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2,0 0 0 žmonių 
žuvo Salvadore
Visa šalis labai nukentėjo nuo uragano ir 

lietaus. Ištisi miestai, kaimai sugriauti 
ir palaidoti nuslinkusios kalnų žemės

SAN SALVADOR, Salvador, gelbėti savo piliečiams ir ar- 
birž. 11. — Gelbėtojai apskai- mija visomis jėgomis 
to, kad vien tik San Salvador' 
apielinkėj pereitos savaitės ura
ganuose ir liūtyse žuvo 2,000 
žmonių.

Salvador aviatoriai vakar li
ko išsiųsti apžiūrėti iš oro visą 
šalį ir jie pranešė, kad visur 
buvo matyti tik sunaikinimas 
ir mirtis.

Kartu I su lakūnais skrido 
Pan-American Airways mana- 
žeris Calloway ir padarė ne- 
oficialį pranešimą apie tai ką 
jis matė. Jis sako, kad val
džios lėktuvai, kur tik paste
bėjo gyvybę, išmetė praneši
mus, raginančius visus tuoj aus 
pranešti valdžiai kiekvieno kai
mo nuostolius ir skaičių žuvu*- 
šių.

Calloway sako matęs kalnų 
žemės nuslinkimo sunaikintus 
ištisus miestus. Nuslinkimai 
pasidarė smarkioms liūtims pa- 
liuosavus kalnuose žemę.

Lempa upėj jis mate pasken
dusį garlaivį. PbvandertS ky-

> gelbsti 
nukentčjusiems. Bet yra bai
mės, kad delei nepalaidotų dau
gybės lavonų gali kilti ligų 
epidemijos ir maras.

Kad kiek galima greičiau at
gaivinti susisiekimą trokais ir 
lėktuvais, valdžia konfiskavo 
visą esantį sostinėje gasoliną.

(San Salvador yra nedidelė 
respublika Centralinėj Ameri
koj, į pietus nuo Guatemalos. 
Ji užima 7,225 ketv. mylių plo
tą ir turi 1,200,000 gyventojų).

500 žmonių žuvo ura 
ganė Hondūras
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JE PASISEKĖ
Lietuvos Naujienos

Vokietija neįsileidžia 
Liet Keleivio

Jesučio žudikai jau 
išaiškinti

aplinkui matėsi plūduriuojan
tys lavonai.

Labiausia yra nukentėję Pa- 
cifiko pakraščiai nuo La Li- 
vertad iki La Union. Ten veik 
visi kaimai sunaikinti.

Respublikos prezidentas išlei
do dekretą, kuris draudžia kel
ti maisto kainas. Taipgi trims 
mėnesiams panaikino visus 
muitus ant įvežamų grudų, kad 
gyventojai galėtų pigiai pirktis 
maistą.

Sostinėj San Salvador jau 
veikia elektra ir dvi valandas 
į dieną galima gauti vandens.

Laidojimą numirusių atlieka 
armija stf visu galimu spartu
mu. Bet tai tiktai San Salva
dor ir jo artimose apielinkėse, 
kadangi su tolimesnėmis apie- 
linkėmis dar nėra jokio susi
siekimo.

Uraganus sekė nepaprastai 
smarkios liūtys. Per 24 valan
das trečiadieny prilyjo 25 co
lius vandens, taip kad viskas 
patvino ir visur iššaukė dide
lius potvynius, kurie dar labiau 
prisidėjo prie sunaikinimo.

Tečiaus vanduo jai* kiek at
slūgo ir jau galima naudoti 
aerodromus. Todėl ir siunčia
ma lėktuvus apžiūrėti visą šalį.

Lakūnai praneša, kad Cent- 
ralinės Amerikos internaciona
linių geležinkelis yra vandens 
išardytas ir vienoj vietoj pa
stebėtas apsivertęs pasažieri- 
nis traukinys. Spėjama, kad 
visi buvę traukiny žmonės 
yra žuvę.

Praktiškai visi ūkiai Salva
dore yra sunaikinti.

Valdžia daro viską, kad pa-
..i.,—,, .......... t.............. . ii........

TEGUCIGALPA, Hondūras, 
b. 11.—Gautomis žiniomis, Oco- 
topeųue miestelis liko sunai
kintas pereito ketvirtadienio 
uragano ir jame žuvo apie 500 
žmonių.

Nors dar nėra oficialio ap
skaičiavimo žuvusiųjų Hondū
ras respublikoje, bet manoma, 
kad tropikų audrose žuvo ke
li šimtai žmonių, šimtai išsi
gelbėjo pabėgdami į augštesnes 
vietas.

Ulua upė pakilo 45 pėdas. 
Kitos upės irgi labai patvino.

Mažiausia 
galpa. čia 
nes.

Į sostinę
pavargę išsigelbėję žmonės, ku1- 
rie praneša baisių dalykų apie 
šalį ištikusią nelaimę—uraga
nus ir liūtis.

(Hondūras irgi yra Centrali- 
nčs Amerikos respublika 
randasi Salvador).

nukentėjo Teguci- 
žuvo tik du žmo-

nuolatos atvyksta

Italija ir Francija 
nemokės skolos 

Amerikai
RYMAS, b. 11. — Italija, ku

ri atidžiai sekė Amerikos pub
likos opinijos reakciją dėl An
glijos notos, kurioj Anglija pa
sisakė, kad ji nemokės skolos, 
pradžioj šios savaitės ruošiasi 
išleisti viešą pareiškimą, kad 
ir Italija daugiau nebemokės 
savo skolų Jtfngt. Valstijoms.

PARYŽIUS, b. 11. — Fran- 
cijos kabinetas nutarė pasiųsti 
Amerikai notą, kad Francija ir 
toliau nemokės savo skolos 
Amerikai. Francija jau tris 
sykius nemokėjo savo skolos 
Amerikai, dabar
ketvirtą sykį. Ji reikalauja 
iŠnaujo persvarstyti karo sko
lų klausimą, pirm ji 
mokėti savo skolas.

nemokės ir

pradės

11. -

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

Giedra; vėsiau.
Saulė teka 5:14. leidžiasi 8:- 

25.
r ■

Mokslininkas Dr. Antonio Longora iš Clevelarid, O., 
išradęs dideles svarbos karui mirties spindulius. Jungt. Valsti
jų valdžia paėmusi gaminimo mašiną savo žinion ir laikysianti 
ją paslapty iki ištiks reikalas panaudoti ją kare. Pasak liudy-i

I ;

tojų eksperimentų, Dr. Langora spinduliai momentaliai nužu-i 
dydavo šunis, kates ir balandžius, jų kraują'Paversdami į van
denį.

Sekmadienį, birželio 10 die
ną, buvo surengta didelė avia
cijos dieną lakūnui F. Vaitkui 
Roosevelto airporte ir piknikas 
“Vytauto” darže.

Rengė vietinis Vilniaus Va
davimo Sąjungos skyrius, prie 
kurio prisidėjusios kuone vi
sos Phihadelphijos draugijos. 
Nežiūrint to, kad kai kurie ele
mentai stengėsi tiems rengi
mams pakenkti ir visokiais bu
dais vędė priešingą agitaciją, 
vistiek pasisekimas buvo dide
lis. Tranzatlantinio skridimo 
naudai padaryta apie 500 dole
rių. '

| publiką labai didelį įspūdį 
padarė gražus lėktuvas Litua- 
nica II ir visi gėrėjosi nepa
prastu Įeit. Vaitkaus gabumu jį 
valdyti.

Feliksas Vaitkus iš Philadel- 
phijos tuo jaus grįžta į New 
Yorką ir pasiliks tenai keletą 
dienų užsakyti instrumentais 
Lituanicai.

Savaitės pabaigoje lakūnas 
skris į Pittsburghą, kur atei
nantį sekmadienį įvyks aviaci
jos diena, j

KLAIPĖDA, V-19 Elta. — 
šiomis dienomis pradėjo grįžti 
Lietuvos Keleivio egzemplioriai, 
kurie buvo siunčiami į Rytprū
sius. Laikraščių adrese užra
šyta, kad dienraštis grąžinamas, 
nes jis Vokietijos esąs uždraus
tas.

Surado prapuolus} 
lėktuvą ir 7 žuvu

sius žmones
N ewark-Chicago pasažierinls

lėktuvas migloj buvo jsusi- 
daužęs Catskill kalnuose. Vi
si žuvusieji sudegė

Nužudymo dalyviai jau prisi
pažinę. Į bylą įvelta ir Ryt
prūsių nacių veikėjai. Byla 
greit busianti visai išalkinta

Chicagos ir Gary lie 
jiklų darbininkai 

už streiką

Savo namuose Brid- 
geportę pasikorė 
lietuvis bedarbis

Streikuoja skerdyk
lų darbininkai 
New Yorke

■ lĮ-ĮĮĮ ! t .. . '

.,1. b. 11. — Prie

LIVINGSTON MANOR, N. 
Y., birž. 11. —šeštadieny pra
puolęs American Air Lines lėk
tuvas, kuris skrido iš Newark_. 
N. J. į Chicago ir prapuolė 
kely j pirmą sustojimo vietą— 
Buffalo, po dviejų dienų in- 
tensivaus ieškojimo liko rastas 
susidaužęs ir sudegęs Catskill 
kalnuose.

Surado jį mažo miestelio la
kūnas Wm. Hallock, kuris ge
rai pažysta visą šią pavojingą 
apielinkę. Jis .su kitu Jakunu 
skrisdami visai žemai; vos tik

KLAIPŠDA. V. 3. Elta. — 
Klaipėdos spauda. Lietuvos Ke
leivis ir Ostee Beobachtcr — 
paskelbė iš patikimų šaltinių 
gautas žinias, kad esą jau pri
sipažinusių dalyvavusių Jesu
čio nužudyme. Laikraščių ži
niomis, j bylą yra įvelta ir Ry
tų Prūsijos /nacionalistų veikė
jų. “Ostee Beobachter’^, mini 
Rytprūsių nacionalistus Moserį 
ir Schwelnis. Jie abu prisi
dėję prie nužudymo organizavi
mo ir reikalavę, kad Jesutis bu
tų pervežtas į Tilžę. Toliau 
laikraščiai praneša, kad ta by
la greit bus visiškai išaiškinta 
ir bus surašytas kaltinamasis 
aktas. Kaltinamasis aktas bu
siąs bendras Jesučio nužudy
mui ir kitoms Klaipėdos hitle
rininkams iškeltoms byloms. 
Jesučio nužudytojų pavardės 
dėl tam tikrų sumetimų kol 
kas neskelbiamos, tačiau šiomis 
dienomis bus ir jos paskelbtos.

Ruošiasi streikui, tik laukia 
Pittsburgho konvencijos nuo
sprendžio

CHICAGO.—Chicagos, Gary 
ir viso Calumet distrikto gele
žies ir plieno liėjiklų darbi
ninkų unijų lokalai laiko susi- 
rinkimu's, kad instruktuoti sa
vo delegatus busiančiai gene-l 
ralinei unijos konvencijai bir
želio 14 d., Pittsburghe. Visur 
darbininkai pasisako už strei
ką, jei kompanijos nesutiks pri
pažinti darbininkų uniją.

Ketvirto —šios apielinkės— 
distrikto delegatų suvažiavimas 
irgi pasisakė už streiką. Jie 
pasisakė, kad jie nenorėtų 
skelbti streiko, bet nebus kitos 
išeities, jei kompanijos nesu
tiks pripažinti uniją. Esą ir 
balsavimas lokaluose yra vien 
formalumas, nes darbininkų 
nusistatymas yra aiškus: jie 
reikalauja pripažinti uniją ir 
pasiryžę yra streikuoti, jei 
pripažinimas nebus išgautas.

Ruošiasi streikui darbinin- 
ikai, ruošiasi ir pačios kompa
nijos, nes liejiklos dirba pilnu 
smarkumu, kad iki streiko iš
pildyti visus užsakymus.

Į šį distriktą atvyko ir Ame
rikos Darbo Federacijos atsto
vai gelbėti plieno darbinin
kams, jei ištiktų streikas.

CHICAGO.—Lietuvis Stanley 
Pautkus, 55 m., 3029 Poplar 
Avė., Bridgeport, ilgą laiką, be
darbis, pasikorė ąnt savo mie
gamojo kambario durų. Jo kū
ną surado jo duktė Paulina, 18 
m. Ji sako, kad jos tėvas bu7 
vo labai nusiminęs, kad jis jau 
ilgą laiką negali susirasti jo
kio darbo. I

skerdyklų darbininkų streiko 
prisidėjo dar 12,000 darbinin
kų. Savaitę atgal sustreikavo 
3,500 bučerių ir mėsos kapo- 
tojų. Dabar Į streiką tapo pa 
šaukti ir visi kiti skerdyklų 
darbininkai, taipjau dešrininkai 
ir mėsos išvežioto j ai.

Nusileisti ne- 
Tad jie sugryžo

Pri- 
dar

su<-

18 žmonių žuvo trau
kiniui užgavus busą

MADRIDAS, Ispanijoj, b. 11. 
—Asturijos ekspresinis trauki
nys tięs Pola de Gordon užga
vo busą, 18 žmonių užmušė, 6 
gal mirtinai sužeidė ir 4 su
žeidė lengvai.

Traukinys ,matyt, nė nepa
stebėjo įvykusios nelaimės, nes 
nuvažiavo nesustojęs.

y. . ■ į-......... .... ..............

Bulgarija tremia 
makedoniečius

Batistą prižada Ku
bai 6 mėn. ‘ramumo’

HAVANA, b. 11____Pulk.
Ful^encio j Batistą, kurį revoliu
cija iškėlė iš puskarininko iki 
vyriausio kariuomenės vado ir, 
pagalios, tikrojo diktatoriaus, 
kalbėdamas Kubos pasiliuosa- 
vimo nuo Amerikos priežiūros 
iškilmėse, pareiškė, kad jis su- 
stabdysiąp dabar siaučiantį Ku
boje terorą ir kad jis užtikrins 
ramybę šaliai per ateinančius 6 
mėnesiusį iki bus sušauktas 
steigiamasis seimas.

Sustabdymui teroro, jis j- 
steigsiąs ] specialius teismus te
roristams teisti.

lėktuvo laužus, 
buvo vietos.
į airportą ir iš ten automobi
liu išvyko į nelaimės vietą, 
važiuoti negalima buvo ir 
reikėjo toli pėstiems eiti.

Pasiekus nelaimės vietą
rasta susidaužiusį ir sudegusį 
lėktuvą ir jame negyvus 7 
žmones—4 pasažierius, du la
kūnus ir vieną I patarnautoją. 
Visi kūnai, išėmus vieną, buvo 
tiek apdegę, kad juos identi
fikuoti negalima.

