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Gal šiandie Rusija ir Francija pasirašys karo sąjungą

Studentų prieškarine1 demonstracija
4.P'Gauto

Derybos

MussoliEuro

TENNESSE BUS SAU

Kiek dar trūksta?

ORfl

Jie pikietavogavo

Nutruko Jungt. Vai 
stijų ir Valstijų 
prekybos derybos

h), italą, kuris 
kaipo vergus du negrų vaikus

. $1,838.72 
2.00

ISTANBUL, Turkijoj, b. 18. 
—Vakar buvusiuose sultano rū
muose prasidėjo pasaulinis mo
terų lygių teisių kongresas, ku 
ris tęsis visą savaitę laiko. Kon
grese dalyvauja apie 30 šalių 
atstovės.

Grūmoja sustabdyti 
pašelpas Illinois 

bedarbiams

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

Nepastoyus; maža permaina 
temperatūroj.

Saulė teka 5:05, leidžiasi 6:-

Prancūzės vis griež 
čiau reikalauja bal

savimo teisių

$7.50
... $1,848.22
... $2,901.78

ADIS ABA, Ethiopia, b. 18. 
—Ethiopia policija suėmė 22 

čia nusipirko

nėturėsime pilnos 
samdos ir gerovės be tolimes
nio sutrumpinimo darbo valan
dų ir be dar didesnio pakėlimo 
algų”, pareiškė gen. Johnson.

Tėčiaus jis mano, kad gen. 
Black 30 vai. darbo savaitės bU 
liūs nėra užtektinai lankstus ir 
todėl labai sunku butų jį ft- 
ptadžių vykinti.

Reikalauja augštų 
muitų medvilnės 

audiniams

Transatlantinio skridimo finansavimui užbaigti turi būti 
$4,750.00

ANGLIJOS FAŠISTŲ 
VADAS ITALIJOJE

Litvinov ir Lavai buk jau priruošę sutartį 
ir ji gal šiandie bus parafuota Fran

ci jos kabinetui jų patvirtinus

Gen. Hugh Johnson 
gina NRA ir reika

lauja jį palikti

Mušeikos nušęvė 
streikierių

Illinois-moky to jai tu 
rėš bufi “politiniai 

ištikimi”

AUSTRIJA IR VEN 
GRIJA NORI DIDES

NIŲ ARMIJŲ

ČEKOSLOVAKIJOJE 
AREŠTUOTA DAUG 

ŠNIPŲ

Illinois senatas tirfe 
“radikalizmą*’ 

kolegijose

ROCK ISLAND, III., b. 18.— 
Iš Mississippi upės liko išgrieb
tas lavonas Wesley Holeb, 68 
m., kuris gyveno vienišu skur
džioj pašiūrėj, nors turėjo ne
mažą turtą. Spėjama, 
žuvo potvyny. ,

SPRINGFIELD, III., b. 18. — 
Gubernatorius Horner pakeitė 
mirties bausmę Mrs. Gertrude 
Puhse, iš Granite City 99 me
tams kalėjimo. Ji buvo pa
smerkta dėl nužudymo savovy-

Uždraudė “meilės”- 
“suviliojimo” bylas 

III. valstijoj

Atmetė Townsend 
senatvės pensi

jų bilių

AM5TERDAM, Holandijoje, 
bal. 18.— Pirmą kartą dalyva
vę visuotiniuose provincijų ta± 
rybų rinkimuose fašistai 
tik 10 niioš. visų balsų.

SPRINGFIELD, III.,, bal. 18. 
—Valstijos atstovų butas 126 
balsais prieš 5 priėmė bilių, 
kuris reikalauja, kad visi mo
kytojai Illinois valstijoje su
dėtų ištikimybės priesaiką vals
tijos ir federalinei konstituci
jai, taipjau parodyti pritarimą 
neprijklausoirįybės deklaVa,cijos 
principams.

Priesaiką turės sudėti ne tik 
viešųjų, bet ir privatinių mo
kyklų mokytojai.

(Tai labai primena caristi- 
nės Rusijos reikalavimą iš mo
kytojų 1 liudijimo iš gubernato
riaus apie jų politinę ištikimy
bę. Be tokio liudijimo dagi 
negalima buvo laikyti ir moky
tojo kvotimų, nekalbant jau apie 
gavimą mokytojo vietos).

Sako, kad NRA klaidos buvojo 
Ieties asmeniškos klaidoh. 
Pritaria tolimeniam trumpi
nimui darbo valandų

NASHVILLE, Tenn., bal. 17. 
—Senatas čia ^nubalsavo, kad 
Tennesse valstija ir toliau butų 
sausa, t. y., kad degtinė nie
kur valstijoj nebūtų pardavinė
jama.

WASHINGTON, bal. 18. — 
šiandie atstovų butas 206 bal
sais prieš 56 atmetė Townsend 
bilių, kuris siūlė mokėti se
niams pensijų po $200 į mėne
sį, kas kainuotų šaliai $200,- 
000,000,000 į metus.

Tas gal galutinai tą bilių nu 
marino, kuris nedavė ramumo 
kongr^Šfhfitnams, nes jie kasdie 
gaudavo pundus laiškų, reika
laujančių tą bilių paremti.

Dabar kongresas galės pra
dėti svarstyti administracijos 
pasiūlytą ekonominio saugumo 
bilių ir manoma, kad senatas jį 
priims be didelių pakeitimų.

