzda, įdėmiai klausėsi. Apsi
žvalgiau ir pagavau kitą barz
duotu Tik jo barzda atrodė nei 
tokia balta, nei tokia daili, bet 
todėl jo ūsai — ojo—joj kokie 
ūsai! Jis nerimavo ir dažnai ėjo 
vandens atsigerti. Paskui atsi
sėdo šalia gražiosios panelės... 
Aš pavyduoliavau...

O tai — žinoma — buvo Dr. 
Graičunas.

Kanauninkas vis dar tebekal
bėjo, lyg ir žuvaudamas. Jo 
žodžiai buvo sausi, šalti, tary
tumei iš pavytusios, susinešio- 
j usios
kai jis pradėjo kalbėti apie len
kų nelaisvėje skurstantį Vilnių 
su stebuklingąja” panele šven
čiausia, šv. Kazimieru ir Vy
tauto karstu, tada jis išskėlė 
vieną kitą žiežirbą iš savo šir
dies ir kalbėjo kaip tikras ku
nigas.

Bet netrukus ir. vėl suvešėjo 
ir. sustingo.

O pora moteraičių, kurios sė
dėjo kaip tik prieš mane, kumš
telėjo viena antrai pašonėn, pa
kilo ir ėjo laukan, smarkiai 
keldamos savo sunkiais batais 
skambias grindis ir budinda- 
mos miegančius klausytojus...

Kanauninkas — matyti — pa
galvojo, apsisprendė ir pradėjo 
karpyti savo prakalbą stam
biais kąsniais, smarkiai ją 
trumpindamas ir stisyk įsiblokš- 
damas į tirštą kohlercijihių rei
kalų sukurį. Jis, vadinasi, stai
ga susirūpino tuo opiu reika
lu, kurį visai netolimoje praei
tyj labai prozaiškai vadinda
vome —

“AUKOMIS”, v
Jis dabar su daug minkštes- 

nio tembro balsu ir su saldžia, 
nųsacharinta in,tonacija plėtė 
prieš mus tuos didelius, gar
bingus ir galingus planus, 
kuriais tikrai busią galima 
kovoti iš Lenkų Vilniją.

O tų planų galybė gludi 
kokioje trejyfoėje:

Vilniaus geležinis fondas,
Vilniaus pasas ir
Vilniaus ženkleliai.
Vilniaus geležinis fondas esąs 

jau gana lobinga institucija, 
kuri tik vienų procentų perei
tą metą atvilkusi keletą tūks
tančių (tik nepasakė, ar dele-

(Tęsinys)
Zarudinas vaikščiojo po 

kambarį, bet jo širdis vis dar 
drebėjo nuo susijaudinimo. 
Po valandėlės jis nusiramino. 
Kai kareivis-tarnas atnešė alų, 
Zarudinas su pasitenkinimu 
išgėrė stiklinę šalto su putom 
alaus ir laižydamas ūsų kam
pus, pradėjo kalbėti, lyg bu
tų nieko neatsitikę:

—Vakar pas mane vėl buvo 
atsilankiusi Lydijukė... Įdo
mi, broli, mergaitė!_ Ugnis!...

Tanarovas, lyg nuskriaus
tas, tylėjo.

Zarudinas nejučiomis greit 
perėjo per kambarį ir jo akys 
gyvai šypsojosi kokiu tai at
siminimu. Tvirtas jo kūnas 
tirpo nuo kaitros ir karšios 
gyvos mintys jaudino jį. Stai
ga garsiai, lyg butų užsprin
gęs, nusijuokė ir sustojo.

Tu žinai... Vakar aš nore-, 
jau...—ištarė jis specialiai pa
žeminantį ir biaurų moteriš
kei žodį—taip, kad pradžioj ji 
piestu stojo... Žinai, pas ją to
kia karšta ugnis kai kada jos 
akyse pasirodo. .

Tanarįvas, jausdamas, kaip 
smarkiai ir godžiai jo kūnas 
deda pastangas, nelaisvai lei
do veidą į lipšnią gyvą šypse
ną.

—Paskui-gi taip... jog ma
nęs paties vos tik konvulsijos 
nenukankino! — pašokęs dėl 
neįmanomai aštraus atsimini
mo, užbaigė Zarudinas.

—Tegul tave velniai paima! 
—pavydėdamas sušuko Tana- 
rovas.

—Ar Zarudinas namie? — 
pasigirdo gatvėje garsus Iva
novo balsas. — Ar galiu pas 
jus užeiti?

Zarudinas krūptelėjo ir, 
kaip paprastai, išsigando, ar 
kas nors negirdėjo jo pasa
kojimų apie Lydiją Saniniutę. 
Bet Ivanovas šaukė per tvo
rą skersai alėją ir dargi jo 
nebuvo galima matyti.

—Namie, namie! — šuktelė
jo Zarudinas per langą. Prie
šakiniame kambarėlyje pasi
girdo balsai ir juokas, lyg ten 
butų sugarmėjęs didelis būrys 
žmonių. Atėjo* Ivanovas, No
vikovas, pulko mistras Mali- 
nauskis, 
Saninas,

—Ura!— apkurtindamas su
šuko Malinauskis, žvairai žen
gdamas slenkstį. Jo žibančios 
akys ir raudonas veidas švys- 
tejo kambaryje. Jo ūsai buvo 
panašus į du rugių kulius. — 
Sveiki, vaikinai!

—Po velnių... vėl ketvertas

dar du oficicrai ir

šimtelių iššoks!—su neapykan
ta, dėl kurios sumirksėjo jo 
akys, pamanė Zarudinas. Bet 
jis labiau visko ant svieto bijo
jo, kad kas nors nepamanytų, 
jog jis ne pats biedniausias, o 
draugiškas ir turtingas žmo
gus ir dėl to plačiai šypsoda
masis sušuko:

—Iš kur jus visu buriu at
siradote? Sveikinu !...Ei, čere- 
panovail... Nešk degtinę ir dar 
ką .L.. Nubėk į klubą, pasakyk, 
kad prisiųstų dėžę alaus... Ar 
ponai norėsite alaus... Karšta!

Kai atsirado alus ir degtinė, 
prasidėjo ir triukšmas. Juoka
vo, pagauti didelio džiaugsmo 
ir entuziazmo, gėrė ir šukavo 
visi kartu. Tiktai Novikovas 
buvo susiraukęs ir "jo visuo
met švelnus 
priminė ką

Vakar jis 
iki šio laiko
ma, nors jau visas 
kalbėjo apie tai, ir jausmas 
neįmanomo paniekinimo ir 
aštraus pavydo ir pažeminimo 
iŠ karto jį nustebino.