žuvę yra: patarnautoja p-lė 
Ada E. Huckeby, 28 m., lakū
nai—Clyde- Holbrook ir John 
Barron, Jr., visi trys chicagie- 
čiai; pasažieriai: Harry Pins- 
ley, buvęs chicagietis, skridęs 
aplankyti savo tėvus; Coppins, 
Cass ir Bader, visi trys iš Buf-

Per 1-mą metų ketvirtį 
priaugo 5,833 žmonės.

- KAUNAS.— Centralinio sta- 
listįkos biuro duomenimis, šie
met per pirmus tris mėnesitfs 
buvo 6,867 (1933 m. 8,410, 1932 
m. 6,865) jungtuvės, gimė 14,- 
828 (1933 m. 15,756, 1932 m. 
18,227) kūdikiai, mirė 8,995 
(1933 m. 9,540, 1932 m. 10,101) 
žmonės. Tuo budu priaugo iš 
viso 5,833 (1933 m. 6,216, 1932 
ni. 8136) žmonės. Palyginus su 
praeitų dvejų metų tų pačių 
mėnesių viduriu, šiemet jung
tuvės sumažėjo 10,1%, gimimai 
12,8% ir mirimai sumažėjo 
8,4%, o natūralinis prieauglis 
sumažėjo 17,7.% Per pirmus 
3 mėn. mirė 1,640 ,(1933 m. 
1,996, 1932 m. 2,0§2) kūdikių 
ligi vienerių metų.

Pašalino mokinius

SOFIJA, Bulgarijoj, b. 11.— 
Daugelis vadų Makedonijos Re
voliucinio komiteto areštuoti, 
atgabenti j Sofiją ir bus iš
tremti į kitas Bulgarijos vie
tas, toliau nuo Makedonijos.

Bombos Birmingham 
streike

CLEVELAND, O., b. 11. - 
Geg. 3 d. sustreikavo Yellow 
Cab šoferiai, reikalaudami pri
pažinti uniją. Kompanijai ban
dant samdytis streiklaužius, 
prasidėjo susirėmimai ir užva
kar trys taksikabai liko sude
ginti. 8 žmonės areštuoti.

5 žmones prigėrė pa
skendus valčiai

ST. JOHN’S Newfotfndland, 
b. 11.—Kapitonas ir keturi ju
rininkai prigėrė jų 50 tonų val
čiai susidūrus su laivu Silver 
City ir paskendus.

YOUNGSTOWN, O., b. 11.- 
Du žmonės liko nutrogkinti du
jų Gleydora ūkyje kasant šu
linį. Dujos persisunkė iš neto
limos apleistos kasyklos.

RYMAS, b. 11. ——Italija ofi
cialiai paskelbė, kad ji neužil
go pradės statyti du naujus 
karo laivus, kiekvieną 35,000 
tonų įtalpos.

PHILADELPHIA, Pa., b. 11. 
—įMerion Cricket Club golfo 
aikštėje šiomis dienomis įvyko 
golfo turnamentas už Ameri
kos “open” čempionatą.

Dabar “open” čempionu bu
vo lietuvis John Goodman iš 
Omaha, Nebr., kuris stengėsi 
čempionatą apginti. Tečiaus 
neįstengė, nes žaisti jam nesi
sekė ir jis atsilįko toji nuo ki
tų gerųjų golfiįiinkų. Nesisekė

BIRMINGHAM, Ala., b., U. 
—Streikd apielinkėj nepereitą 
naktį sprogo 20 dinamito bom-; 
bų, kurias sužeidė vieną žmo
gų ir apardė du namus. Kitos 
bombos nepadarė jokių nuo
stolių. Matyt, jas padėjo pro
vokatoriai, nes jos sekė tuoj 
po to, kaip piliečių komitetas 
pareikalavo, kad gubernatorius 
ištrauktų iš streikd apielinkės 
miliciją.;

Spėjama, kad lėktuvas susi
daužė skrisdamas tirštoj mig
loj ir kovodamas su nepalankio
mis oro sriovėmis. Kokia nors 
oro sriovė jį pastvėrė ir nu
bloškė žemyn, taip kad jis už
kliuvo už kalno ir susidaužė. O 
po to ir sudegė. Nukrito jis 
tarp medžių taip ,kad jį iš au- 
gštumos negalima buvo tižma- 
tyit ir jį Hallock galėjo paste
bėti tik labai žemai 
mas.

skrisda-

b. 11.— 
m., pa-

žaisti ir laimėjusiam Anglijos 
golfo čempionatą amerikiečiui 
Little-.

"Naujuoju ‘“open”
patapo Olin (Dutra.

2 žmonės sudegė
• j . • ~

chicago
kuris dirbo Wilson & Co. sker
dyklose kaipo našumo eksper
tas, ir jo žmona Eile žuvo gais
re, kuris sunaikino jų vasar-

James T. Bell,

čempionu namį prie Iroquois upės, neto
li Kankakee.

MILWAUKEE, Wis., 
Michel Murdzia, 41 
smaugė savo žmoną Hazel, 36 
m., kai jų 4 vaikai miegojo ki
tame kambaryje. Paskui ir 
pats pasikorė. Neužilgo po to, 
pamatęs lavonus, iš susijaudi
nimo pasimirė jos dėdė Horace 
Olin, 64 m., kuris sirgo širdies 
liga.

TEGUCIGALPA, Hondūras, 
b. . 10.—Rytinį Hondūras pa
kraštį užklupo smarkus potvy
niai, kuriuose žirvo dar nenu
statytas skaičius žmonių. Nuo
stoliai dideli.

ŠIAULIAI.—IV. 22 d. iš ber
niukų gimnazijos pašalinti trys 
mokiniai: V kl. Rupeika, IV kl. 
Stolmikovas ir II kl. Karalikas 
už tai, kad gimnazijos moki
nių vakare-koncerte jie prileido 
ašarinių dujų. Panašius “špo
sus” su įvairiom dujom šie mo
kiniai jau keletą kartų buvo 
padarę savo klasėse ankščiau ir 
dėl to buvo perspėti.

Minėtas vakaras-koncertas bu
vo mokinių suruoštas tam, kad 
gautų lėšų savo orkestro rei
kalams. Vakaras gerai pavyko, 
tik dėl dujų teko išsiskirstyti 
nepašokus.

AR JUS ŽINOTE?
Kad Naujienos duos 
svarbų Radio Progra
mą Seredoj, Birželio 13 
d. 9 vai. vakare iš Sto
ties

1210 Idlocydes

) Jeigu jus nesiklausysite 
—> tai nesužinosite kad — 
bet geriau pasiklausyki
te!



NAUJIENOS, Chicago, Dl. Antradienis, birž. 12, 1934

YRA
PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA

DRAUGIJOS VALDYBA:

J. MICKEVIČIUS
P. GALSKIS
K. KAIRIS

J. DEGUTIS
V. MANKUS
P. MILAšEVIčIA ;
P. MILLER

DRAUGIJOS DAKTARAS
Dr. A. Montvidas. , 

DRAUGIJOS ADVOKATAS
K. P. Gugis. 

DRAUGIJOS AUDITORIUS
J. P. Varkala

KONTUSTO GARBES KOM.i

J. ASCILLA
J. GALSKIENfi
V. PAČKAUSKAS.

Chicagos Lietuviu Draugijos ofisas atidaras pirmadieniais nuo 10 vai. ryto iki 7 vakaro ir ketvirtadieniais nuo 
4 iki 7 vakaro. Norintys įstoti Draugi j on malonėkite atvykti Čia pažymėtu laiku arba telefonuokite.

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

Chicagos Liet. Drau
gijon laike pereitos 
Savaitės įsirašė se
kami nauji nariai:

Dr. Jonas Mockus.
Musų naujas narys, Dr. Jo- 

nas Mockus, yra vienas iš jau
nųjų čiagimių daktarų, kuris 
gražiai pažįsta lietuvių kalbą 
ir tampriais ryšiais yra susi
rišęs su musų lietuvių gyveni
mų. Į Chicagos Lietuvių Drau 
giją įsirašė irgi vien tuo su
metimu, kad aktyviai dalyva
vus lietuvių gyvenime. Dr. J. 
Mockus yra dentistas, ofisas 
randasi 3401 So. Halsted St. 
'Skaitlingas būrys Chicagos 
Lietuvių Draugijos nariij Brid 
geporte nepamirš reikale, kad 
čia randasi simpatingas, mik
liai savo profesiją pažįstąs 
profesionalas dentistas Dr. 
J. Mockus.

Grace. Maniška.
šita jąuna lietuvė Irgi yra 

čiagimė westvillietė. P-nia 
Maniška neatrodo iš pasikal
bėjimo, kad ji nėra ateivė .— 
puiki lietuvių kalba jai sklah- 
džiai plaukia. Malonu pastebė
ti, kad į Chicagos Lietuvių 
Draugiją vis daugiau ir dail
giau čia dedasi jaunus lietu* 
vių — moterų ir vyrų.,/

* v ~ Emma Pocatle.
ši jauna p-nia turi gražiai 

įrengtą alinę, 644 N. State St. 
P. Galskiui priklauso kredi

tas už šitos jaunos nares įra
šymą.

Joseph Baslį kis.
čia ve, apsukrus biznierius, 

tavetno savininkas, p. J. Bašh- 
kis, 3416 So. WaIIace St., pri
sidėjo į musų Draugijos skait 
lingę šeimyną.

Barbora Vilčausky.
P-nia Barbora Vilchauskiė- 

nė yra westsidietė, irgi pla
čiai žinomos Westsidėš alinės 
savininkė. P-nas Vilčauskas 
jau senas šitos organizacijos 
narys, o p-nia Vilčauskienę 
tiktai dabar p. Galskis įrašė. 
Vilčauskų biznio adresas yra 
2059 West 22nd St.

Matilda Rumbauskieiiė.
Musų nauji nare p-nia M. 

Rumbauskiene yra westsidie- 
tė. Kreditas p-niai šliužienei 
už šitos jaunos moteriškės į- 
rašymą Draugijom.

Vera Aglys.
Šita musų nauji narė yra 

northsidietė, žmona musų se
no pažįstamo, p. Juozo Aglio. 
Reiškia jau abu Agliai dabar 
musų Draugijos nariai. 
“Good.”

Klemensas Norkus.
Klemensas Norkus, 2033 So. 

Halsted St., bučeris, musų 
Draugijos naujas narys iš 
18-tos apiclinkės. Reiškia, mes 
augam profesionalais, biznie
riais, jaunimu — augam vi
sais frontai?. j

Actam Skivorch.
P-nas Skworch, 1130 So. Ga

nai St., užlaiko alinę ir čia 
varo platų biznį. P. Galskis

> f
I 
t

ŠIA SAVAITĘ..................................$89.50

Standard Skalbyklos THOR, MAYTAG, 
Apėx, westinghouse.......po $49.50
Vartotos Skalbyklos.................... po $15.00
12 tubij RADIO 1934.............  $49.00 i

JOS. F. BUDflIK,
INCohPdRATĖD

3417-21 So, Halsted Street
Tel. Brtulfcvard 8167-4705

NUOLATINIAI BUllRlKO RADIO PROGRAMAI: 
Medinomis WCTl, 9?0 kuriuo X iW 1:30 po įlietu. . 

Ketvertais WHFC, 1420 k. nuo 7:80 iki 8:80 vai. vakare, 
rf—-m■.  Į

žino, kur biznio ieškoti, per 
tat jis visuomet jo gauna.

Elta Pamink.
P-nia Pawluk, northsidietė 

■—kreditas už įrašymą p. J. P. 
Girdi ui.

Bernice Jokubaiiski
ši jaunuolė yra dar studen

te, bet jau musų Draugijos 
narė. Musų jaunuole narė yra 
irgji northsidietė, p-nios Jb- 
kubauskienės-Girčienės duktė. 

Pranas Kairis.
Kas nepažįsta p. P. Kairio 

Marąuette apielinkėje? Taip, 
jį čia pažįsta visi geri žmo
nės, bet dabar tegul žino, kad 
jis Chicagos Lietuvių Draugi
jos narys. Musų darbuotojas 
Alex Ambrazevičius įraše.

Theodora Skoby.
\Vell, well, čia p-nia Sko- 

biene, musų seno pažįs'tamo ir 
gero draugo p. G. Skobio žmo
na. Musų Skobis jau senai yra 
nariu Chicagos Lietuvių Drau
gijos, dabar ir jo jauna žmo
na čia įsirašė. P-ia Skobienė 
ne tiktai yra musų jauna na
rė, bet ir jauna šito krašto gy
ventoja. P-nai Skobiai užlai
ko rubsiuvyklą adresu 2415 
W. Marųuette Road.

Bernice ir Emily Kalias 
čia dvi sesutės Bernice ir 

Emily abi mušu Draugijos na
rėms liko. Gražiu kad dvi jau
nuolės viena 18,rų, kita ;15 mie
tų pasirūpino m,iųųĮ\^organiža- 
cijoš narėmis likti.11 P-nia Da
rata Kielienė-Kallas nori, kad 
jos jaunos dukterys iš pat 
mažens suaugtų su lietuvių 
gyvenimu.

Mykolas Saplis.
Musų naujas narys p. Saplis 

yra dženi torius, bet praktiš
kas žmogus' , — žino, kad 
Chicagos Lietuvių Draugija 
yra viena stipriausių lietuvių 
organizacijų pašalpos srityje. 
Kreditas priklauso p-niai Šliu
žienei už šito praktiško žmo
gaus įrašymą.

Auna Franees Kilkaitis.
Šita jaunuolė musų Draugi

jos nauja narė yra vos 17 me
tų amžiaus, bet savanoriai, su 
mažu p-nios Bėndžiūš pasi
darbavimu čia įsirašė. Smagu 
pažymėti, kad jaunimas kas
dien pas mus dygte dygsta.

1 usl i nas Si m oiitiitis
Justinas Simonaitis *yra vy

ras musų žinomos darbuoto
jos p-nios O. Simonaiticnės. 
P-nia Simonaitienė šiame va
juje įrašė gana daug narių į 
Chicagos Lietuvių Draugiją, 
bet savo vyro vos-ne-vos tik
tai dabar įraše. Atrodo, kad 
savas vyras yra kur kas sun
kiau įrašyti, negu svetimas. 
P-ia Simonaitienė sako, kad 
jai kiti vyrai į Draugiją įra- 

’ šyti buvo gana lengva, bet Su 
savuoju buvę daug sunkiau. 
Well, nieko stebėtino, — taip 
buvo nuo pradžios svieto, taip 
yra ir dabar — su saviškiais 
viskas sunkiau eina.

S o phie Lapinskiene.
Viena brightonphrkiete dau

giau. P-ia Lapinskienė jau 
pas mūs — Draugijoje vidnu 
bariu šeimyna padaugėjo. 
Puiku. Kreditas p-niai Simo
nai tienei.

Jadvyga Balaišgte.
Čia Vėl jaunuolė musų 

nauja Draugijos nare. Kredi
tas p-riiai Siinohaitteifei už jos 

j ■ įrašymą ' Chicagos Lietuvių 
j ‘ Draūgijoh.

’Jos&phine Kasčiųkas.
JaUna s'tudėnl'e fįj4ė Jdse- 

j ‘ ^hirie Kasė! ūkas mūšų nauju 
į) Draugijos narė. PJnas Kasciu-

** j
' i

''i

Ugnies sunaikinti miškai, krūmai, ganyklos, pievos ir laukai ties Waukerton, Ind. Gaisras siau
tė daugiau kaip penkias savaites. Gaisraš kilo “bekfairinus” ūkininko traktoriui ir dėl sausros 
taip išsiplėtė, kad visos apielinkės ūkininkai neįstengė jį užgesinti.

Ona Simonaitienė, 
J. Kemėšis, 
Sophie Bendžius, 
Petronėlė šliužienė, 
Alex Ambroše, 
J. Mickevičius, 
J. Sholteman, 
J. P. Girčiirs, 
J. L. Ašcilia, 
J. A. lankus.

DRAUGIJOS OFISAS 
ATIDARAS.

kas joS tėvas, jau senai čia Metinis Dr-gijos va- 
priklauso, bet jauha duktė - •- - - -
tiktai dabar čią prisidėjo. 
Kreditas už šitos jaunuolės į- 
rašymą priklauso musų dar
buotojui p. J. A. Jankui.

Walter Pulkus.
Jaunuolis Walter Butkus 

yra Loyola iihiycršiteto stu
dentas. Lanko medicinos fa
kultetą. Jo tėvas Antahaš 
Butkus yra senas Chicagos 
Lietuviu Draugijoj narys, gy
vena ir bizniavdja Chicago 
Hėightš, III., bet 
paskatinti savo 
studentą, kad čia įsirąšytųi 
Jaunas YValteris pa'klai’fsė ša- 
vrt tėvo patarimo ir čih mie
lai prisidėjo bei sykiu ^reiš
kė norą dalyvauti iietfivių gy
venime.

Magdė Markus.
P-nia Magdė Markus 

žmona musų siiuį pažįstamo 
savo laiku stambaus darbuo
tojo Juozo Markaits. P-nia 
Markus čia mielai prisidėjo, 
kad ėmus dalyvumą mūrų 
lietuvių gyvenime.

karas L. Auditorijoj
Draugijos Gerovės komisi

jos pirmininkas drg. M. Kas
paraitis prjanešė, kad Chica
gos Lietuvių Draugijos meti
niam vakarui paimta Lietu
vių Auditorija — visos trys 
svetainės. Vakaras bus sausio 
20 d. 1935 m.

Kazimiera Valackienė, 
Kazimieras Narbutas.

PASVEIKO.
Sekami Draugijos nariai, 

sirgę ilgesnį laiką, jau pasvei
ko ir atdmaldavo nuo pašal
pos Draugijoje:

Apalionija Subačienė,
Kastantas Valskis,
Stanley Wiczbowicz, 
Charles Kipšas.

Kiekvieną pahedelį—pirma
dienį Draugijos 
atidaras nuo 10 vai. l*yto iki 
7 vai. vakaro. Vajaus darbuo
tojai, kurie tufftė reika’lą, 
malonėkite atvykti -geriausia 
pirmadienį. Taipgi visi tie, 
kure nori įsirašyti Draugijon, 
irgi kviečiami atšildnkyti pir
madieniais.

Draugijos ofisas yrh atida
rąs ir Ičefverghiš-kfefvlrtadie- 
niais nuo 4 iki 8:30 vai. vak. 
Ketvirtadieniais yra priimami 
mokesčiai iš narių ir po 8 vai. 
atvyksta Draugijos daktaras 
Montvidas egzaminuoti apli- 
kantus, norinčius įstoti Drau
gijon.

ofisas .yra

/ pasirūpino gfohdfen Df-jos su- 
jauną sūnų > . _ . J

širihkiinas

AKTYVUS DRAUGIJOS 
DARBUOTOJAI.

KVIEČIAME ATIDA
RYTI ČEKIU 
SĄSKAITAS ■■

Balansas turi būti 
ne mažiau*$100.

PARANKUS DRAUGIŠKAS 
TVIRTAS 'i

yra

Mirė br-još narys 
Antanas Navickas
Birželio 7 d. apie 7 valan

dą vakare užgeso musų 
gas Antanas Navickas, 
nas paėjo iš Užvenčio 
tolio, paliko nubudusią

drau- 
Anta- 
mies- 
mote- 
ir dvi

dukteris — Eleną ir Stellą.
Pirmadienį, birželio 11 

musų Draugijos karstanešiai 
nulydėjo į Lietuvių Tautiškhs 
kapines. Skaitlinga draugų 
minia atsisveikina ant visados 
su musų Antanu, Liūdi Anta
no šeimyna, liūdi jo draugai, 
ir pažįstami, netekę savo ma
lonaus draugo. Gaila, bet mo
tina žemė anksčiau ar vėliau 
priglaus mus visus. —N.

Susižeidė musą dr-ė 
Marė Indrelienė

“Decoration Day”, kada p- 
nia Indreliene rengės vykti -j 
kapinių a j) vaikščiojimu, savo 
būtinais reikalais ėjo į krau
tuvę. Bet gatvę skersuojant, 
aulomoljilius skaudžiai Už
kliudė musų naifę [M, Ihdrelie- 
nę. Ims kelias savaites laiko, 
kol pasveiks.

šiandie 7:30 vai. vakaro į- 
vykšta 'Chicagos Lietuvių Dr- 
jos mėnesinis susirinkiinaš 
Maronic Temple svetainėje, 
1547 N. Leavitt St. Nariai 
kviečiami jdalyvauti.

— Valdyba.

Sergantys" 'Draugijos 
nariai.

Sekami Chicagos Lietuvių 
Draugijos nariai yra aktyvus 
—sėkmingi darbuotojai naujų 
narių įrašyme Draugijon:

P. Martinkaitis (Senas Pet
ras) .

P. Miller,
P. Galskis,
M. Ratkevičienė,

Senas Petras dar- 
bttojftši

• » ' • ■' •

fieht šiuo laiku iš visų da!r- 
budtojų haitjų narių gavime
Draugijoh ’daugiaūšia ttiH pa- i 
gįilrihių Šėntfs Petras. Kėi Icu- 
rie 'darbuotoj ai bi^kį pailso, 

Sehtis šėtras liktai dabar 
pradėjo /saVO špėkkš rodyti^

■ rviį.Ąh -.i ,-..i •. «, <■

Skėteinfei ttisftijlėfftsė 
duoda naudą dėlto, 
kad pačid’s Naujie'hoš 
yra naudingoj

v

HALSTED EICHANGEl 
NATIONAL BAKKį 

Halsted St. ir 19th Pi.
Narys FEDERAL 

INSUR ANCE KORPORACIJOS 
: ■."a..

i Garsinkites “N-nose”

Marė Indreliene, 
Kastancija Vilis, 
Juozas Dovidaitis, 
Rožė Shumilo, 
Magdė M a rči uk a i t i e n ė, 
Paulina Vdčericnė, 
Ona Matuzevičienė, 
Marė Vehskuvienė, 
Petronėlė Čiarienė, 
Jonas Jankus, 
Jonas Miazurailis,

Warehouse
Aptuštininio

i DIDŽIAUSI

BARGENAI
Jei Pirksite Dabar

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

;$159 Seklyčios Setas, 
dabar  ...................  vU.UU
$98 Miegamo kamb.
Setas, dabar ....... fiyiįVV?

GARDENS-'
Randasi ant Archer Avė., 6 blokai už Kean AVė.

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

Užlaikome pirmos rūšies skanius gėrimus ir užkandžius.

WM. daorauskas'
Tel. Willow Springs 43. „

Willow Springs, III.
■i............................. i.......................... .. I i I i I i i i i-ii ....... . I i ii ' i i i ui.'

VINEW()0I) BEER

PILSEN
WHITĖ 
LINOLEUM 
VARNISH

Greit IšdžiųsfA
Spalvos.
Priduos daug metų jūsų Karpe- 
tui.
Padarys jį vėl haūju.

Nbptdrinainys

$69 $xl2 Kaurai, 
dabpr ........
$125 Valgomo Kam 
bario Setas* dabar 
Lbva, Spririgsas 
iir Matracas ........ .... 
Didelės įtalpos 
Ręfrigeratoriai ......
9x12 Felt gaurai 
dabar po ...........
Elektrikiniaį Refigeratoriai ir Ra
džos Už >/j kainos. PUfeiftaudolrite 
“proga iš šių bargėnų dabar did
žiausioj ir puikiausioj lietuvią 
rakandų 5kyautuVėje Bridg’eporte.' 
Atdara Utąrninkais, Ketvergąis ir
Subatdmis iki 10 vai. vakaro. "

$30.50

$11.95
3.98

Central District
Furniiure Go.

South
Halsted Street
JOSEPH JOZAITIS, 

iMdhagėrią, ..

Nusipirkite ji SAVO MALIAVOS AR 
HARDAVARĖ KRAUTUVĖJE.

Apsaugos sphlvą nuonubllikimo. 
Uždarys skylutes karpete--pa- 
dary’s jį lengviau nuvalyti.

kapitonas
W1SSIG,

Specialistas ii 
Rusijos

GYDO VISAS LIGA9 VYRU IR MOTERŲ PER 28 .METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UžSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOŠ 
YRA. SpecialiSkai. gydo ligas pilvo, plaučių ir puslSfe. uinUO- 
dijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, 
skausmus nugaroje, kosėjimų, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jUs išgydyti, ateikite %i'a ir persltilfririkite 
ką jis jums galį padaryti. Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 valandos ryto iki 1 vhiandai ir nuo 5—8 valandai vakare. 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vfel.
4200 West 26 St. Katap'ąs Kęeler Avp. 4 Tel. Crawford 5573
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Tarp Ohicagos 
Lietuvių __

“UTUANICOS I!” kri- 
kštynų, Ford Lans- 

ing Airporte, 
Chicago je

e • • : ;———- /
ATSKAITA

■ ' , . .j'

Įplaukos
Už įžangos bilietus . - $761.90 
l’ž pasivažinėjimų biliet. 609.00 
Už koncesijas  .   42.10 
Smulkios įplaukos .....   36.65

Viso $1,449.65
Išlaidos

Lakūnui Walter Baryl už 
keleivių vežiojimų .... $26.50

Lakūnui F. Farringtonui
už keleivių vežiojimų 6.50 

Lakūnui E. Piwarunui už
keleivių vežiojimų .... 15.00

M. J. Burson, parašinti-- 
ninkui ........    25.00

Protekcija ..................... 75.00
Ford-Lansing Airportui 76.20
Gazolinas ir alyva “LI-,

TUANICA1 II” ...... 47.00
Spaudos darbai .............. 66.85
Už sendviČius darbinin

kams, fotografams ir 
gorimus ............  30.50

Viso 368.55
Pelnas .....................  $1081.10
Aukų surinkta ........ 150.00
Viso įplaukė ......  $1,231.10

Rengimo Komisija ir 
Altass Valdyba.

Roseland
Sutuoktuves įvyko, o ženybi- 

nis gyvenimas vargiai bus 
vaisingas.

šiomis dienomis susivienijo 
du lietuviški kliubai Roselan- 
de — tiksliau pasakyti — 9 
wardoj. Tas įvykis, pažiurėjus

Amerikos “open” golfo čempionas, lietuvis John Goodman 
(kairėj) sveikina amerikietį W. Lawson Little iš San Fran- 
cisco, laimėjusį Anglijos “open” čempionatų.

kr.s sudarys daug gražumo ir 
į.:o:*.unio pasiklausyti. To.Iėl 
reikia t.įsiminti užsistatyti ra
dio miiiėai laiku. -Re p. XXX.Priminimas radio klausy

to.jums.
šiandien, 7-tą vai. vakaro, iš 

stoties WGES bus duotos re- 
fililiaris antradienio radio 
programas, leidžiamas pas
tangomis ir lėšomis Peoples 
Rakandų Išdirbystes Kompa
nijos krautuvių.

Programo išpildyme daly
vauja ponios Sabonienė, Sau- 
rieuė, pp. K. Sabonis ir A. 
čiapas. Taipgi bus Peoples 
radio Duetas ir Kvartetas 
Kalbės Dr. T. Dundulis, kun. 
Vaičiūnas ir “čalis Kepurė”. 
Be to, bus ir gražios muzikos, 
žinių ir įdomių pranešimų,

Joniškiečių Kliubo į- 
kurėjas, Julius Bu- 
tautis, Oak Forest 

prieglaudoj
Joniškiečių Kultūros ir Lab

darybės Kliubo įkūrėjas ir p’r- 
mas pirmininkas, J. Butautis, 
tapo paliestas sunkios ir ilgos 
ligos (tur būt 3 metus). Ieško
jimas pas įvairius daktarus pa
galbos išsėmė jo ir taip ne
stambias sutaupąs. Per pusant
rų metų jis turėjo prieglaudą

p..s geraširdžiu j joniškiečius 
..a/o pp. Šalkauskus,
j i. 8 G > Sv. Tačiau igo- 
/j.u . ...... aru ju ini u visai su- 
,...p t.,..? j v čia pasi-

iascL-LOG. s j. J. Bagdono ir 
musų dėdės VaiUku..o jai-n ta
po parūpinta Oak Forest prie
glaudoj rezervacija, nežiūrint 
to, kad apie 700 asmenų jau 
laukia ten vietos.

Taigi birželio 8 d. Joniškie
čių Kliubo nariai J. J. Bagdo
nas ir B. Vaitekūnas nuvežė 
buvusį kliubo pirmininkų į Oak 
Forest prieglaudą ir atidavė jį 
administracijos ir daktaro glo
bai. — Dėdė.

Garsinkitės N aujienose

Lietuviškas žydukas 
NATHAN KANTER

MUTUAL LIQU0R

TURIME
Lietuviškos Degtinės

IR DIDELI PASIRINKIMĄ 
' AMERIKONIŠKOS

paviršutiniai, atrodo girtinas. 
O pažiurėjus kiek giliau — 
jis nieko nežada.

Kodėl? Atsakymui leiskite 
keletu pastabų padaryti.