—Negalimas dalykas! Gin
čai, kalbos! — Iš karto pamis- 
lė jis. Bet jo protas atsisakė 
įsivaizduoti sau mylimąją ir 
jam neprieinamą Lydiją, su 
kuria jis draugavo taip dorai, 
su tokiu dideliu įsimylėjimu, 
su be galo purvinu Zarudino 
maišymąsi, kurį jis visada 
skaitė be galo žemu ir kvailes
niu už save. Bet paskui lauki
nis gyvo sutvėrimo pavydas 
pakįlo iš gilumos sielos ir vi
są apėmė. Buvo kartaus nusi
vylimo momentas, o po tam 
baisaus, beveik poetiško nc- 
apkentimo ir Lydijos ir, tikre
nybėje, Zarudino. Tas jausmas 
buvo taip nepriprastas jo švel
niai ir lepiai sielai, jog jis pa
sirodė neįveikiamas ir reika
lavo galo. Visą naktį jis išbu
vo tarp kančios rubežių, kan
kinančio gailesčio pats sau ir 
tamsių minčių apie nusižudy
mą, bet ryto metą jis jautė 
kitaip ir, keistas, piktas noras 
pasikeitė į norą pamatyti* Za- 
rudiną.-x 4 r . . į

Dabar tarp girtų vyrų šuka
vimų jis sėdėjo nuošaliai, ma- 
šinališkai daug ir greit gėrė 
alaus. Kiekvienas pastangų 
atomas ir jausmas 
kiekvieną Zarudino
kaip žvėrys miške susitikęs su 
kitu žvėrių gatavai prisirengęs 
pulti, bet nudavė nieko nema
tąs.

(Bus daugiau)

sekiojo 
judesį,

NE MEILIŠKAS LAIŠKAS
”1 iiifT • i i
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su
at-

kvapą išduodančiu 
pasitikta svečiai iš Irių* ar litų, ar centų).

Vilniaus pasas maža kny- 
gelyte, kurią nusipirkęs už 10 
centų, gali įklijuoti jos pusla- 
piuosna tiek Vilniaus ženklelių, 
kiek tik hori.

Vilniaus ženkleliai -
čiai atvaizdžiai aušros varių 
Dievo motinos paveikslo Vilniu
je* šv. Kazimiero, Vilniaus uni
versiteto rūmų, Vytauto ir kitų 
garsenybių, ženkleliai kainuoja 
nuo vieno cento iki vieno dole
rio. Bet gali jų pirkti kiek tik

gaspadoriauja... Jo 
tokia sunki, laužyta

mažu

E* v**
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LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

gaivos skaudėjimo,

pagal sutarti

amu rospec

Laidotuvėse patarnauja gra« 
borius J. J. Bagdonas. Telefo* 
nas Rep. 3100 ir Pullman 1340,

Ambųląnce Patarnavimas Dienų ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

Republikonai išrinko 
nacionali pirmininką

išrinktas 
pirminin- 
Fletcher, 

iš Green-

(W. 22 St.) 
. » ikt 5, 

Sf^OI k

6203 ir 8413
49th Ct.

Koplyčia dykai

Plymouth karas 
nupigintas

įdomus paveiksiąs 
Castle teatre

GEORGE PAULAUSKAS

neriant skauda

Laikomas po kaucija

lios. Visgi 
bus, kuriuo 
susidomėti.

DR. STRIKOLTS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 46415 So. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo-6 iki 8

11 valandai ryte 
• ■ v • v

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valąndos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai.. Nedaliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted SL 
Tel. Boulevard 1401

Laidotuvės įvyks Subątpj 
birželio 9 dieną, 2 vai. po piel 
iš namų bus nulydėtas i Tau
tiškas kapines.

Mirė James Keeley, Pullma 
no kompanijos vice-preziden 
tas. Buvo 66 metų amžiaus.

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

3400 West Madison Street 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namu telefonas Brunswick 0597

Ofiso Tel. Lafayette 8650 
Rez. Tel. Virginia 066j

CHICAGOS 
ŽINIOS

B. E. Hutchinson, Plymouth 
Motor Corporation tarybos 
pirmininkas, Detroite prane-

Birželio 3-čią d. atsibuvo 
Keistučio Kliubo susirinkimas 
Liberty Grove svetainėje. Su-? 
sįrinkinias ėjo sklandžiai ir 
tvarkiai. Išklausyta daug ra
portų ir pravesta kelį tariniai*

Į kliuhą įsirašo 6 nauji na
riai. Žymėtina, kad sergančių 
narių skaičius šitame susįrįn^ 
kime pasirodė per pusę nu
puolęs. Mat, (didžiuma ligo
nių atsįmaldavo, o kurie ir 
užsiliko, tai jau baigia pasvei
kti. Visiems pašalpos išmokėt

K. Jarusz 
Physical Therapy 

and 
6109 S, 

Avenue 
Phone 

Herplpck 9252 
Patarnauja prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetirie to e a b 
njent ir jnagne- 
tic bląnkets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovaną!.

mimo, ųervuotu- 
b karšti, atitaiso 

regystę. Priren-

Vą|ąndos 
karą,

DENriSTAS
4143 Archer av., kąmp. Frąpciąeą ąv<

niesnė, negu bet kurio 
panašaus modelio karo, 
ris yra vadinamo “knee 
or individual springs”.

ER AVENUE 
žirginių 0086 

nuo 2-4 ir nuo

5340 So. Kedzie Avenue 
(Neturime sąryšių su firma tuo 

pačiu vardu)

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

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

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2848

Emma Bienar ir Teddy Gu
daitis.

Kadangi jie turi daug drau
gų, tai ir jų alines atidarymo 
luotai suvažiavo gražus bure- 
is svečių, kurie linksminosi 

iki ankstyvo rytmečio.
— Senas Petras.

Castle teatre, kai jis atsir 
darys šiandie, birželio 8 d., 
bus rodoma nepaprastai gy
vas paveikslas “The Morning 
After”. Tai yra puiki satyra 
(pašaipa) toms dramoms, ku
riose aukštinama špionažas. 
Roles atlieka eile pasižymė
jusiu aktorių.

Meras paskyrė naują 
valdininku grupę

Birželio 2 d* įvyko bąnkie- 
tas ryšy su Ashland Tavern 
atidarymu, 6818 S,o. Ashland 
avė., kurįos savininkai yrą

Visi A. A. George Paulaus
kas giminės, draugai ir pažy
stami esat nuoširdžiai kvie- 
čiąmi dalyvauti Jąįdotuvčsą ir 
suteikti jąm pąskutipi patą»r 
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Broliu |r Giminės.