Jau gan seniai čia tapo su
organizuotas American Citi
zen Lithuanian Club. Iš tvar
do atrodytų, kad tai buvo lie
tuvių kliubas. O tikrenybėj 
jis buvo pridečkas, į vietos re- 
publikonų politikieriukų uode
ga. Mat, būdavo, sumanys koks 
airišis pasižvėjoti lietuvių bal
sų, tai ir pliaukštelės lietu
viui neva politikierini plašta
kų per petį: dirb, esu, už ma
ne. Lietuviško kliubo “politi
kieriai” ir darbuojasi, ir lei
džia muilo burbulų, buk jų 
darbuotė jiems, lietuviams, 
esanti reikalinga. O tikreny
bėj iš tokios darbuotės lietu
viams, kaip gyventojams, kaip 
minioms, tai nė šalta, nė šil

ine tiek ir tiek narių, mes tu
rime didelę įtakų savo tau
tiečių tarp.e —- kokių malo
nių mes galime tikėlis už pa
sukimų jų balsų jūsų pusėn?

Įsitėmykite: kalbėdami su 
lietuviais balsuotojais lietuviš
kų politikierių viršilos gieda 
apie visų piliečių interesus, 
apie lietuvių tautos labų”, o 
už jų nugaros derasi su kita
taučiais dėl lietuvių balsų kai
nos.

Iš to stebėtis perdaug ne
tenka. Amerika biznio šalis. 
Čia net meile yra kart kar- 
tėmis perkama ir parduoda
ma. Bet kam veidmainiauti, 
kam meluoti, kam bliofuoti? 
Nori koks lietuviškas politi- 
kieriukas gauti džiabų ar po
rų šimtų dolerių, lai ir pasa
ko stačiai: broliai lietuviai, 
balsuokite už Džimį ar Mur- 
fį, ba jie man prižadėjo tiek

ir krikštynos. Duota pastarų
jų dienų kombjinuotei naujas 
vardas. O tikslai — kažin ar 
pasikeitė? Na, jeigu tikslai 
nepasikeitė, tai sunku tikėtis 
vaisiaus ir iš naujų sutuok
tuvių. Neturėdami jokio šva
resnio, jokio gražesnio idealo, 
kaip tik savo kišenes ir as
meniškas ambicijas, tenka ma
nyti, lietuviškų politikierių 
viršilos ateity įr vėl pradės 
varinėti vieni prieš kitus in- 
trygas, vieni kitiems kojų kiš
ti, vieni kitiems užbėgdami už 
akių pedliavoti lietuvių bal
sus čiutabakiams.

O visgi, rodosi, butų ir 
Roselande vietos ir reikalo 
švaresnei, truputį praktiškes
nei ir inteligentiškesnei lietu
vių politinių kliubų darbuo
tei. Na, kad ir prižiūrėjimas 
švaros gatvėse ir alėjose; ar
ba apsauga mokyklų vaikų.

CHICAGO MAIL ORDER BARGENŲ OUTLETO

Metines Sukaktuvės

DYKAI!
10,000 Pasaulinės Parodos tikietų 
dėl kūdikių. Dykai tikietas su kiek
vienu pirkiniu. Jus išleidžiate $1. ir 
ius gaunate 1 tikietą—jeigu išleisite 
$5., jus gausite 5 tikietus.

METINIŲ SUKAKTU- 
VIŲ SPECIALS

PASIRINKITE SAU BARGE- 
NUS NUO MUSŲ BARGENŲ 

STALŲ
ŠILKINĖS PANCIAKAITfiS 

vulL .> 49 eFashioned ............................... tvv
Visos geros—be ydų-chiffon 

styliaus.

BARBENU JUBILIEJUS!
TAIP TAMSTA!! JIS BUS DAR PRATĘSTAS!

UNION
mail ORDK1V COMPA

Daugelis pardavime ir J poteris « *

Utamsm > " v cWca?o, «'•
3101 N.

ŠIANDIEN YRA “NAUJIENŲ” 
DIENA BARGENŲ OUTLETE!

Kasnors naujo kasdien—kasnors ką jus no
rite—reikalaujate—turite turėti! Musų kai
nos yra žemiausios. Jus sutaupysite pinigų 
pirkdami BARGENŲ OUTLETE PER ŠĮ 
METINĮ JUBILIEJŲ.

4,000 DRESIŲ
Ir vėl Mail Order Divizija prisiuntė mums 
4000 Visai Naujų Šviežių Dresių. Dresė dėl 
kiekvienos progos.

COMPANY
4707 So. Halsted St.

Tel. YARDS 0803

Paprasti i Drabužiai 
3 už $1.00

Vailokinės skrybėlės išvalome ir 
Blokuojame už .....    39c.

Drapės ............   39c.
už pora ir augščiaus.

Kailinius Kautus išvalome 
ir glazuojame už ....... $2.49

Kaklaraiščius išvalome — 6 
už .............. ............ ........... 50c.

Moterį; Skrybėlės išvalome — 
už ... . ................................. 25c.

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

ALPS CLEANERS 
3540 So. Halsted St. 

i .. »

ta.
Toliau. Pamatė “gudresni” 

asmenys* asmenys vsu “pro
tu”, o ne “jurgiai”, kad ne
sunku lengvatikių surasti po
litikierių obalsiams. Pamatė, 
kad lietuvių balsus galima 
pedliavoti. Taigi suorganizuo
ta antras kliubas. Ir šio kliu
bo viršilos, kaip pirmojo, lie
tuviams prižada viskų, o pa
tys bėga pas airišius ar kito
kius politikierius ir šaukia: 
mes turime kliubų, mes turi-

ir tiek dolerių arba tokį ir to
kį džiabų, jeigu aš jūsų bal
sus pasuksiu jų naiųįai. Ši
toks pasakymas butų bent 
aiškus ir teisingas.

Bet ne! Kaip gali teisybę 
žmonėms pasakoti? Tačiau 
teisybę, kaip ir ylų maiše, ne
paslėpsi. Ir pasėkos yra ot ko
kios: merdėjo lietuvių repu- 
blikonų kliubas; vos, vos kle
stėjo kitas kliubas. Dabar juo
du susivienijo.

Įvyko, taip sakant, vedybos

Arba taksų, vandens, gazo ir 
elektros bilų ratos. O kur pa- 
gelba bedarbiams, kur kito
kios nuolat kylančios gyve
nimo problemos reikalaujan
čios piliečių, kaip grupės, kaip 
kliubo, dėmesio?

Bet užteks. Ne šitokiais tik
slais organizuojama lietuvių
politiniai kliubai, ne tokiais 
troškimais vaduojasi jų vir
šilos, ne tokių kalbų jie ir
klausys.

— Roselandietis,

Už mažiau negu
' ■ • i

jus galite turėti šį

dieną

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

28 valanda* •mario* kelionė*
PITT8BURHO  $9.75
CLKVKLAND  $7.50 
DETROIT- «3TOLEDO ------------------------------ * 7
YOUNG8TOWN *8______ AKRO N 7.50

Bile kur I 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. Yt bloko j 
rytus nuo Cicero Avė.

Gera muzika, šokiai ir lošimas 
tris sykius i savaitę: 

SEREDOMIS, SUBATOMIS 
IR NEDALIOMIS.

Skanus valgiai ir didžiausi 
stiklai alaus,

Seredoj, Birželio-June 
13, AMATORIŲ i 

NAKTIS 
Bus išdalintos 4 brangios 

dovanos.
Kviečiame visus atsilankyti. 

MRS. FREDA DANIELS.

1934 KELVINATORĮ
• " ■ <'■ : ; ■ ■ I ■ ?

ir kokybe yra tokie pat

• šis Modelis V Kelvinator yra 
specialiai padarytas dėl šeimynos 
su mažom įplaukom. Bet jokiu bu- 
du tai nėra mažas refrigeratorius. 
Jis yra pilno didumo, pilnos—pa
jėgos. Pamatinis piešinys, konst
rukcija
kaip ir augštos kainos modeliuose.

šis Kelvinator yra labai pigus. Jus 
galite jį turėti už mažiau negu 14c 
į dienų sulig musų liberališko pir
kimo plano. Pašaukite arba atsi
lankykite į Electric Shops dėl pil- 
mų informacijų.

♦Kombi
nacijos 

*Pique 
♦Ogan- 
dies.

♦Perka- 
linės.

♦Naujo- i 
viškos 

Vertės iki
$2.98 

Kiekvie
na dresė 
tikra Sen
sacija.

Baltos Piqu- 
e Dvieju šm. 
kombinacijos 
Jos labai i- . 
domios.

3200 DRESIŲ 
šilkinės, Rayons, Jacket $ 

Pique Kombinacijos .......
Vertės iki $4.98.

Moterims Iškirpti 
Sandaliai ........................... 69c
Mergaitėms Skalbiamos 
Dresės ........... ....................... 49c
Berniukams Siutai
2 iki 8 metų ......................... 59c
šalikai, Kalnieriai, Pagražinimai.
$1.00 vertės ...................... ■fl A19c
Kūdikiams 25c 
Anklets ................................... 10c
Balto Piųue
Berets ............................ :...... 9c
Kūdikiams čebatukai 
mažo įsaizo ........................... 69c
Vyrams Crash
Siutai ............................... *3.49
Vyrams Shantung šilkiniai
Marškiniai .............. ............... 89c
Vyrams Perkaliniai 
Marškiniai ........................... 49c
50c Mažulėliams
Dresės .............................. . 19ė
Vyrams Maudymosi
Kostiumai ........................... 99c
Berniukams Maudymosi
Kostiumai ........................... 69c
Moterims Maudymosi 
Kostiumai .............................. 99c
Moterims Slacks ir 
Paiamos ................................. 49c

Met. Išpardavimo Spėriai Pasiūlymas 
BALTŲ-LENGVŲ KID ČEBATUKŲ 

__— • • .... "Y

PASIULIJIMAS!
Jus perkate vieną porą čebatukų už 
išpardavimo kainą ir jūsų kvitą verta 
50c.. dėl antros poros per visą š) mė
nesi. Sis , pasiūlijimas liečia čebatu- 
kiis nuo $1.49 ir viršaus. Atsiveskite 
savo Motutę, Sesutę, Kaiminką arba 
draugę.

10 Stylių Jūsų Pasirinkimui. 
Jokių Aprubežiavimų dėl Sttyliaus 

arba Spalvos.

VERTĖS 
IKI 

$3XH)

* PERFORATION 
*ARCH SUPPORTS
* NAUJOSIOS IŠŽIUROS

Klauskite apie musų lengvų išmokėjimų planų. Mažas 
{mokėjimas, likusi kas mėnesi su jūsų elektrikos patar
navimo sąskaita. Padengimui nuošimčių ir kitų išlaidų, 
truput) daugiau paskaitoma už reikmenis perkamus ant 
išmokėjimo.

W~ICOMMONWEALTH EDISON
ELECTRIC SKOPS

I)owntown—72 W. Adams St—132 So. D«arbom St.
® TeUphoM RANdolph 1200, Local 155

4562 Broadway 4231 W. Madieoit St. 852 W. 63rd St.
2818 Milw*ukee Avė. 
4838 Irvine Fark Blvd.

DUODAME

852 W. 63rd St.
2950 S. 92 nd St.
11116 S. Michigan Avė.

Ypatybes
Naujo Modelio V Kelvinator 
Sudėjimui vietos yra 4.22 kubiškų 
pėdų.,. Lentynų paviršius—8.35 
kvadratinės pėdos ... Sušaldo 3.4 
svarus ledo išsykio... Turi dau
geli naujų Kelvinator ypatybių, 
kurie randasi tik musų branges
nio padarymo modeliuose.

Visų Šaižų 21/: iki 9. 
Nėra visų šaižų kiekviename 

Styliuje.

Nusipirkite Dvi Po
ras ir Sutaupykite 

50 Centų!

?i045.#^

Maž. Anklets ir daugel) 
kitokių dalykų.

24 yrd. Bias Tapė 
Bemeta.

Sagučių ir Guzikų

ŽIŪRĖK! STASIIKĄ GALI NU’

BARGAIN OUTLET
511 South Paulina Street-—Marshfield “L“ and Strėef Gar to Ooor 

Hours 8 to 6—Thursday and Sdturday Eves. t© 8:30 P. M.

SKRYBEUU IŠPARDAVIMAS
Ar jus pirksi te skrybėlę už 
29c ar 69c jus mokėsite 
TIKTAI 1 CENTĄ už antrų 
skrybėlę.
Atsiveskite savo sesutę, dukrelę, 
motutę, Ikaiminką arba draugę. 
Jokių, aprubežiavimų dėl spah 
arba styliaus; baltos {skaitant.

4884 So. Ashland Avė.
8460 So. State St.

FEDERALIUS KUPONUS
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VALDŽIA UŽLAIKO PENKTADALI ŽMONIŲ

Atėjus depresijai, vis didesnį skaičių žmonių Ame
rikoje yra priversta užlaikyti valdžia. Tas skaičius da- 

jau pasiekė 23 ar 24 milionus, t. y. penktą dalį vi
sų krašto gyventojų. Paminėsime čia tiktai stambesnią
sias skaitlines, iš kurių ta milžiniška armija susideda.

Gauna iš valdžios pašalpų 16,000,000 bedarbių;
AAA teikia pagelbą 3,000,000 farmerių;
Ima pensijas 1,120,120 karo veteranai;
Bėdos darbuose (CWA) užimta apie 1,000,000 be

darbių;
Federalės valdžios tarnautojų yra 644,100;
Pašalpą dėl sausros gauna 600,000 žmonių.
Konseifvatyvė spauda rėkia, kad Amerika pražus, 

jeigu valdžia nuolatos maitins tokią daugybę žmonių. 
Girdi, netrukus šios šalies gyventojai nebepavilks mo
kesnių naštos. Bet tai kas gi daryti? Ar tie milionai 
žmonių, kurie šiandie gyvena valdžios pašalpomis, turi 
mirti badu?

Tie, kurie kritikuoja valdžios “išlaidumą”, geresnės 
išeities neparodo. Todėl jų kritika yra tuščia.

ENTUZIAZMAS MASKVOJE

jų nuomones pirma buvo kito
kios.

Ir Kapsukui, pasirodo, ėmė 
nemažai laiko, iki jisai pažino 
“tikrąją vierą”, t. y. leninišką, 
bolševikišką komunizmą. Dar 
atvykęs anąmet į Ameriką, ji
sai klaidžiojo, nesurasdamas 
tikrojo kelio, ir dabar jisai mu
šasi į krutinę. Sako:

“Ne tame aš matau savo 
klaidą, kad, nuvykęs į Ame
riką 1916 m. gegužės mėn., 
aš įstojau j aiškiai oportu- 
nistinę Amerikos Socialistų 
Partiją ir Lietuvių Socialistų 
Sąjungą, kuri įėjo į Ameri 
kos Soc. Partiją. Tai buvo 
vienintėlė tuomet Amerikoj 
gana masinė socialistine par
tija. Norėdamas prieit prie 
masių ir traukti jas iš opor
tunistų įtakos, aš, kaip ir 
tikri bolševikai, atvykusieji 
Amerikon, turėjau stoti tuo
met į Amerikos Soc. Partiją 
ir atatinkamą jos tautinę 
sekciją ir iš vidaus dirbti 
(“gręžti”? — “N.” Red.), o 
ne tverti kokias užsiskleidu- 
sias nuo Amerikos masių 
grupes ir ne dėtis prie ar
čiau marksistų stovinčios, 
bet užsiskleidusios, sektan
tiškos Amerikos Socialistų 
Darbininkų Partijos, De- 
Danielio (De Leono? — “N.” 
Red.) vadovaujamos. Vienok, 
prisidėjęs prie Amerikos Soc. 
Partijos ir Lietuvių Soc. Są
jungos ir tapęs pastarosios 
organo ‘Kovos’ redaktorių, 
aš turėjau iš karto griežčiau 
kovoti ir su centristu Prusei- 
ka, ir su jau gana aiškiai 
pasireiškusiu tuomet deši
niuoju oportunistu Grigai
čiu.”
Kapsukas vartoja žodžius,

kurių prasmės jisai nesupran- 
Oportunistas” yra tas, 

nuolatos i keičia savo 
stengdamasis Jai-

ta. 
kuris 
“principus”, 
kyti nosį pavėjui. Toks opor
tunistas yra, visjų-pirma, pats 
Kapsukas, kuris jau suaugusia
me amžiuje nuolatos mėtėsi iš 
vienos partijos į kitą: buvo na
cionalistas liaudininkas, paskui 
anarchistuoj antis liaudininkas, 
paskui įstojo j Socialdemokra
tų ipartiją, pagaliaus nudardėjo 
j bolševikišką “komunizmą”.

Amerikos socialistinio judėji
mo klausimuose Kapsukas yra 
visiškas ignorantas, jeigu jisai 
įsivaizduoja, kad i De Leono (o 
ne De-Danielio!) įsteigtoji So- 
cialist-Labor Party esanti (ar 
buvusi) artimesnė marksis
tams, negu Socialistų Partija. 
Jisai pats pripažįsta, kad So- 
cialist Labor partija jau tuomet 
(18 metų atgal) buvo 
skleidusi” ir 
Sektarjtiška organizacija negali 
būti marksistiška, — jeigu

tybines kolonijas, organizaci
jas, vienus darbus dirba savo 
naudai, kitus “pasitiešyti”, ta
me nėra nieko keisto, negi ne
gamtiško. Pereinamojoj stadi
joj iš ateivy bes į amerikoni- 
zaciją jų vaikai da yra tarp 
dviejų magnetų. Bet nežiūrint 
į visus pasidarbavimus, į visas 
pastangas, į visus puinpavi-

mus neužmiršti savo tėvų 
tautos ir šalies, iš ateivių ki
lusios gentkartės užmirš jų 
kalbą, jų papročius, jų palin
kimus. Pirmoji karta da šiek- 
tiek kaba prie ateivių. Kitos 
to nedarys.

Tik patriotizmo manija ap
sėstieji gali svajoti, kad taip 
nebus.

M. A^CIBASEVAS. Vertė MIKAS ŠILEIKIS

SANINAS
L ROMANAS

Valošinas nutraukė pradė
tus žodžius ir skystas nutrauk
tas garsas nuo bendrojo bal
so, sulaikė jį.

—Kokie chuliganai!—pama
nė jis.

Tuo tarpu sugrįžo Zarudi
nas.

Jis atsisėdo greta Valošino 
ir pradėjo klausinėti jį apie 
Petrapilį ir Valošino fabriką, 
kad draugai suprastų, koks jis 
turtingas ir reikšmingas žmo
gus šitas svečias. Ant jo gra
žaus veido didelio, stipraus 
sutvėrimo, atspindėjo išraiška 
mažo keisto pasitenkinimo.

—Taip, kaip ir 
kaip matote, —

“užsi- 
j “sektantiška”

būti marksistiška, 
Kapsukas išmano, ką reiškia 
marksizmas.

Bet tiek to su klausimu apie 
marksizmą. Faktas yra, kad 
Kapsukas, kaip matyt iš jo pa
sakojimo, 1916 metais nesižinb- 
jo kas jisai beesąs, nors jau 
nuo 1905 metų jisai priklausė 
Lietuvos socialdemokratų par
tijai ir, kaipo jos agitatorius iįr 
publicistas, aiškino lietuviams 
darbininkams jos 
principus. Papūtė 
vėjas — ir staiga jisai 
svyruoti, o šiandie! jisai didžiuo
jasi tuo, kad po ilgo klaidžioji
mo jisai nutarė apspiaudyti tą, 
ką pirma garbino!

Kame užtikriniįnas, kad už 
kelių metų jisai1 nespiaudys į 

.1 bolševizmą?

programą ir 
bolševikiškas 

ėmė

• Maskvos spauda su dideliu entuziazmu rašo apie 
tai, kad dvi Mažosios Antantės valstybės, Rumanija ir 
Čekoslovakija, suteikė sovietų valdžiai pripažinimą, šis 
bolševikų džiaugsmas liudija, kad komunistai šiandie 
nė nebesapnuoja apie, pasaulio kapitalizmo “nuvertimą”. 
Bolševikai džiaugiasi, kad kapitalistinės valdžios nori 
turėti su jais draugiškus ryšius.

Sovietų valdžios praktika ir jos teorija taip skiriasi 
viena nrhjfentros, kaip dangus nuo žemės. Apie “pasau
lio revoliuciją” Maskvos komunistai pasakoja tiktai ne- 
pro,taujančioms savo davatkoms svetimose šalyse. Bet 
kada Maskvos įgaliotiniai susitinka su kapitalistinių 
valdžių atstovais, tai jie prašo iš jų paskolų, pripažini 
mo ir kitokių malonių.

Po pasaulio karo bolševikai labai piktai koliodavo 
Rumaniją, kuri pasisavino buvusią Rusijos provinciją 
Besarabiją. Jie žadėjo su tokiais “imperialistiškais gro
bikais” neturėti jokių reikalų. Bet dabar tie stiprus 
žodžiai jau užmiršti, ir sovietų valdžia, neatgavusi Be
sarabijos, džiaugiasi, kad rumanai sutinka užmegsti su 
ja diplomatinius ryšius.

Tuščios Pastangos
Rašo I)r. A. Montvidas

Tai, žinoma, nenuostabu. Niekuomet bolševikai ne
buvo nuosakus. Sakysime, jie seniai draugauja su Ita
lijos fašistais, o tuo tarpu agitacinėje komunistų spau
doje bolševizmas yra piešiamas, kaipo “vienintelis tik
ras fašizmo priešas”.

Yra faktas, kad 99% bolševikiškos agitacijos tai, 
kaip amerikonai sako, — “bunk”.

p—■

Apžvalga
PAKEITĖ VARDĄ

KAUNE ĮVYKO SOCIALDE
MOKRATŲ SUSIRINKIMAS

Savo konvencijoje Detroite 
truputį pakeitė savo vardą ir 
dabar vadinsis ne “Socialist 
Party of America”, bet Soci
alist Party of the United 
States.

Vardas ilgesnis, bet teisin
gesnis. Amerika yra kontinen
tas, kuriame randasi ir Kana
da ir Meksika, o ne vien tik 
Jungtinės Valstijos.

Lietuvių Socialistų Sąjunga 
turėjo fraternalj delegatą toje 
konvencijoje, drg. Gumbrį.

SOCIALDEMOKRATŲ DE- 
MONSTRACDA VIENOJE

Lietuvos socialdemokratų 
Kauno organizacija gegužės 27 
d. laikė savo susirinkimą. Ka
dangi socialdemokratų spauda 
uždrausta, tai susirinkimas ne
buvo tinkamai išgarsintas ir į 
j j atsilankė ne perdaugiausia 
narių. Be kitų nutarimų, buvo 
renkamas komitetas. Į jį išrink
tas Gučas, Sabaliauskas ir Jan
kevičius.

Adv. Purėnienė pranešė, kad 
toje pačioje vietoje birželio 3 
d. busiąs s.-d. moterų sekcijos 
susirinkimas.

Kas yra skaitęs Anglijos is
toriją, tas žino, kad ten yra 
buvęs didelis skaitlius mažų 
valstybių, kurios dažnai viena 
prieš kitą kariaudavo. Dabar
tinė angliškoji kalba yra rezul
tatas daugelio kalbų, kokiomis 
kalbėjo Britanijos salų gyven
tojai. Ne kitaip bu4vo Ispani
joj, Vokietijoj, Franci joj ir ki
tur. Dideles valstybės išaugo 
iš užgriebimo ir i vieną vals
tybę sujungimo daugelio mažų 
valstybių. Apie prijungiamos 
teritorijos gyventojų tautybę 
vargiai kuomet buvo paisoma. 
Kur valdžios politika buvo gud
riai vedama, ten skirtingų tau
tybių gyventojai nebuvo erzi
nami nė draudimais vieniems 
ir privilegijomis kitiems. Visi 
jautė, kad valstybės užgirtos 
kalbos nemokėjimas sudaro ne
maža keblumų praktiškame gy
venime, todėl visi jos mokino
si. Laikui bėgant gimtoji kal
ba pasidarė antraeilis reikšmės 
dalykas, be kurio galima apsi
eiti. Gimtoji kalba ištvėrė il
giau arba ir visai nedingo pas 
tas tautybes, kurių nariai jie- 
pasklydo didelėj 
pasiliko gyventi 
nė j vietoj. Tik 
imtis, vienok ir
lis jau nežino savo tėvų kalbos, 
nė įpročių. Be to, yra tokių 
bukapročių, kurie niekad neiš
moksta svetimos kalbos. Yra 
nemaža pavyzdžių istorijoj, kad 
tos ar kitos tautybės žmonės 
priešinasi esimiliacijai, nes tu
ri vilties įsteigti savo valsty
bę. Tūlos valstybes, pav;, Švei
carija ir Švedija turi daugiau 
negu4 vieną oficialę kalbą. Nor
vegijoj švedai menkai maišosi, 
kaip ir norvegai Švedijoj. Švei
carijos vokiečiai, franeuzai ir 
italai .irgi pastoviai gyvena sa
vo teritorijose. Tokiuose atsi
tikimuose, kur valdžia nemato 
pavojaus, kad kurios nors tau
tybės žmonės turi palinkimą 
atsiminti, jie nebandoma asimi
liuoti. Kanados maišyti gy
ventojai turi dvi oficiali kalbas 
—anglišką ir franeuzišką.

valstybėj, o 
savo etnologi- 
žydai yra iš- 
jų didelė da-

Europos spauda praneša, kad 
Austrijos sostinėje gegužės 26 
dieną jvyko didelė socialdemo
kratą demonstracija su raudo
nomis vėliavomis Schmeltz aik
štėje. |vykę susirėmimų su po
licija. *

KAPSUKAS “SI’AVIEDOJASP 
t

Kiekvienas senesniųjų, komu
nistų, kai tik pradeda rašyti 
apie ' praeitį, tai būtinai turi 
“spaviedotis” iš savo klaidų, 
nes jie visi yra išsinėrę iš ko
kio nors kailio. Vieni jų buvo 
socialistai, kiti tautininkai, 
treti anarchistai, ketvirti kle
rikalai ir t. t. Minėdami savo 
praeitį, jie turi aiškintis, kodėl

Ar vienos tautybės žmonių 
apgyventas plotas butų nepri- 
klausominga yalstybė, ar jis 
priklausytų maišytų tautybių 
valstybei', vis vien su jais gy
venant yra būtinas reikalas 
to ploto gyventojų kalbą žino
ti. Kitaip keblu. Juk Lietuvos 
žydai, rusai ir' kiti, net kada 
ji priklausė Rusijai, išmoko 
lietuvių kalbos be mokyklėlių 
jiems steigimo, per laikraščius 
agitavimo ir patriotizmo p lim
pa vimo. Tėmykite, kitataučiai 
mokinosi lietuviškai, nes buvo 
verčiami reikalo. Ne tik kalbą 
išmoko, o ir šiaip sulietuvėjb.

Kada atėjūnai atsikrausto 
į apgyventą valstybę ir išsi
blaško po ją, jięms nėra pro
gos savo tautybės savotumūs 
išgelbėti. Pavyzdys yra Jung
tinės Amerikos Valstijos. Pir
moji ateivių karta atvyksta 
suaugusi, savo kalbą žinanti, 
savo krašto įpročiais permir
kusi. Jai keblu svetimose ap
linkybėse. Kiekvienos atskiros 
tautybės žmonės jaučia arti
mumą prie saviškių, lengvu
mą tarp jų, patogumą susi
kalbėti ir susiprasti. Kada jie 
mato savo vaikus augant be 
lokių pat palinkimų ir be pai
symo apie tėvų šalį ir kalbą, 
jiems rupi ir graudu. Vartoja 
įvairias priemones vaiką grą- 
žiiiimui ir paląikymui prie 
savo tautybės:, mokyklėlės^ 
sporto jauktai, istorijos iš nu
mirusių kėlimas, saldainiai ir 
šarlataniškas gyrimas kad ir 
idiotų už menkįs darbelius su 
savo tautybės žmonėmis. A- 
merikoj gimusieji ir augusie- 
ji žmonės, nežiūrint iš kokios 
tautybės tėvų jie nebūtų kilę, 
yra ir bus amerikonai, ^avoį 
tėvų kalbos pramokimas, Lie
tuvos istorijos pastudi j avi
mas, lietuviškų varškiečių pa
mėgimas, lietuvių literatūros 
pažinojimas nepakeis jų gyve
nimo aplinkybių: į provincio- 
ližmą nė jų protavimo; ne 
elgesio, nė palinkimų nesu
varžys; tinkamas anglų kal
bos žinojimas ir jos praktiš
kas užtektinumas nepakeičia
mas. ;

Kad ateiviai spiečiasi į tdu-

(Tęsinys)
—Aš jiims sakau! — laibu 

balsu surėkė fon-Deič’as.
—Ponai! Tai velnias žino, 

kas čia toks! — greit pašoko 
Zarudinas maišydamas kortas.

, - XVI. ir
Aukštas, laibas ponas, liuo- 

same baltame kostiume ir la
bai ilgomis, tampriai apmau
tomis kelinėmis, su nusistebė
jimu sustojo ant slenksčio, 
akimis gaudydamas Zarudiną.

—Ak, Povilas Lvovičius!... 
Kas jus Čia atnešė! — visas 
išraudęs . surėkė Zarudinas, 
skubiai ^įsistodamas prieš jį 
nuo kėdės.