žymus
Musų buvęs vice-pįrmininkas 

Frau k Mikliunas po sinkios 
operacijos, kurią padare Dr. 
Dundulis, baigia jau pasveikti. 
Gaila gera draugo. Būdavo pil
nas energijos žmogus, o dabar 
sublogejęs, sumenkėjęs, bet kas
dien eina geri n.

Kita musų narė, gera keistu- 
tietė Auna Petraitienė, irgi 
sunkiai buvo susirgusi, bet ačiū' 
Dr. Dundulio pastangoms jau 
baigia pasveikti ir gana gerai 
jaučiasi. Aš nuo savęs abiems 
viršminėtiems keistutiečiams ve1- 
liju kuogeriausio pasveikimo, 
kad ir vėl sėkmingai galėtų vei
kti musų tarpe.

—St. Narkis, Korės.

Vaikų draugijėlės pasįlmksmi 
nimo vakarėlis

CICERU. ILL

Praėjusio trečiadienio vakarą 
Juškos svetainėje, 2417 W. 4,3 
st., įvyko Brighton Park jau
nuolių draugijėlės sezono dar
buotės užbaigimui vakarėlis, 
Programas susidėjo iš dainų, 
muzikos ir lošimo.

Reikia atiduoti kreditas mo
kytojai A. Zabukienei 
nesigaili triuko į r nę|įųri va|*- 
go, kad vaikučius mokipti dair 
nuoti. Nors jaunuolių choras 
ir nėra didelis, tačiau jis dai
nuoja pusėtinai gražiai.

Po programų huvu šokiai įr 
laimėjimas 4 grąžių dovanų.

Publikos prisirinko pilna 
svetainė. Daugiausia atsilankė 
motinos, kurių sūnus ir dukte
rys priklauso šiai draugijėlėj. 
Joms buvo smagu matyti są- 
vo vaikučius scenoj gražiai dai
nuojant. Malonu buvo pasi
klausyti ir kitiems, kurie utsi-

2 iki 8 po 
nuo 10 iki 
Plaza 249

. J1 !■ ■ l»1.... .

Mirė stambus pra 
monininkas

JONAS GASIUNAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Birželio 7tą dieną, 1:15 valan
dą po pietų 1934 m., sulaukęs 
pusės amžiaus, gimęs Lietuvoj. 
Priklausė prie Keistučio Pašel- 
pos Kliubo Brighton Park, ir 
Simano Daukanto Draugijos ant 
Bridgeport. Paliko dideliame 
nuliudime pusseserę Barborą 
Schemett, gimines ir draugus. 
Kūnas pašarvotas, randasi Ma
salskio koplyčioj, 3307 Lituani- 
ca Avenue.

Laidotuvės jvyks šeštadieni 
Birželio 9, 1-mą vai. po piet 
iš koplyčios bus nulydėtas j 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Jono Gąsiuno gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Pussesere, Giminės ir Draugai, 

laidotuvėse patarnauja gra
borius A. Masalskis. Telefonas 
Blvd. 4139.

Laidotuvėm rūpinasi Keistu
čio Pašelpos Kliubas ir Sima- 
no Daukanto Draugija.

lunke į parepgimą.
Programo dalyvis perstati

nėjo jaunuolis Dauginiukas 
Prie piano buvo p-nia ZabUkie- 
ne.—K. š.

Persiskyrė su šiuo pasauliu Birželio 5 dieną, 1934 m.,’ 9:00 
vąl. vakaro, sulaukus pusės amžiaus. Kilo iš Kaupą rėdybos, Tau
ragės apskričio, Sartininkų parapijos, Pųtękšlių kaimo. Amerikoje 
išgyveno 88 metus. Paliko dideliame nuliudime vyrą Augustą, sūnų 
Alfred, tris dukteris Marijoną, ir žentą Frank O’Brięn. Magdaleną 
Ir Bronislavą, pussesere^ Grigaliūnienę, Girštaųtienę |r Rimkienę 
ir jų vyrus; o Lietuvoj sęsęr{ Barborą Lukoszienę ir švogeri, įr 
gimines. Kūnas pašarvotas, randasi 4139 So. Campbell Avė.

■n 'A 1< g J I1 M l'f    
Gydytojai

DR. HERZMAN
., IS RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 86 
metus kaipo patyręą gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo steigias įr chroniškai RgOi. 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisui 

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

Vąįąndos nuo 
nuo 6 |ki 7

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.

Nuliūdę:
VYRAS, SŪNŪS. DUKTERYS, PUS$Ę8ĘRf& 
dVOGERIAI IR GIMINfiS.

Laidotuvėms patarnauja graborius J. Eudeikįs ir Tėvas. Te
lefonas REPublic 8340.

ANTANAS NAVICKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 7 dieną, 7 valandą ry
to 1934 m., sulaukęs 47 me
tų amžiaus, gimęs Užvenčio 
mieste, Lietuvoj. Paliko dide
liame nuliudime moterį Helen, 
sūnų Vincentą, 2 dukteris He
leną ir Stella, 2 brolius Petrą 
ir Kazimierą, seserį Stelių ir 
gimines. Kūnas pašarvotas, 
randasi J. J. Bagdono koply
čioj, 2506 W. 63rd St.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
birželio 11 dieną. 1 vai. po niet 
iš namų bus nulydėtas į Tau
tiškas kapines.

Visi A. A. Antano Navicko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Hunus, Dukterys 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. J. Bagdonas. Telefo
nas Republic 3100.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 7 dieną, 11:20 vaUp- 
dą vak. 1934 m., sulaukęs 57 
metų amžiaus, gimęs Marijam
polės ąpskr., Suvalkų gub., 
Balzupių kaime. Amerikoj iš
gyveno 13 metu- Fąliko dide
liame nuliudime brolį Mikolą 
ir jo šęlipyną, Frank Dąmida- 
viče, švogerį ir jo šeimyną. 
Kūnas pašarvotas, randasi 
10928 So. Michigan Avė.

Trečiadienį republikonų par
tijos nacionalių komitemanų 
konferencijoj tapo 
partijos nacionalių 
ku Henry Prather 
turtingas advokatas 
castle, Pa.

Ląidotųvės ivyks šeitedięnj, birželio 9 dieną. Iš paipų 8 vą- 
landa iš ryto bus atlydėta j Nekalto Prasidėjimo Panelės Šventos 
Marijos parapijos bažpyčią, kurioj ivyks gedulingas pamldop 1$ 
velionės sielą. Po Pamaldų bus nulydėta i Šv. Kązimięro kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draųpus-geą ir pažyste* 
mus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse,

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

Jeigu norite dailumo ir nebrangumo 
Laidotuvėse.