Ponas nenoromis įėjo į kam 
barį ir pirm visko visi nelais
vai pastebėjo jo visiškai bal
tus batus] žengiančius į girtų 
prilaistytą ir primėtytą nurū
kytų papirosų kambarį. Jis vi
sas buvo baltas, švarus ir blai
vas. Tarp tabako durnų debe
sų, girtų išraudusių žmonių, 
jis buvo panašus į leliją balo
je, jeigu jiebutų buvęs taip la
bai laibas ir nepaprastai pa
togus, ir Jeigu jis nebūtų tu
rėjęs mažyčio, prastais dantu
kais ir retais ūsiukais, veido.

—Iš kur jus?... ar senai iš 
Petrapilio? su perdėtu man- 

isibijodamas, sa
kė ZarudiiiaS', stipriai spaus-

—Tik 'vakar atvažiavau, — 
ant galo, atsakė baltasis ponas 
ir jo balsas buvo įtikinantis, 
bet skystas, kaip pailsusio 
gaidžio riksmas.
—Mano draugai, — perstatė 

Zarudinas: — fon-Deič, Mali- 
nauskis, Tanarovas, Saninas, 
Ivanovas

Zarudino pa

vičiau Valošinai.
Valošinas palengva nusilen

kė.
—Žinosime,

bauginimui atsakė girtas Iva
novas.

—Čia, Povilai Lvovičiau... 
Norite vyno, o gal būt, alaus?

Lvovičius atsargiai 
į kėdę ir paslaptingai 
šė ant sienos pabalęs 
jo atspindis.

—Aš tik ant vienos
dės... nesirūpinkite!—šaltai at
sakė jis, apžiūrėdamas kom
paniją.

—Ne, tai negalima... Aš pra
šau paduot baltosios... Jus, ro
dos, mėgstate...

Zarudinas

atsisėdo 
atsimu- 
šviesus

seku n-

šoko į

tam 
šiandie

—Reikėjo 
būtinai tik 
—nepatenkintas 
prisakydamas densčikui 
nešti vyno. — šis 
visiems savo p:
Petrapilyje pripasakos, kad 
geruose namuose nė kojos ne-

nevidonui 
atsivilkti! 

pamanė jis, 
at-

Valošinas

Tarp kitko Valošinas, atvi
rai kalbant, tikrai jautėsi esąs 
daug aukščiau visų kitų, tęsė 
apžiūrėjimą kompanijos.

Jo stiklinėse akyse matėsi 
puikus žvilgsnis, lyg butų jam 
rodę kokius tai keistus žvėriu
kus. Ūgis, nepaprasta jėga, 
kauliniai pečiai ir Sanino kos
tiumas atkreipė jo domesį.

—Įdomus tipas... ir gal būt, 
sveikata! —nuoširdžia išvada, 
su kuria maži ir silpni žmo
nės stato klausimą dideliems 
ir stipriems, pagalvojo jis ir 
norėjo prakalbėti.

Bet Saninas, įrėmęs kriltinę
pone Povilai Lvo- į palangę, žiurėjo į sodą.

pirmiau, 
neatsargiai 

pasakė Valošinas.—Kaip jus 
gyvenate?

—Kasgi aš?... Pražiopsau!— 
pasakė Zarudinas ir liūdnai 
atsiduso.

Valošinas tylėjo ir atidžiai 
žiurėjo į grindis, ant kurių ju
dėjo žali sodo atspindžiai.

—Pas mus čia visada tik 
laidokavimas! — tęsė Zarudi
nas, plačiai ir sugabiai imda
mas kartu bonkas, kortas ir 
savo svečius.

—Ta ip... — neigiamai nutę
sė Valošinas, ir jo tone Zaru- 
dinui pasigirdo: — o kas tu 
toks!

—Bet man jau reikia eiti... 
Aš apsirtojau čia pat viešbuty j 
prie bulvaro. Mes, be abejo, 
dar pasimatysime? — sakė 
Valošinas, mainydamas toną 
ir atsikeldamas.

aš žinau

Kaip tik tuo laiku įėjo dens- 
čikas, žioploj pozoj sustojęs 
frontan, pasakė:

—Panelė atėjo...
—Kas? — krūptelėjęs per

klausė Zarudinas.
—Taip, tikrai.
—Ak, tiesa

greitai ir neramiomis akimis 
žvalgydamasis kalbėjo Zaru
dinas, jausdamasis susimaišęs 
nelauktu pranešimu, kad jam 
net keistai dingtelėjo į širdį.

—Nejaugi Lydutėlė ? —- su-—Nejaugi Lydutėlė? 
pratęs pamanė jis.

Valošino akyse pasirodė žin
geidumo ugnelės ir jo miklus 
kūnas sujudėjo baltam pato
giam kostiume.

—Taip... Na, sudiev! — iš
žiojęs burną reikšmingai pra
tarė jis. — O jus vis tas pats!

Zarudinas kreivai, paten
kintai ir atidžiai šyptelėjo.

(Bus daugiau)

Ar girdėjai apie naujį sutvėrimą, kuris mano esąs taikos angelas? 
!
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Lietuves Akušeres
savo

Jis mėga padegimus 3238

Paskendo ežere

Specialis Išpardavimas

Siunčiame Gėlėfe Telegramų j virti

Tel. Lafayette 8572

LAIDOJAU PIGIAU NEGU KITI

Advokatai

venue

Ofiso Tel, 
Rez. Tel

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Mail 
kitoj

S. Elizabeth St. Maršalka A. Tan 
ke, 8289 S. Union Avenue.

Lafayette 4146
1 valandai n 

I valandai va’

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

STANISLOVAS TAUTKUS

Tel. Cicero .2109

Rinkimų klerkai ir 
sėjai areštuoti

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halstcd St. 
Tel. Boulevard 1401

Telefoną
Namai: 6459 

Telefoikaa

25 METU PATYRIMO
Pritaikime akinių dėl visokiu akių

metanis: 
2638 W. 

Wm. Buišhas vice-pirm., 
St. Narkis prot. 
35 St.: Walter 
4635 So. Wash- 

Leonas Klimavičius, 
kontrolės raš- 

, Baranauskas ka- 
2950 W. 88 St.;

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didelė ir graži t 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER AV.

CHICAGOS 
ŽINIOS

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė.
TeL Bęulevard 2800 

Rėk. 6515 So. Rockvvell St 
Tel. Republic 9723

Charles Edward Russell, bu
vęs garsus socialistų darbuoto
jas, dabar narys NRA, Rcview 
Board, kuris pagelbėjo adv. 
Clarence Darrow paruošti tary
bos raportą, pasmerkusį NRA. 
kodeksus, kaipo turinčius mo
nopolistines tendencijas ir 
smaugiančius mažuosius biznie
rius.

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

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

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Bruhswick 0597

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1934 metams

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

Pagrabams
, I_______  , _____
1316 So. Halšted St.,

Phone Boulevard 7814

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarniavimąs gėtas ir nebrangus 

718 W. 18th St.
Tel. Monroe 8377

Kvietkininkas
Gėlffl Dėl Vestuvių, Bankietama Ir 

Pagrabams
. Pristatome i visas miesto dalis 
__  __ ______ _ i., Chicago. III.

kų iš garsinimosi Naujienose 
tai šiandie jis paskelbė 
bizny “Naujienų dieną“.

Žiūrėkite į Chicago
Order Outlet garsinimą 
dienraščio vietoj.

į GERB. Naujienų skaityto
jos ir Skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuvės, kurios skelbiasi 
N a u j i e n o s ė.

amžiaus, gimęs
Amerikoje išgyveno 

Paliko didelia-

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

vak. Nedėlioj pagal sutarimų 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel. Prospect 1930

I. J. ZOLP 
1646 ’v’STA St.

Tel. Boulevard 5203 ir 8418
1327 So. 49th Ct.

Tel. Cicero 8724. Koplyčia dykai

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdybą dėl 1934 ntėtų. 
Jonas Bijankas, pirm.. 984 W. 
Marąuette Road, Walter Lėkis, 
pirm, pagelb., Adolph KaulakiS, 
nut. rašt 3842 S. Union Avė., 
Frank Norkus, fin. rašt., 4067 So.

Moterų ir vai
6900 So. i

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vai. vak. 
išskyrus seredomi*

Persiskyrė su šiud pasauliu 
birželio 10 dienų, 1984 m., su
laukęs pusės 
Lietuvoj 
apie 30 metų 
me nuliudime dvi dukteris Sta
nislavų ir žentų Jonų Berdi- 
tus ir Paulinų, švogerką ‘Pet
ronėlę Vytttrtienę ir gimiries. 
Kūnas pašarvotas., rahdasi A. 
Masalskio koplyčioj. 3307 Li- 
tuanica Avė.

Laidotuvės Įvyks trečiadieny, 
birželio 13 dienų, 9 vai. ryte 
iš Masalskio koplyčios bus nu-t 
lydėtas i šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. StanišldVas Taut
kus giminės, drdugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame, 
Dukterys, žentas, ‘švbgfer- 
ka ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Masalskis. Telefonas 
Boulevard 4189.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS valdyba 1934 metams: Pet
ras Killis pirm., 3847 S. Lituanica 
Aye.; Liudvikas Yucius vice-pirm., 
8252 So. Halsted St.; Steponas 
Nairkis prot. rašt., 1900 W. 35th 
St.; Feliksas Kasparas fin. rašt., 
8534 So. Lbwe Avė.; Jonas Zalato- 
ris ižd., 6630 So. Western Avė.; 
Zigm. Grigonis kontr. rašt., 4427 
So. Francisco Avė.; Jonas Puza- 
ras, 4427 So. Francisco Avenue; 
Povilas Sakalauskas maršalka, 3600 
So. Union Avė.; St eponas Narkis 
korespondenas, 1900 W. 85th St. 
Susirinkimai atsibuna kas antras 

nedėldienis kiekvieno mėnesio Chica- 
gos Lietuvių Auditorijoj, 3138 South 
Halsted St. 12-ta vai. diena.

Mrs. lAnelia K. Jarusz
Physical Therapy 

a. and Midivife
6109 S, Albany 

Avenue 
Phone

Hemlock 9252 
Patarnauja prie 
gimdymo namuo 
Se ar ligoninėse, 
duodu massagė 
eleetirie tr e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt.

Moterims ir mer- 
gfinoms patari- 

* *mai dovanai.

dCš^bSis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos
Seredomis ir nedėl . ..

Rez. 6631 So. Californlą Avenue
Telefonas Renublie 7869

A. K. Rutkauskas, M.D, 
*4442 South WesCern. Avenue 

Tel L ‘ .. ........... .
VALANDOS: 

nuo 9 iki 
nuo 6 iki

DRAUGYSTĖ LIETUVOS DUKTE
RŲ valdyba 1984 metams: Pirm. 
A. Milerienė, 1030 Central Evans- 
ton, III, pirm, pagelb. P. Grigo- 
nienė, 3322 S Union Avė, nut. 
rašt. A. Dudonienė, 7917 S. Har- 
vard Avė. Fin.i rašt. S, Benikienė. 
2900 So. Poplar Avė, Kontroles 
rašt. Ą. Galališ, 816 W 33 Place. 
Kasos globėja M. Kiziene, 8207 S. 
Ix>we Avė. Kasierė D. Bakas, 6759

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. TeL Victory 2848

DR. WaSH
756 W. 35th St 

Cor. of 85th and Halsted Sts. 
Ofisų valandos nuo 1-8 nuo 6-80-8:80 

Nedėldienials pagal sutarti.

Kadangi Chicago Mail Or
der Burga i n Outlet, 511 So. 
Paulina st., turėjo milžinišką 
pasisekimą savo Metinėse Su
kaktuvėse, tai vėl rengiama 
specialus išpardavimas — spe
cialiai nužemintomis kaino
mis.

Ir kadangi Chicago Mail Or
der Outlet turėjo gerų pasc-

Graborius 
KOPLYČIA DYKAI 
1410 So. 49 Ct. 

CICERO. M

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Pųtarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

sų darbu busi te. užganėdinti.
2314 W. 23rd PI., Chicago

Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS: >

1439 S. 49 Ct., Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

kasyklose. Na, štai, kad ir 
toks menkas daiktas, kaip 
Ipana dantims valyti tepalas. 
Ir čia, mašinerija išvystyta, 
kad iš aštuonių merginų, dir
bančių prie mašinų, kiekviena 
atlieka tik paprasčiausias op c 
racijas. O kai jau tūbos pasie
kia kitą galą, tai paskutinioji 
mergina deda tepalą į pake
lius, o mašina užbaigia tuos 
pakelius sudėti į boksus. Mil
žinišką tūbų kiekį tos mergi
nos pagelbedamos mašinoiiis, 
padaro per dieną. Jei ne maši
nos, tai tokiam darbo kiekiui 
atlikti gal reikėtų kelctos šifti- 
tų darbininkių, o ne aštilo- 
nioš.

Ričhmdhd St., Frank Bakutis, ižd. 
2603 W. 69th St., J. Adomaitis ir 
J. Jariušauskčas, iždo globėjai, D. 
Antanaitis, maršalka.
Susirinkimai atpibuną kožną mėne

si pirmų penktadieny, Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
St., 7:30 vai. vakare.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akiu įtempimų, kuris 

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

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Įvairus. Gydyto jai

DR. HERZMAN
. Iš HUSUOS

Gerai lietuviams žinomas i>ėr 35 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris. ..... k ,

Gydo staigias ir čhrobiskas ligai, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

Valandos Jiuo 10-42 pįetų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare. 

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos Telefonai:

Hyde Park 6755 nr Central 7464

aadien nuo 9 iki’5, 
Panedėlio, Seredos ir

S 6 iki 9 
Canal 1175 

Rockwell Strečt 
fcpublic 9600

•Pilone BouleVard 7042
DR. C. Z. VEZEL’IS

Dentištas
4645 Sb. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal Sutarti.

TADEUŠAS JANKAUSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 9 dienų, 3:25 valandų 
ryte 1934 m., sulaukęs pusės 
amžiaus, gimęs Šiaulių apsk., 
Užvenčiu mieste. Amerikoj iš
gyveno 20 metų. Paliko dide
liame nuliudime brolį Stanis- , 
lovą, ir brolienę Jankauskus 
ir :jų šeimynų, švogerj Domi
ninką ir švogerką Viktoriją 
Menkus, pusbroli Stanislovą 
Jankauskų ir švogerj Juozapą 
ir švogerką Stanislavų Petrau
skus ir gimines, o Lietuvoj mo
terį Magdalenų, po tėvais Mon- 
Jtaitė, o Lietuvoj moterį Mag
dalenų, po tavais Monkaitė ir ; 
sūnų Zigmontą ir gimines, f 
Kūnas pašarvotas, randasi 4605 , 
Sq. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
birželio 13 dibną. 8 vai. ryte . 
iš koplyčios į šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioje at- ‘ 
sibus gedulingos j5amaldos ūž 
velionio siela, o iš ten bus 
nulydėtas i šv. Kazimiero ka
pines. f

Visi A. A. Tadeušas Jan
kauskas giminės, draugai ir i 
pažįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar- , 
n avimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, >
Brolis, Broheiie, švoge- ‘ 
riai, švogerkos. Pusbro
lis Ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. F. Eudeikis, telefo
nas Yards 1741.

Juozapas Eudeikis 
1 ir Tėvas

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

REPublic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue 

(Neturime sąryšių su firma tuo 
pačiu vardu)

Audimo pramonėj matyti 
irgi tas pats. Viena mergina 
ar moteris operuoja kelios 
staklių mašinos, ir kur nepa
žvelgsi, visur, rodosi, matai 
kaip mašinos išmeta darbinin
kus iš darbo.

Henry Ford pernai neturėjo 
savo pavyzdžių pasaulinėj pa
rodoj. šiemet jis turi pastatęs 
gražų pavilioną automobilių 
pramones šakoj. Reikia pasa
kyti, kad Henry pavilionas 
parodo daugiau įvairumo iš 
automobilių praeities, negu 
kiti tos šakos pavilionai. Čia 
matysi pavyzdį, kaip atrodė 
AVilliamo Fordo, Henry tėvo, 
ūkė ir ta “barne“, kur For
dams gimė mintis gazolinu 
varomą motorą padirbti ar 
automobilių pramonę išvysty
ti. Ir nuo pirmo padirbto for- 
do čia matysi kiekvieną nau
jų metų modelį, kiekvieną 
patobulinimo pavyzdį. Matysi 
ir daug, daug senesnių už au
tomobilius vežimų, kuriuos 
vartojo indėnai ir baltosios 
rasės žmones, kai atvyko į šią

A. L Davidams, M J).
4910 S. Michigan Avė.

Tel. Kenw6oii 5107 
VALANDOS:-

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

Dr. MAUffilAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 P® Piefa

7 iki 8 vai. Nėdėl. Huo 10 Hd 12 
Rez. Telephone *Plaza 2400

Lietuviai Daktarai 
Aknerikos -Lietuvių Daktarų D’rau

♦ giibs Nariai. • ____

Chicagos psichiatrai tyrinė
ja VVallerį Glieverį, 6914 So. 
Paulina st., 15 metų vaiką. 
Jisai, mat, prisipažino, kad 
padegęs pastaruoju laiku aš- 
tuonius trobesius, ba jam ma
lonu matyti kaip ugnėgesiai 
skubinasi gaisrui gesinti.

Sekmadienį, birželio 10 d., 
prie Chesterton, Ind., vanduo 
išplovė į krantą lavonus 
George Birkmano, 36 metų, 
436 West 116 st., Chicago, ir 
Martha Beiliu, 35 metų. Prie 
tos vietos, kur pakrantes pri
žiūrėtojai užtiko lavonus, ant 
kranto rasta paskendusių dra
bužiai ir dėže su valgio liku- Y • •ciais.

Joseph V. Mockūs
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mieste 
163 W. Washington St. 

Kambarys 402 Tel. Dearbom 9047 
Vakarais nuo 6 iki 9 

Res. 5349 So. Hermitage A Ve. 
Tel Prospect 1610

Delegatai atstovaują 60,000 
plieno darbininkų samdomų 
Chicagos srity — Gary, East 
Chicago ir So. Chicago -r- sek
madienį balsavo klausimu, ar 
paskelbti plieno darbininkų 
streiką.

Didžiuma padavė balsus už 
streiką. Ir galima laukti, kad 
streikas bus paskelbtas atei
nantį šeštadienį, jei iki to lai
ko neįvyks nieko tokio, *kad 
dalykų eigą galėtų pasukti ki- 
,ta kryptimi.

Reikia pasakyti, kad fede- 
ralė vyriausybė deda pastan
gas privesti darbininkus ir 
samdytojus prie sutarties. Vy
riausybės užduotis tačiau da
bar atrodo sunkesnė, nei ji 
buvo, kai taikyta automobilių 
pramonės samdytojai 
bininkai.

J. F. RADZIUS
Incorporatėd 

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

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

CHICAGO, ILL.

Ofiso Tek Victory 6898
Rėz. Tėl. Dreife! 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas

MoteriMuj. Vyriškų, Vhikų ir Msų 
chroniškų ligų 

Ofisas 3102 So. Balsted ŠL 
hrti 81st Street

Valandos: 2—4. 7—9 vaL vak. Ne
dėtomis ir šventadieniais 10—12 

dfėhų.

Žinoma 
vietas 
nekaštuoja. Kad 
mokamas vietas, 
kelctos desetkų dolerių išleis
ti. Ir kadangi tų dolerių nėra, 
tai prisėjo tenkintis be to, ką 
jie gali nupirkti.

O antra vertus, veltui paro
doj geresnių dalykų galima 
matyti, ne kad mokant ekstra. 
Nes veltui galima 
visus šios šalies 
modelius ir net 
užsienio šalių

DR. RUSSELL
Lietuvis. 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2515 W. 69th St 

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

27 ir 26-toj wardose 
areštuoti septyni klerkai ii 
rinkimų teisėjai. Jie yra kai 
tinami balsų klastavimu pra 
ėjusiuose nominacijų balsavi 
muose.

Res. 6600 South Artesian Avenue. 
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Vaikštinėjau ir žiurėjau pa
saulinėj parodoj apie 8 valan
das. Žiurėjau, taip sakyti, į 
progreso istoriją savo akimis 
—žiurėjau į tas visas mašinas, 
kurios visose pramones šako
se su mažu darbininkų skai
čium atlieka milžinišką darbo 
kiekį. Ir atrodo, kad nedar
bas negali išnykti prie kapita
listinės sistemos; prie tokios 
sistemos, kokią mes dabar tu
rime. Nes £abus žmogaus pro
tas išgalvojo mašinas, kurios 
atėmė darbą iš milionų darbi
ninkų, o nepaisė ar nepajėgs 
sutvarkyti tinkamai žmonių 
tarpusavius santykius.

— Senas Petras.

Adv. Charles P. Taft, buvu
sio prezidento šunus, kurį dar
bo sekretorė Perkins paskirė 
taikinti Toledo Electric Aiito- 
Lite darbininkų streiką, tai tas 
streikas pavirto į kruviną ko
vą su milicija.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Road (W. 22 Št.)
Ofiso valandos

Vakarais

Pereitą sekmadienį 
progos ir senas Petras aplan
kė pasaulinę parodą.

•Įėjus į parodą tuojau pasi
rodė, kad šiemet ji skiriasi 
nuo pernykštės parodos, nes 
daug naujų pavilionų pristaty
ta, o ir kai kurie fenieji pa
puošta gražiau.

atlankiau tik tas 
į kurias įėjimas nieko 

aplankyti 
tai reikėt j

D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
valdyba 1934 metams: T. Janulis, 
S imi., 8480 So. Morgan St.; A.

laziliauskas pirm, pag., 6185 S. 
Rockwell St.; P. Killis nut. rašt., 
8347 Šo. Lituanica Avė.; M. Z. 
Kadzifeuskas turto rašt., 5825 W. 
23rd PI., Cicero, III.; F. Bakutis 
ižd., 2608 W. 69th St.; A. Ružins- 
kas kontroles rašt.; J. Barčius 
apiek. iždo; F. Kunevičia maršalka. 
Susirinkimus laiko kiekvieną mė

nesi kas trečią antradienį, Chicagos 
Lietuviu Auditorijoj, 7:80 vai. vak.

J. Bagdonas
Liūdnoje valandoje paveskite savo , 

rūpesčius man. J
2506 West 63rd St.

Tel. REPUBLIC 3100

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO valdyba 1984 
metams: pirm. I J. Rūta; viče-pirm. 
B. Jenkauskas, 3220 S. Union Avė.; 
nut. rast. Š. Kuneviče, 8220 So. 
Union Avė.; fin. rašt. F. Kaspa
ras, 3534 S. Lowe Avė.; kas. rašt. 
P. Viršila, 8200 Lime St.; kasierius 
K. Laucius, 8317 S. Lituanica Avė.; 
kasos globėjai E. Blumas, C222 
Liriie St. ir J. Malinauskas, 8409 
S. Lowe Avė.; teisėjas K. Valaitis, 
8306 So. Union Avė.; ligonių1 pri
žiūrėtojas P. Petraitis, 3159 So. 
Halsted St. r , . , , 
Laiko susirinkimus kas menesį pir

mą penktadienį, 7:30 vai. vak., Chi
cagos Lietuviu Auditorijoj, 8133 So 
Halsted St.

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

^^^Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS ’
756 W. 35th St.

(Cor. of 85th and Halsted Ste.1) 
Gyvenimo vieta 8139 S. Lowe Avė, 

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

Nedėldieniais pagal sutarti.

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius pėif 30 Metą 

4605-07 Sb. Hermitage

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠALPOS 
KLIUBO valdyba 1934 
Pranas Jakavičia pirm., 
40 st. 
2050 W. 69 St, 
sekr.. 1900 W 
Sharka fin. rašt, 
tenaw Avė 
2534 M. 46th St 
tininkas; SI 
sos globėjas.
K. Warnis iždininkas, 3888 So. 
Kedzie Aye.; T. Tamulionis mar
šalka. St. Narkis korespondentas, 
F. Shutkus knygius, T. Dundulis 
kliubo daktaras, 4157 Archer Avė., 
Telefonas Virginia 0036.
Kliubo susirinkimai atsibuna kas 

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

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
*2 lubos 

CHICAGO, ILL.
. OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir mlo 7 iki 8:80 vai. 
vakato. Nedėliosią hiio 10 Iki 12 
valandai diehą.

Phone MIDWAY 2886

Jei kenčiate nuo galvos skaudėjimo. 
Jei skaitant raidės susilieja į daiktą. 
Jei spaudos raštas išrodo dvigubas. 
Jei skaitant arba neriant skauda 

akys, tuomet jau jums reikia 
akiniu.

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS

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

Pastebėkite maho iškabas
Valandos nu6 9;30 ryto iki 8:80 va

karo. Room. 8.
Phone Canal 0523

DR. T. DUNDUUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

SIUSKIT PER
IMI A 0 I ft 8 5? flkU A Tel. Ofice Wentworth 6880

Res. Hyde Park 8895

PINIGUS LIETUVON Dr. Sušauna A. Slakis 
specialistė

Aplankius pasaulinę 
parodą

apžiūrėti 
pramonės 

kuriuos 
pavilionus at

lankyti. iri imančiose užmo
kestį vietose klaugiaušia ma
žesnės reikšmės dalykai rodo
ma—kokie nors teatrai ar 
šiaip “monki biznis,“

Puola į akis faktas, kad di
delis progresas yra padarytas 
bėgyje šimto ar keleto desetkų 
metų: automatinės mašinos 
išvystyta taip dirbtuvėse, taip

■

Lafayette 3650 
_______ Virginia 0669

Dr. V. E. Siedlmskis
DENflSTAS

4143 Archer avM -kamp. Frariciseo av.

Ijietuyiai paktarai

DR. MARGERIS 
3325 Šo. Halsted St 

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

* Visi Telefonai: (

Yards 1741-1742
*•< •:» ■ <■ i . t  ii > v A'i1. v < .

Graboriai
Telefonas Yards .1138

Stalįley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotoj as
Modeririška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika- 
.lams Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO, ILL.
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f
Tarp Chicagos 

Lietuvių
Pirmyn choro išva- 
S žiavimas gerai 

pavyko
Bus gražaus pelno St. Jaku

bausko sušelpiami.

NORTH SIDE. — Praeitą 
sekmadienį. birželio 10 d., 
Jefferson girioj įvyko sureng
tas “Pirmyn” choro ir drau
gų išvažiavimas Stasio Joku- 
bausko sušeipimui. Publikos 
suvažiavo skaitlingas būrys, 
daugumoj choristai ir šiaip 
žmones, norintieji praleisti 
dieną tyrame ore. Buvo daug 
jaunimo.

Šis išvažiavimas buvo su
rengtas sušelptK4?horo valdy
bos narį—Stasį Jakubauską,— 
kurį ištiko skaudi nelaimė— 
susižeidė ir dabar guli ligoni- 
nėj. ■

Vietoje buvo serijos išlai- 
mėtos.

Prie tbaro irgi “biznis” ėjo 
neblogai. Buvo ir muzikantai, 
kurie šokikams grojo viso
kias melodijas. Dar ir base- 
bolo jauktas sulošė “gėmį” 
jau suktinių 
buvo visokiij 
nur, tai J0rtu
dainuoja, kalbasi arba disku- 
supja. žodžiu sakant, visi bu
vo patenkinti ir skirstėsi tik 
temti pradėjus.

Išrodo, kad ir pelno nuo 
šio išvažiavimo nemažai liks.

Mizernas katalikų išvažia
vimas.

Netoli nuo pirmyniečių bū
rio buvo surengtas Northsidės 
katalikų kažkokios draugijos 
išvažiavimas. Žmonių pas 
juos buvo visai mažai — ap
stojęs troką būrelis gurkš- 
niavo alutį. Kiti prisišliejo 
prie pirmyniečių, nes čia bu
vo daugiau gyvumo.

I — Buvęs.

nors ir nedainavo, bet su pasi- 
.enkinimu rūke ir gere skanų 
alutį. Arėjas Vitkauskas aty- 
Ižiai jtėmijo visus svečius ir 
maloniai buvo gerai nusiteikęs, 
ies ki.'amet užklausiau, ar už
tektinai literatinės medžiagos 
jaunąs tarp Amerikos lietuvių, 
tai trumpai atsake: labai daug.

malonus 
šeiminiu- 
vermudu, 

ir geru

vietos norėsite užimti. Draugi
joms už (tokius pranešimus skai
tysime po 75 c. už 1 col|.

Naujienų Administracija.
CLASSIFIEDADS

O 
su dainom, tai 
Žiūrėk, tai vie-

Mirė chemikas Ar 
noldas Awotin

Pereito trečiadienio vakare 
nuo širdies ligos staigiai pa
simirė l^tyis chemikas Arnol
das Avvotinas, 55 m. amžiaus, 
brolis plačiai žinomo Dr. Leo
no Awotino, 5911 S. Francisco

pereitą šeš-
Tautiškose

Palaidotas liko 
tadienį Lietuvių 

Z*" kapinėse. Laidotuvėse gražiai 
patarnavo grab. S. M. Skudas.

A Ručinskas alinės 
bizny

Rudinskas turi alinę ad- 
1706 West 47 st. Rudin- 
yra draugiški žmonės. 