J. F. R ADŽIUS
Inęorporated 

LIĘTUVlŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augŠčiau.

Moderniška koplyčia dykai, 
668 W. 18th ŠL Tel. Canal 6174 

CHICĄGO, ILL.

Lietuvių Keistučio 
Pašalpinio Kliubo 

žinios 
Susirinkimas.

Tel. Lafayette 8572 
J. Liulevičius 
GRĄBOĘĮUS IR

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių a 
mo, skaudamą a 
trumparegystę ir 
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiam t mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v, Ne
dalioj nuo 10 iki 12. Akinių kainos 
per pusę pigiaus. kaip buvo pirmiau. 
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Bouleyąrd 7589

Kliubas rengia pikniką.
Milžiniškas Kliubo piknikas 

įvyks birželio 17-tą d. Biru
tės darže. Pagal komisijos 
pranešimą progrąmąs jąp yra 
prirengtas. Progranie daly
vaus 4-ri didžiausi chorai. 
Bus ristinos ir įvąirųs ^pra
šmatnumai,” Tai hus musų 
keistutiečių vasarinė šventė; 
ir nei vienas keistulietis nėr 
pasiliks tą jlięną 4nhmic. Visi 
kaip vienas, jie (rauks į erdvų 
Birutes daržą.

Skaitykite1 knygas.
Ap visi kejstuticčiai žinote, 

kad musų kliubąs turi didžiulį 
knygyną? Knygynas dabar tar
po pertvąrkytąs ir naujas kur 
talogas jau yra spaudoj. Kliy- 
bas turėjo 329 ekzemplioriųs 
piriniaus. Dabar J. F. Valau- 
tas paaukavo 19-ką knygų. 
Narkis pąaųkąvo 17-ką kny*- 
gų. Taigi kliubo knygynus

Dr, Charles Segą!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki J2 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Neaėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

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*

DK. G. SERNER
LIETUVIS 

___ Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius

B* Kreivas Akis
Ištaiso,

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

kampas Halsted St, 
Vąlan4os nuo 10—4, nuo 6 iki 8

paaugo iki 365-kių 
turinio knygų, kas sudaro visą 
vertę apie $600. Kiekvienas 
narys turi teisę neštis knygas 
į namus skaitymui. Kliubo 
apmokamas knygius yra Fr. 
Shutkųs. Reikalaukite iš jo 
knygų.

Bus aprubežiuota pašalpa.
Sekantis Keistučio Kliubo su

sirinkimas bus pusmetinis. Jis 
įvyks liepos 1-mą d. ir bus šau
kiamas atvirutėmis. Susirinki
mas bus svarbus tuo, kad bus 
svarstoma aprubežiavimas li
gos pašalpos. Aprubežiavimo 
tekstą patieks projekto komi
sija, kuri, rodosi, jau? baigia 
savo darbą. Ar komisijos pa
tiekto projekto tekstą susirin
kimas priims ar atmes, sunku 
yra pasakyti, nes tas priklau
sys nuo pačių eilinių narių va- 

dalykas yra svar- 
visi nariai-rės turi

Res, 6600 South Artesian Avenue. 
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos: — 1—8 Ir 7—8 
Stredomis ir nedėl. t .

Rez. 6631 So. California Avenue
A 2 A A MA A AA A A 1a 11a O O

Marijona Magdalena Marozienė 
(Po tėvais Ramanauskaitė)

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th and halsted S t s.) 
Gyvenimo vieta 8189 S. Lowe Avė, 

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

Nedėldieniais pagal sutarti.

AMMMMw****v**^T*A|***l|M*Vlh***l*MHk*l****,Ml1*^^ 

Tel. Ofice Wentworth 6880

Teisėjas Howard Haycs pa
skyrė Andriui Guerricro, 831 
So. Laflin st., užsidėti kauci
ją suma $15,000, jeigu jis no
ri išeiti iš kalėjimo iki prisi
artins laikas jo bylai nagri
nėti,

Guerricro yra kaltinamas 
tuo, kad jis suraižęs peiliu p-lę 
Frances Allen, 26 m., pašal
pos bedarbiams stoties prižiū
rėtoją. Tai atsitikę tada, kai 
mergina pranešė italui, jogei 
jis daugiau pašalpos nebe
gaus, ha turįs namą.

šė, kad kainos Plymouth ka
rams tapo numuštos iki 45 
dolerių.

Naujoji kainų skalė Ply
mouth karams dabar yra to
kia: 485 doleriai dirbtuvėje. 
Plymouth karo kaina šiuo lai
ku yra nuo $20 iki $40 že- 

kito

Telefonas Yards 0994 ___

Dr. MADRIDE KAHN
4631 South Aąhląnd Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dien

7 iki 8 vai. Nedč
Rez. Telepnon

DR, RUSSELL 
Lietuvis. 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2515 W. 69th St 

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

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742

TelęfonnsYąrds 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Modemiška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams Kąina prieinama, 

3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO. ILL.

goję ir ąpięlinkėje 
Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER AV.

Rl, AM R A

TeJ. Cicęrp 2109f

Antanas Petkus
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI

.......................  | , t.   Į ■—T

25 METU PATYRIMO
Priteikime akinių dėl, visokiu akių

Chicagos meras Kelly pa
skyrė penkius asmenis į ko
mitetą, kurio žinioj bus pro
jektai naujiems žemomis ren- 
domis namams stalyti.

Kalbamo komiteto nariai eis 
savo pareigas be užmokesnio. 
Jie tačiau spręs suvartojimą 
daug-maž $25,000,000 federa- 
lių pinigų, skiriamų statybos 
programų:.

Paskirtieji į komitetą as
menys yra Joseph JI. Gat|ey,

i ."'J l 7 n'i'".'1 f., ■■ , i'. į. i" "• ■ ' 4"

Siunčiame Gėlės Telegramų j vifl

LOVEIKIS
Kvietkininkaa

Gėlės DU Vestuvių, Ęankiętąms h 
Pagrabams

Priątatome i visas mieste dalis 
3316 Sp. Halsted St.t Chicago, I|l, 

Phpne Boulevard 7814

1,1,,, lįJ.„.rLJJL.L...URjĮ!|ff'r.
Advokatai

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland Av*
Tel. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rockvrell RL
Tel. Republic 9728

Simon M. Skndas
GRABORIU^. ^ALSAMUOTOJĄS 
Pątąrnavimas geras ir nebrangus 

718 W, 18th St.
Tel. Monroe 8377 

t > i rm'f sir: t ipi’.m re1"*1 »yr'>,w.<.ww t.

A, MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituaniką Avė. 
Tel, Boulevard 4139

-**     ................... ..............j'!"?    ""U11,11..      ■    

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: Panedėlio, SpnxĮO| i< 
Pėtnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 S. Rockwe|Į Stręet 

’ Telefonas Repubik 9600
i1!1 ... t ""'Bu 1 ....... ’.'.'imi ... '>■

Joseph V, Mockus 
LIETUVIS ADVOKATAS

Dienomis Mieste 
163 W. Washington St.

Kambarys 402 Tel. Dearborn 9047 
Vakarais nuo 6 iki 9 

Res. 5349 So. Hermitage Avė. 
Tel Prospect 1610

Jpi kenčiate nuo .. .
jei skaitant raidėš susilįeją į daiktą. 
Jei spaudos raštas išrodo dvigubas, 
Jęi skaitant arbh neriant l’„— 

akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS

1801 So. Ashland Avė.
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėkite mano iškabas
mip 9i3P ikį 8:3Q vą- 

, Rppm. 8, Phone ' canal 0523

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCB 
Telefonas

Ofiso valandos ___ , , „ „
6-8 v. v. Nedėlioj pagal sutarti

Ofiso TeL Victory 6898
Rez. Tol. 9191

Dr. A. A, ROTU
Moteriškų.

Ofisas 8102 SoJ Hali 
arti 81st Stre

Valandos: 2—4. 7—9 va 
daliomis ir Šventadieni 

dieną.

Dr. KAKL NURKAT
Gydomos Akių ligos.

Akiniai pritaikomi atsakančiai. 
Valandos nuo 10—8 po piet. 

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

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau-

Lietuyiai^Daktarai

DR. MARKERIS 
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

I. J.
GRABORIUS

1646 West 46th St
Tel. Boulevan

1327 So.
J Cicero 8724.

Lachavidi ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame ątsBaukti, o mu

sų darbų busite ųžgąnėdinti.
2314 W. 23rd PI., Chicago 

Tel. Canal 2515 arba 2618

1439 S. 49
Tel. Cicero 5927

DR. C. MICHEL. 0. D.
LIETUVIS

Kreivu akių specia- 
listas. Vaikų kreivai 
akis ištaiso be ope- 
racijos. Pig i o m i s 
kainomis. lengvais 
išmokėjimais. P r i- 
t a i kinimas akinių w
teisingas mažiems *
ir dideliems. Pate
pimai dykai.
4654 So. Ashland Avė

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

______________________ NAUJIENOS, Chicago; JįH, 

departmentines krautuvės 
Roseląnde savininkas; Ber
nare! L. Majewski> Byllesby 
and Co. vice-prezidentas; Wil- 
liam J. Lynch, kontraktoriųs; 
Charles Ę. Fox, kontraktoriųs; 
Harry A. Ash, advokatas.

J. J. Bagdonas
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.
2509 West 63rd St.

Tel, REPUBLIC 3100

arti 81st Sti

rurgas ir akušeris,

moterų ir vai
metodus X-

aboratorija
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NAUJIENOS, Chicago, III.
■ ------------fT'*'

Penktadienis, birž. 8, 1934

Tarp Chicagos 
Lietuvių

patirti, yra sekamas: moteris 
turėjusi pareikalauti savo $5,- 
000 tt.‘o laiku, kai sužinojo 
apie' morgičiaus permainymą, o 
ne priimti naują morgičių.

kuri apipirko originalę bond- bepartyviška ir tod&l nepori į šio šaunaus programo. Bus 
" ‘ i [daug gražios

muzikos, dainų, pranešimų. 
Programą vedėjas Antanas 
Žyniontas. (l

Šaunios vestuvės ALTASS ŽINIOS
Birželio 2 d. p. Danielius Kc- Izidoriaus Leistrumo

zas, plačiai žinomo chicagio 
čiams Peoples Furniture kom
panijos viršininko p. Kežo sū
nūs, apsivedė su panele Feli
cija Kantrimiute. kuri dirba 
“Naujienų” ofise. Vadinasi, 
Felicija pasirinko būti “June 
bride.”

Vedybų puota buvo surengta 
Paul Smith’s Palm Gardens, 
4177 Archer a v. Puota buvo 
tikrai šauni ir joje dalyvavo 
per šimtą žmonių,— giminių, 
draugų bei pažįstamų. Jaunave
džiai, naujieji savistovio gyve
nimo šeimininkai, visus malo
niai priėmė ir puikiai pavaiši
no. Grojo p. G. Steponavičiaus 
orkestras, tad jaunimui buvo 
progos pasišokti.

Kuo laimingiausio gyvenimo 
jaunavedžiams. —Buvęs.

tos Aukos

Universal banko di 
rektorių byla

Praėjusį antradienį, trečia
dienį ir ketvirtadienį (birželio 
5, 6 ir 7 d.d.) Circuit teisme, 
teisėja Williams kameroj nag
rinėta byla iškelta visiems bu<- 
vusiems Universal banko di
rektoriams—išėmus du, būtent 
adv. K. P. Gugj ir direktorių 
tarybos pirmininką Levine.

Kalbamą bylą iškėlė tūla 
Antonia Panek. Jos skundas 
esmėj buvo toks:

1930 m. ji pirkusi Universal 
banke morgičių už $5,000. 1932 
m. bankas pardavęs tą morgi
čių, jai nežinant, ir nupirkęs 
kitą.

Taigi dabar ji reikalavo, kad 
direktoriai sumokėtų jaį $5,- 
000.

Teismas išteisino direktorius. 
Teismo pareiškimas, kiek teko

Draugystė Liet. Vėliava Ameriko- 
e No. 1 laikys pusmetinį susirinki

mą birželio 10, 1934, A. cesnas sve
tainėj, 4501 So. Paulina St. Drau? 
?ai ir draugės, malonėkite atsilan- 
cyti ant. susirinkimo 1 vai. po pie
tų, o bus svarbių dalykų apsvarsty
ti. Sekretorius.

CLASSIFIED ADSsu sumą, pranašavo, jogei religinius klausimus kištis bei transliuojama 
bondboldcriai ilgainiui gaus1 juos svarstyti. . 1
100 nuošimčių už savo invest- 
mentus, jeigu dabartinis arcn- 
doriai bus palaikyti.

Savasties titulą (title) ant
radienį Jokūbas Maskoliūnas 
ir kiti pavedė Edwardui S. 
Cumming, Jr., o šis pastarasis 
tą titulą pavedė Central 
Building Liųuidation trustui, 
kuris atstovauja bondholde- 
rius. Trustisai yra Stanmeyer, 
George J. Casparri ir Fclix E. 
Dreyer, visi iš \Villiain Hcine- 
mann ir Co.

Savastį sudaro dviejų aukš
tų trobesis 130x150 pėdų, 
kuriame yra 7 krautuves ir 
teatras su 1,200 kėdžių.

Heincmann and Co. apipir
ko bonus suma $200,000. Ta 
suma buvo numoketa iki 
$186,000 tuo laiku, kai 1932 

Mikulskailė, m. prieš savastį iškelta rcika- 
J. Mažei- lavimai. I

Reikia stebėtis tokii^ “Vil
nies” reporterių, kurie ] viską 
bando ant savo kurpalio iš
tempti. Su faktais jiems, ma
tomai, nėra reikalo skaitytis. PRANEŠIMAI

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

lis ..........  $2.00
Maslauskas .... $2.00 

2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
a li
že-

Birželio 3 d. buferiai turėjo 
savo išvažiavimą į 'Sunset par
ką, v _ • zai. 
tas 
ten

Piknikų ir išvažiavimų 
rengėjams

žmonių atsilankė 
Parkas yra gražiai 

ir žole nenuminta, 
nėra ir diAkių, kaip

nema- 
įreng- 
Todėl 
kitur.

—Pranas.

Brighton Park
Prakalbos atvykusių iš Lietuvos

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 
pranešimais.

Taigi ateity prlsiunčiant 
nešimą, prašome pažymėti
vietosi norėsite užimti. Draugi 
joms už įtokius pranešimus skai 
tysime po 75 c. ui 1 col|.

Naujienų Administracija.

Teisybės Mylėtojų Draugystės 
priešmetinis svarbus i 
atsibus nedėlioj. Birželio 10-tą d.,1 
12-tą vai. per pietus, Chicagos Lie- 
uvių Auditorijoj, 3133 So. Halsted 

Street.
Nariai-ės skaitykite sau už pa

reigą visi dalyvauti, nes bus svar
stomi konstituciniai klausimai. Apart 
to bus renkami darbininkai dėl pik
niko, kuris įvyks Birželio 24-tą d., 
Wm. Dambrausko miške, Willow 
Springs, III.

— .St. Narkis, sekretorius.

$25,000 PRAVALIMO ISPARDAVI-
J 

miegkambario ir Parlor Setai — 
$29.50. 9x12 kaurai $10.50. Skalbimui 
Mašinos, radios, $10.50, Springsai $2. 
Nauji matrosai $5 ir daug kitų įvai
rių daiktų. JOYCE BROS. STORAGE 
CO. 5711 So. Halsted St. Wentworth 
5181. Atdara vakarais

’ . i • ' rivAVALHYlU larAKUAVl’
susirinkimas maS. Studio couches $17.50, 3 šmotų

vien

pra- 
kiek

surinktos
T. Žedeikis, F rauk 

Aldona 
Blauzdicnė,
Mažeikienė, Baltrainė-' holderius 

Dras- bolderis 
buvo dar

Atsikreipta į bond- 
ir kiekvienas bond- 
atsiliepė. Kadangi 
$75,000 suma antras

Kazvs
Jonas Dratdauskis ...
Alponsas .lenkins .....
J. Siaubs ....................
J. \Vaenavicc ........ ....
Kaz. Meškauskas .....
Aleksas Mikulskis .....

....Paulina Narkievičienė
J. Simenionis .............
Po 50 centų 

kos — 
deikis, 
Uršulė 
ka, P.
jus Gurskis, Elžbieta 
dauskienė, Adomas Ciurna.

30 centų auka — J. Pocaitė. morgičius užtrauktas, tai teko 
Po 25 centus surinktos au-' imtis forklozavimo.

Trys t rus tisą i atliko per
organizavimo darbą be iškaš- 
čių bondholderiams. .

Po 25 centus surinktos au
kos — Domicėlė Narbutienė, 
J. Jarušauskas, J. Bartkus, J. 
Kazlauskas, Antanas Leleikis, 
Anupras Bieršeinas, Janeta 
Mažeikaitė, Julius Ciekutis, 
L. Beinorius, M. Paurius.

Viso ......................... $21.30
Darbuotojui Izidoriui Leis- 

t minui ir jo draugams auko
tojams ALTASS Skyriaus ko
mitetas taria nuoširdų ačiū.

—F. T. Puteikis, Sekr.

Ramovos teatras 
bondholderių 

rankose
Ramova teatras adresu 

3508-18 So. Halsted st. perėjo 
įbondboldcrių rankas ir yra 

dabar jų savastimi. Tikimasi 
gauti netolimoj ateity 3 nuo
šimčių išmokėjimą bondhol- 
deriams. Be to, A. E. Stan- 
meyer, prezidentas William 
C. Heincmann kompanijos,

Vienas stambus

“Vilnies0BRIDGEPORT.
Reporteris paduoda melagingą 
žinią apie vietos bučerių ir 
groserninkų susirinkimą. Esą, 
Bučerių ir Groserninkų Sąjun
ga svarstė antrojo skridimo 
reikalą ir nutarė jį neremti.

Tai šlykštus melas. Pir
miausiai susirinkime tokio klau
simo visiškai nebuvo pakelta 
bei svarstyta, todėl ir jokio 
nutarimo 
ryta.

Antras 
vargonai,
choro buvo atsilankęs atstovas 
ir prašė tam P»ramos. 
Tačiau Sąjungos susirinkimas 
visiškai atsisakė tą prašymą 
svarstyti. Bučerių Sąjunga yra

negalėjo būti pada-

dalykas—tai vyčiai ir
Tiesa, iš “Dainos”

West Pullman. — Sekmadienį, bir
želio 10 d,, 2 vai. po piet, West 
’ullman Park svetainėje įvyks SLA. 
>5 kuopos susirinkimas, šis susirin
kimas bus paskutinis prieš Susivie
nijimo seimą, kuris įvyks šį mėne
sį Detroite. Visi nariai ir narės tu
rite būtinai atsilankyti į šį susirin
kimą. Jame bus svarstoma svarbus 
kuopos reikalai Susivienijimo labui,

Sekretorius.

SCHAULER STORAGE 
4644 N. Western Avė. 

kambarių rakandai — $95.00.
Vartoti Parlor Setai —

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

Atdara kasdien iki 9, 
Nedėlioj iki 5.

)C-
ie-

Praėjusį antradienį Nekalto 
Pras. Panelės šv. parapijos sve
tainėj, 4000 So. California av.. 
įvyko prakalbos, kurias suren
gė Amerikos Lietuvių Kataliku 
Federacijos skyrius. Kalbėjo at
vykę iš Lietuvos kuniįas F. 
Kemėšis, agronomas Vitkus ir 
rašytojas Babickas. . ;

Kun. Kemėšis aiškino apie 
Vilniaus atėmimą iš lepkų, p. 
Babickas kalbėjo apie 
dos kraštą, o p. Vitkus a
tuvos ukes ir.) ūkininkus. Dar 
kalbėjo konsulas A. Kalvaitis 
ir Dr. Račkus.