Užėjęs į jų vietą visuomet ra
si šalto alučio ir kitų skanių 
gėrimų, taip pat ir užkand
žių, o šeštadieniais yra duo
dama veltui vištienos užkand
žiai

resu
skai

Iii

į J • ! I ■
Pirmas iš karališkos Hapsburgų šeimynos narys sugryžęs į Austrija, yra erzhercogas Eugene 
(kairėj), kuris tariasi su Austrijos diktatorium Engelbert Dollfuss. Erzhercogas po nuvertimo 
monarchijos visą laiką gyveno Šveicarijoj ir niekad neišsižadėjo savo karališkų teisių. Vien
uos fašistai ji pasitiko labai entuziastiškai.

Dykai knygutės apie 
pilietybę

šeštadienį, birželio 9 d., Illi
nois Emergency Rclief Com- 
mission atsiuntė Naujienoms 
50 ckzempliorių brošiūros 
“Lessons in Citizenship for 
Naturalization”.

ši brošiūra yra vartojama 
kaip vadovėlis Illinois Emer
gency Relief Commission pa
mokose apie pilietybę. Brošiū
ra tapo išleista, Illinois val
stijos vyriausybei užgyrųs ją.
Įdomaujantys pilietybės klau

simais gali gauti Naujienose 
kalbamą brošiūrą veltui.

Emma’s Castle Cafe 
Spring Party

Birželio 9 d., šeštadienį, įvy
ko Spring Party Emma’s 
Castle kavinėj, 644 N. State 
Street.

P-nia Emma gan daug gar
sinasi Naujienose ir turi ge
ras pasekmes. Ji, be to, turi 
plačią pažintį Chicagos lietu
vių tarpe, tat ir į šią jos reng
tą parę atvyko daug svečių, 
taip kitataučių^ taip ir lietu
vių, kurie linksminosi prie ge
ros muzikos iki ankstyvo ry
to. Senas Petras.

Bus šaunios ves 
tuvės

Užėjęs pas p. Vincą Stučka, 
2910 West 40 Place, biznio rei
kalais radau* gražia kareivio 
uniforma jauną vyrą ir simpa
tiškos išvaizdos panelę.

Biznio reikalą pabaigęs su 
namiškiais užvedžiau kalbą su 
jaunaja pora. Patyriau, kad 
artimoj ateity įvyks jų vestu
vės.

Jaunasis yra J. 
m. amžiaus, turįs 
reiviavimo karjerą, 
tininku (infantry)
4 metus; Chemical warfare pus
antrų metų 
kaip bombų 
rius; vienus 
Maniloj; 14
orlaivių aikštėj Langley Field,

Malsen, 30 
plačią ka- 

butent pės- 
Filipinuose

P.p.j , Mackevičiai, 
gražios rezidencijos 
kai vaišino svečius 
skaniais užkandžiais 
alučiu.

Visos viešnios ir svečiai lin
ksmai praleido laikų pas p. 
Mackewičius. Ilgiausių metų 
jiems.—Viena iš buvusių.

PRANEŠIMAI

Bridgeport Dr-stė Palaimintos Lie
tuvos priešpusmetinis susirinkimas 
jvyks birželio 13 d. 8 vai. vakare, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj. Ma
lonėkite i laika pribūti, taipgi, ku
rie esate pasilikę su mokesčiais 
prašome užsimokėti ir taipgi bus 
priimami nauji nariai ir narės nuo 
18 m. iki 25 be įstojimo mokesčio 
ir bus rinkimas darbininkų i šei- 
myn.SKa išvažiavimų Birželio 24 d.

Valdyba.

Business Service
JBiziĮio Patarnavimas

Tel. Yarda 8408
v lCTOR BAGDONAS

PerkrausĮome ant vietos
N u vežame ir i tolesnias vietas
Su pakavimas, Storage. Crating 

Persiuntimas
RAKANDU IR PIANŲ 

PEKRAUSTYTOJAS
458 So. Halsted St. Chięago, HL 

Ofisas 8406 S. Halsteri St.

Virginijoj; taipgi buvęs muzi-( ilgi.'s metus sėkmingai sekreto- 
kantu armijos bene; turįs pa
sižymėjimų kitose kareiviavi
mo šakose. Dabartiniu laiku 
dirba government warehouse, 
prie Pershing Road, Chicagoj, 
kaip (Įuarter rriaster. Jį užau
gino jo patėvis p. Vincas Stiu
ką, kuris yra Naujienų skaity
tojas nuo pirmo jų numerio.

Jaunoji yra Anita Grigutis, 
18 metų amžiaus, baigusi 4 me
tų aukštesnes mokyklos kursą. 
Ir ponas Antanas Grigutis, 4512 
So. Campbell avė., yra Naujie
nų skaitytojas.

Jaunosios poros vestuves į- 
vyks liepos 7 dieną St. Agnės 
bažnyčioj, Brighton Parke, o 
vestuvių puota bifs iškelta 
IIollywood svetainėj ,prie 43 
st. ir Artesian avė.

Veliju jaunai porai daug lai
mės gyvenime Dėdė B. V

Smagus bankietas
------------- t į

Tarpe chicagiečių lietuvių 
yra gerai žinomas biznierius p. 
Justinas Mackevičius, kuris per

riauja Lietuvių Statybos ir Pa
skolų bendrovei, (spulkai) 
AVestsidėj. Jišai sudarė mums 
netikėtumo, pakviesdamas i ar
timus draugus ir pažįstamus į 
savo gražią rezidenciją River- 
sidėj. To netikėtumo priežas
tis buvo p.p. Mackie\vičių (dvi
dešimties metų ženybinio gy
venimo sukaktuves. Malonu bu
vo jttos sveikinti ir linkėti 
jiems ilgiausių metų ir geriau
sios kloties, j Svečiai jautėsi 
geroj nuotaikoj. P-as A. Kal
vaitis, Lietuvos konsulas, bū
damas geru pianistu, paskam
bino kelius klasiškus kurinius 
ir akompanavo lietuvių liaudies 
daineles. Dr. Al. Davidonis. 
Dr. Kliauga, Leonardas šimuL 
tis, adv. A. Kučinskas ir p. 
Insoda įsidrąsinę uždainavo 
“Kur bakūže samanota”. P. 
Grigaitis, Naujienų redaktorius,

Piknikų ir išvažiavimų 
| rengėjams

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

Taigi ateity prisiunčiant pra
nešimą, prašome pažymėti kiek

THE “OLD RELIABLE”
STANDARD BREW”

Skaniausių Chicagos Alus 
CHICAGO HEIGHTS BREVVERY, 

Ine. 
Chicago Ofisas 

FRANK A. YOUNG PRODUCTS Co. 
Distributors

4352 So. Mozart St.
Lafayette 7346

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

$25.000 PRAVALIMO IŠPARDAVI
MAS. Studio couches $17.50, 3 šmotų 
rųiegkambario ir Parlor Setai — 
$29.50. 9x12 kaurai $10.50. Skalbimui 
Mašinos, radips, $10.50, Springsai $2. 
Nauii matrasai $5 ir daug kitų įvai
rių daiktų. JO YČE BROS. STORAGE 
CO. 5711 So. Halsted St. Wentworth 
5181. Atdara vakarais

——O—

Grane Coal Co
5332 So. Long Avė.

Chicago. Iii.
TEL. KEFUBL1C 84U2

Pocahontas mine run

—o
STORAGE RAKANDŲ 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.

tonas

M0RTGA6E BANKERS

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musų spulką.

T^L. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St.,

KOJŲ NEGALAVIMAS
Ar jiįs turite Athlcte’a kojas, Deder

vinę, I’Ualęs, Derančias ir Niežuotas ko
jas? Ar jus norite ūmia parelbą? Pri- 
siųsklte 50c. dčl pilno treatmento.

TRI DEE LABORATORIES 
130 N. Clark St. 

Chicago, III.
■i i .......  ■ ' ............... si m i

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosavą mo
dernišką studiją su 

Hollvwood šviesoms. 
420W.63rdSt.
Englewood 5883-5840

Personai
 Asmenų Ieško

PAIEŠKAU Juozo Dailydonio, pa
eina iš Kaulinių kaimo Radviliškio 
valšč. Esu ant trumpo laiko atva
žiavęs iš Detroit, Mlch. Norėčiau su
sieiti. Justinas Stankus, 1834 Wa- 
bansia Avė. į

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGOS patyrusios mote
rys prie sortavimo ir skirstymo sku
durų. Gera alga, nuolatinis darbas. 
West Side Rag and Metai Co., 2917 
So. La Šalie St. Victory 0600.

—O—

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

1411 So. Halsted St
Tel. CANAL 50«3

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 Mhlevos
GERAS VARNIŠAS ....... 970
Varnišas, kuris išdžiųsta i 4 va
landas ........................... $1.19
Dutch Boy, Baltas švinas 100 sv. 
tiktai už ....................... $9.90
Kas atsineš ši skelbimą, gaus ro- 
berinj šepetį sieninės popieros va
lymui.

—O—
REIKALINGA “hostess” ir enter- 

tainer—“Blues Singer”, kuri galėtų 
padainuoti ir pašokti — 644 North 
State St. Klauskite Miss Emma.

—o---- f

—O»—
REIKIA patyrusių moterų prie 

sortavimo skudurų. 786 Tilden St, 
Halsted arti Van Buren St.

—O—

REIKIA patyrusių moterų prie 
sortavimo skudurų.

1801 N. Leavitt St.MADOS MADOS MADOS

Don’t

Šaltis krūtinėj Ir gerklėj gali 
pasidaryti rinitas. Palengvink 
Juos | B minutes su Mušte- 
role, pagelbsti prastinti irl- 
tacijųl Vartok SYKI 1 VA
LANDĄ, per penkias valandas, 
Jos turės pagelbėti. Milijonai 
vartoja per 26 metus, lieko.

i $

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

neglect 
Colds

REIKALINGA moteris prie abeL 
no namų darbo. Pašaukite Merrimae 
2188.

For Rent
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 StreetLaikas apsirūpinti
Laikas 

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

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

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

apsirūpinti koliai esam 
drūti ,kad ligai atėjus 

tinkamai ekonominiu 
prisirengę ligą pasitik- 
mums bent sergant gal-

RENDON kampinis Storas su alu
dės barais, vieta gera arti prie dirb
tuvių, renda pigi, tinkamas ir kito
kiam bizniui. 4800 ’ So. Wood St. 
Tel. Virginia 1564.

KAMPINIS Storas rendai prie 18- 
tos gatvės ir String Street 

618 W. 18th Street

RENDON restauracija, — arbati
nė ir galiūnas su ar be ruiming-au- 
zės. Gerai įsteigtas biznis dirbtuvių 
apielifikėj. Priežastis — liga šeimy
noje. 5702 W. 65 St.

Business Chances
Bizniai

PARDUODU bučernę ir grosernę 
geroj vietoj labai gerai išdirbtą per 
25 metus. Renda pigi, — 6 kamba
riai su visais patogumais. P. Kam- 
pikas, 8213 So. Pamell Avė.

— Senas Petras.

CLASSIFIEDADS

2658 — Mergaitei suknelė iš lengvos vasarinės materijos,

III.

at-

(Adrcsas)

PATENTS

(Vardas ir pavardė)

I Business Service 
Biznio Patarnavimas

PARSIDUODA alaus Tavern, biz
nis išdirbtas gerai, randasi arti dirb
tuvių. Savininkas apleidžia miestą. 
5059 So. Wells St.

NAŠLĖ parduoda cigarų, cigare- 
tų, ice cream ir mažmožių krautu
vę su namu arba be namo. Agnės, 
1609 So. Halsted Street.

RESTAURANTAS ir Tavern par
davimui; daro gerą biznį arti South 
Water Marketo. Pašaukite Canal 
9769 arba užeikite 958 W. 16th St,

TAVERN. Parduosiu pigiai, geras 
biznis, turi būt parduotas Šią sa
vaitę. 8712 So. Westem Avė., nuo 
5 iki 8 vai. vak.

PARDAVIMUI aludė, kampinis 
biznis, seniai išdirbtas, kambariai dėl 
gyvenimo, parduosiu pigiai, Priežas
tį patirsite vietoje, 7200 S. Green St.

LaliKM dang relikto 
G'e patęstų. Nertai* 

oklt vilkladaml ra 
apMagoJtma tave 
•umanyms. Prlalųa* 
kitę brauta! ar mo
deli dėl laBtrukrlh), 
arba ralykite dėl 
NKMOKAMO8 kay* 
gatto MBow to Ob*
tais a Patęst” Ir “Reeord ot Ir* 
reatlnn” formos. Nieko seimais 
si laformseijss kg daryti. Šasi- 
ralIaSJItnal laikomi paslaptyje. 
Greitas, atsargas, rapestlagas pa- 
HrauvimM

Remkite savo apielintcės 
biznierius

irgi Filipinuose, 
dirbimo instrukto- 
metus civil service 
mėnesių armijos

Klausykitės 
Naujienų 

Radio Programų 

SEREDOMIS
9 vai. vakare iš stoties WSBC 

i1210 kilocycles

OUrTyES
Night and Momlng to keep 
them Clean., Clear and Hoalthy 

Write for Free “Eye Care” 
or f,Eyė Beauty** Book

Murino Co^ Dept. H. S..9B. OhioSt., Chicago

DYKAI 
KNYGELI

CLARENCE A. O’BRIEN 
Reglatered Patent Attorney 

43-A 8«enrliy Savlngi & Commerolal 
Bank Bulldlng

(Directly acron Street Irom Patent Office) 
tfASHINOTON. D. C.

2658 — Mergaitei suknelė iš lengvos vasarinės materijos. Galima 
apsiūti su juodom aksominėm stugelem arba mezginiais, kaip kuriai mer
gaitei geriau patinka. Sukirptos mieros 6, 8, 10 ir 12 metų amžiaus 
mergaitėm.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresąj Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1739 
So. Halsted SL^Ghiėago, Ilk

STOGDENGYSTĖ IR BLĖKORYSTĖ 
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

THE BRIDGEPORT ROOFING 
COMPANY

8216 So. Halsted St.
Tel. Victory 4965

PARDAVIMUI buČernė ir groser- 
nė, 6 kambariai gyvenimui, su mau
dyne, garu apšildomi, garadžius. 
Renda tiktai $80.00. Parduosiu la
bai pigiai ba turiu kitą biznį. Ran
dasi ant kampo 8801 S. Lowe Avė.

NAUJIENOS Pattern Dept.
. 173S>| S. Halsted St., Chicago, 

čia įdeda 15 centų ir prašau
I ■ ■ / ,

siųsti man pavyzdį No.................

Mieros i............................ ... per kratinę

(Miestas ir valst.)

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 Chicago ie.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

Real Estate For Sale
Namai-žemš Pardavimui ___

PARDAVIMUI 2 flatų medinis, po 
6 kambarius: be skolų, .... . 

555 W. 42nd Street