Publikos galėjo būti 70 as
menų; didžiumoj susirinko mo
terys atsivedamos po 2-3 vai
kučius. Prisiminus ahuos me
tus, kai iš Lietuvos atvyko prof. 
M. Biržiška, kurį rėme ir Ame
rikos lietuvių pažangioji visito- 
menė, tenka pasakyti, jogei į 
p. Biržiškos prakalbas susirink
davo tūkstantinė tfrini^.—R, š.

RADIO
Vakarienės programas.

šį vakarų Radio Kliiibo lin
ksmas programas iš stoties 
WWAE, 1200 kilocycles, nuo 
6:15 iki 6:45’ Vai.1 vakaro.

Užbaigę vakarieniauti, atsu
kite savo radio pasiklausyti

‘Kodėl Old Golds yra vienodai deri,
O tt

nesimaino įerklės-lenįvume <r skony?

Kriaučių Lokalas 
of A. susirinkimas 
birželio 8 d., Amą 
Name, 333 So. Ashland Blvd 
vai. vak. Malonėkite dąb-vauti visi, 
nes delegatai išduos 
vencijos.

269 A. C. W. 
įvyks pėtnyčioj, 
gamated Centro 

7:30

raportą iš kon
— Valdyba.

Roseland.— Penktadieni. Birželio 
8 d., 7:30 vai. vak., Balčiūno sve
tainėje įvyks Kliubų ir Draugijų 
Susivienijimo susirinkimas. Bus 
svarbių raportų, pranešimų ir bus 
svarstoma svarbus reikalai Susivie
nijimo labui. Visi . nariai ir narės 
būtinai atsilankyki^* 
čiame tuos, kurie 
prie Susivienijimo, 
proga prisirašyti.

18 Apielinkes SLA. 129-tos kuo
pos
įvyks Birželio 10 d., 1 vai. po piet, 
G. Chernausko svet., 1900 So. Union 
Avė. Visi nariai malonėkite daly
vauti, nes turime daug reikalų dėl 
aptarimo. Taipgi nepamirškite nau
jų narių atsivesti prirašyti prie 
SLA. 129-tos kuopos.

K. Batutis, Prot. Rašt.

priešpusmetinis susirinkimas
1 vai. po piet,

STORAGE RAKANDU BARGENAI. 
$200 importuoti kaurai $25, $300 kau
rai $35. Parlor, miegkamb. ar val
gomojo kamb. rakandai $30 ir virš. 
Atdara vakarais ir Nedėlioj, RAPP 
STORAGE. 5746 South Ashland 
Avenue.

;e. Taipgi kvie- 
nori prisirašyti 
Dabar geriausia

Sekretorius.

Garfield Park Rietuvių Vyrų ir 
Moterų Pašelpinio 
susirinkimas įvyks 
želio-(June) 10, 1034, Lavvler Hali, 
3929 W. Madison $t., 1 vai. po piet. 
Visi būtinai atsilankykit. Yra daug 
naujų apsvarstymų, taipgi bus svar
stoma kaslink konstitucijos pertai
symo, taipgi visi 
ti .ir! ; *
sines duokles.

Klubo pusmetinis 
sekmadienyj, bir-

rivalot atsilanky- 
apsimokėkite skolas ir mėne- 
duokles. Sekr.

VISOKIOS RVAIES KRAUTUVAS 
FIKČERIAI

Didžiausias pasirinkimas ir žemiausios kai
nos ant moderniškų j baęo fikčerių, taipgi 
dclicatessen. restauracijų, duonkepyklų ir bu- 
ėernių. Taipgi įtaisome pilna niekaniAka šal
dymo HjHtema už labai žema kaina. Maino
mo jūsų senus fikčerius arba įrengimus ant 
naujų. Dykai pristatymas ir lengvos išlygos, 
JULIUS BENDER. INC.. 901-015 W. Mani- 
son St.. Tel. Monro) 1710 Chicago, III.

T7I V rin Ą Ui uL XV XX 
DYKAI ŽUVIES PIETAI

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

644 N. State St.

Kiekviena

atsilankyti, 
geros muzikos.

Crane Coal Co
5332 So. Long Avė.

Chicago, 11L
TEL. IIKPUBLIC 8492

Pocahontas mine run tonas

BANKERS

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosavą mo
dernišką studiją su 

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

REAL ESTATE

MODERNIŠKI BARAMS FIXčERIAl 
L’MUS PRISTATYMAS

14 pėdų Alaus Barai, labai moderniš
ki veidrodžiai ir Šviesos, cold piping, 
work tables, kabinetas, pilnai įren
gimas už $217.50 ir augščiau. — 
Krautuvėms fikčeriai dėl kiekvienos 
vietos. Mes išmainome. Ant lengvų 
išlygų. — Didžiausias pasirinkimas 
Chicagoje. — Del valgyklų, bučemių 
delicatessen, duonkepyklų ir tt.

JULIUS BENDER, Ine.
910-915 W. Madison St. Monroel710

BAR FlKčERIAI, ŠALDYTUVAI 
IR T.T. Fikčeriai dėl visokios rų- 
šies biznių, žemiausios kainos — 
cash arba ant išmokėjimo.

S. E. SOSTHEIM & SONS., 
. Kampas

ARCHER & STATE ST.

Personai
a

PAIEŠKAU savo draugės Mary 
Zelonis, su kuria turėjau saliuną 
ant 21-mos gatvės ir Ashland Avė. 
apie 10 metu atarai. žinantieji pra
šomi man pranešti arba ji pati lai 
atsišaukia.

MRS. ANNA BUDRIS
716 W. 18th St., Chicago

For Rent
RENDON Storas su aludės barais 

ir gražia svetainė. Renda pigi, su 
pragyvenimo kambariais. 4512 So. 
Hermitage Avė.

STORAS .rendon, gera vieta dėl 
saliuno, išdirbta per daug metų. Fik- 
čeriai yra ant vietos, galima varto
ti. Kampinis namas Bridgeport apie- 
linkėje. Atsišaukite pas savininką 

3341 So. Halsted StreetBiznis pamatuotas teisingumu
INSURANCE, NOTARY PUBLIC. 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS, 
SIUNČIAM PINIGUS 1 LIETUVA. 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
' Prisirašykite i musu spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St,

Furni^ Rooms
TURISTAMS KAMBARIAI

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

3741 Ellis Avė., Chicago.
Oakland 4537

ATYDA!!!
Pirm: negu pradėsite maląvoti sa
vo namus, pasimatykite šu SAM 
HELMAN ir taupykite pinigus. 

1411 So. Halsted St.
Tel. CANAL 5063

■ ■> . ' * . ’■ ■ • , ‘ 

Mes pristatom į! visas miesto dalis 
NAUJA MODERNIŠKA SIENOM

■ POPIERA
Atsilankykite šiandien ir pamaty
kite musų naują Pavasarinę Sie
noms Popierą. Moderniški pieši
niai ir naujos mados spalvos, pa
stebėtinai gražiai ir tinkamai su
derintos.
Specilės kainos ant Malevos. Vi
sokių Spalvų Mai- 970 ir virš, 
šytos Malevos 
GETRAS VARNIUS

Varnišas, kuris išdžiūsta i 4 va
landas ............... U......... $1.19
Dutch Boy, Baltas Švinas 100 sv. 
tiktai už ...........  $9.90
Kas atsineš ši skelbimą, gaus ro- 
berįnį šepetį sieriinės popieros va
lymui. Į

KOJŲ NEGALAVIMAS
Ar jus turite Athlete’i kojas. Deder

vine. Pūstos. Derančias ir Meluotas ko
jas? Ar jus norite ūmią parelbą? Pri- 
slųskite 50c. dfil pilno treatinento.

TRI DEE LABORATORIES 
139 N. Clark St. 

Chicago, III.

Business Chances
Pardayirouį Bizniai

DĖL labai svarbios priežasties par
siduoda gerai išdirbtas tavern. Biz
nis eina labai gerai. Taipgi namas 
Englewood apielinkėj, arba abu kar
tu. 7005 So. Halsted Street

klausia

CLASSIFIED ADS

$1.19
$9.90

III

Business Service 
Biznio Patarnavimas

PARDAVIMUI kampinis saliunas, 
pilnai įrengtas, išdirbtas per 5 me
tus, didelis dining ruimas, vieta dėl 
šokių. Priežastis pardavimo, einu iš 
biznio. 858 W. 69th St.

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

6000 Carpenter St.

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

PARDAVIMUI moteriškų rūbų siu
vykla, vieta išdirbta per daug me
tu. Daug darbų ir neoran«riai. 4550 
So. Wood St.

v

OP.lorilIirdCo., lac.

Maloni pi ė Blondell:—
Mums sakė, kad Tamsta moki pagaminti labai 

skanų Šokoliadinį keksą.

Jus gal ir nevartojate moksliškų metodų. Bet mes 
galime eiti į laižybas, kad jus mieruojate kiekvieną 
dalyką, labai akuratiŠkai. Tai taip atsargiai mes 
sumaišome Old Gold tabaką.

Viename Šimty Old Golds, proporcija visokių 
rūšių Turkiško ir namie auginto tabako nesikeičia 
nei ant trupinio gramo. Ir kiekvienas vartojamas ta
bakas yra tikras karalaites- lapelių rūšies, turtingas 
natūraliu skoniu.

v

•Toks pat atsargumas vartojamas iŠdirbime ir su- 
pakiavime, taipgi. Old Gold turi pasiekti jus gerai 1 
pripildyti, pilno svarumo ir Švieži iŠ dirbtuvės.

Širdingai,

P. LOR1LLARD COMPANY, INC,}
ĮSTEIGTA 1760

P. S.—Ypatingai atsiminkite Štai ką, ple Blondell:1 
Geresnio Tabako neauga kaip kad vartojama Old 
Gold. Ir jie yra tyrus. Lengvus ant GERKLES 
ir NERVŲ

Automobiles
PARSIDUODA Flint lemozinas 

tinkantis pagrabams, vestuvėms ir 
krikštynoms, labiausia vežti staką 
nuo farmų, eina labai gerai. Parsi
duoda labai pigiai. 2419 W. 45th St., 
1 augštas.

Pamatykite Joan Blondell Warner Bros. Paveiksle, ”SMARTY

Laikas apsirūpinti
Laikas apsirūpinti koliai esam 

sveiki ir drūti įkad ligai atėjus 
būtumėm tinkamai ekonominiu 
žvilgsniu prisirengę ligą pasitik
ti . Kad mums bent sergant gal
vą nekvaršintų įš ko gyvensime, 
kaip daktarui už gydymą apmo
kėsime, ligonbučio sąskaitas iš
lyginsime ir tt. I

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 
į 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 Drąugijon.

STOGDENGJSTfi IR BLĖKORYSTĖ 
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

THE BRIDGEPORT ROOFING 
COMPANY

- 3216 So. Halsted St.
Tel. Victory 4965

Tel. Yardi 8408 
VICTOR BAGDONAS 

Perkraustome ant vietos 
Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
<358 So. Halsted St. Chicago.

Ofisas 3406 S. Halsted St. ■

PARDUODU arba mainau 3-jų pa
gyvenimų murini namą su bučemės 
ir grosernės bizniu. Mainui gali bū
ti mažas 2-jų flatų narna/?. Arba 
parduosiu viena oučernės ir groser
nės biznį, gerai išdirbtą per 25 me
tus. Parduosiu greit tik patyrusiam 
bučeriui. Pardavimo priežastis — 
važiuojam i Kaliforniją. AtsiŠaukit 
Petras Kampikas. 3213 So. Parnell 
Avė., Chicago, III.

YLCaaM, AMERIKOS CIGARETAI
• : . ■ ■ ■ • <• •. • . ■■ '.-.J ■r‘’-

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

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

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

NEIEŠKQK laimės ir didesnių 
bargetių kaip ši vieta, tik turėk 
$2500 dolerių ir busi laimingas. Nu
sipirkęs šį biznį, bučemę ir groser- 
nę, renda pigi ir geras lystas ant 
6 metų ir puikus ruimai gyvenimui. 
Priežastį pardavimo patirsite vieto
je. Antrašas Box No. 121 NAUJIE
NOS, 1739 So. Halsted St, Chicago.

. ,1 ■ Z, .1 f . ........f I   - ■ Į       I ■ .

PARDAVIMŲ! grosernė labai ge
roje vietoje. Priežastį patirsite ant 
vietos. 3336 S. Lowe Avė.

Real Estate For Sale
Namat-žemė Pardavimui

NAŠLĖ priversta parduoti 2 pa
gyvenimų murini namą po 4 kam
barius. Pirmas aukštas karštu van
deniu šildomas. Kreipkitės vakarais 
ar nedėlioj. 4518 So. Mozart St