WASHINGTON, bal. 18.
Medvilnės fabrikantai surųobi 
lizavo visas savo jėgas ir de
da didžiausias pastangas pri
versti valdžią panaikinti med
vilnės proceso taksus ir kartu 
pakelti medvilnės produktų 
muitus, nes jie buk negalį at
laikyti Japonijos medvilnės fab
rikantų kompeticijos.

SPRINGFIELD, III., bal. 17. 
—Illinois valstijos senatas šian
dien priėmė McSweeney įstaty
mo projektą, kuris uždraudžia 
užvedimą “meilės” ir “suvilio
jimo” bylų valstijos ribose.

Dabar motdriškės negalės 
skųsti vyrus teismams ir rei
kalauti iš jų milžiniškų sumų 
pinigų už “suviliojimą” ar pa
žadų neišpildymą. Pirmiau tą 
bilių buvo priėmęs atstovų bu
tas. Per senatą projektas per
ėjo vienbalsiai.

Tyrinėjimus nutarta padary
ti dėlto, kad vaistinių grandinių 
savininkas Walgreen (veikiau
sia pasigarsinimo tikslais) at
siėmė savo giminaitę iš Chi- 
cagos universiteto, kad ji “ne
patektų įtakon komunistinių 
idėjų”.

PARYŽIUS, bal. 18.—Iš au
toritetingų šaltinių patirta, kad 
Francijos Rusijos savitarpinės 
pagelbos (teisingiau, karinės są
jungos) sutarties galbūt rytoj 
bus parafuota (bus padėti po 
ja inicialai,— pirmas žingsnis 
prie tikrojo sutarties pasira
šymo) Paryžiuje visai nelau
kiant Francijos užsienio reika
lų ministerio Lavai apsilankymo 
Maskvoj.

šios savaitės pasitarimuose 
Genevoje tarp Lavai ir Rusijos 
užsienio reikalų komisaro Lit- 
vinovo sutarties tapo galutinai 
apdirbta, taip kad ją galima 
bus parafuoti kaip tik tą sutar
tį patvirtins ministerių kabine-
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KAIP JAU SENIAI BUVO PASKELBTA, GEGUŽES PEN
KTĄ DIENĄ LANSlNG-frORD AIRPORTE ĮVYKS DIDŽIULĖS 
IŠKILMES ATSISVEIKINIMUI SU LĖIT. VAITKUM IR LITUA- 
NICA II. GEGUŽĖS « D. JIS APLEIS CHICAGO.

VVASHINGTON, bal. 18. — 
Gen. Johnson, buvęs NRA gal
va, liudydamas senato finansų 
komitetui reikalavo, kad NRA 
nebūtų panaikintas, bet kad bu
tų prailgintas dar dviems me
tams.

NRA, pasak gen. Johnson, at
nešė šaliai daug naudos ir jei
gu kur pasireiškė NRA blogu
mai ir silpnumai, tai vien dėl 
jo paties, gen. Johnson, kaltės.

“Sunaikinti NRA dėlto, kad 
jo subudavojime yra kelios 
silpnesnės paspiros butų lygu 
sudeginimui namo, kad nusikra
tyti kelių žiurkių viškose”, sa
kė gen. Johnson.

, Ant savęs gen. Johnson pri
siėmė visas klaidas, kokias 
NkA administracija padarė, bet 
teisinosi tuo, kad reikėjo sku
biai veikti, gelbėjimui šalies 
nuo visiško ekonominio susmu
kimo^ Delei to kartais ir ko
deksai išėjo nevykę, tankiai bu- 
4d parinkti netinkami žmonės 
juos vykinti, kai kur kodeksų 
vykinimas buvo netinkamai su
organizuotas. Bet visą tai ga
lima su laiku pataisyti.

Gen. Johnson neaplenkė ir 
Clarence Darrowo, kurio taryba 
pasmerkė NRA už smaugimą 
mažųjų biznierių. Johnson sa
kė, kad Darrowo taryba ne
pravedė teisingų tyrinėjimų ir 
kad ji “rekomendavo komuniz
mą”. Ji neparodė, kad mažieji 
biznieriai buvo nuskriausti. Tik 
parodė tą, kad mažieji biznie 
riai nenori mokėti “kodekso al
gas už kodekso valandas”. At- 
penč, pasak Johnsono, smulku
sis bizunis daug pelnė iš NRA 
ir visa rimta opozicija paėjo iš 
didžiojo biznio.

“Aš esu tvirtai įsitikinęs, kad 
mes niekad

VARŠAVA, b. 18. — Come- 
dia teatro aktoriai, kurie buvo 
paskelbę streiką, užsidarydami 
teatre, streiką laimėjo ir te
atras vėl veikia, valdžiai pasi
rašius kontraktą su teatro sa
vininku. Laike streiko strei
kuojančius aktorius maitino 
publika.

SPRINGFIELD, III., bal. 18. 
—28 balsais prieš 11 Illinois 
senatas priėmė nutarimą pada
ryti plačius tyrinėjimus “radi
kalizmo” valstijos esančiuose 
universitetuose ir kolegijose, 
kad patirti ar tikrai “komuniz
mas” yra mokinamas nuo tak
sų paliuosuotose mokyklose. 
Komitetą paskirs Įeit, guberna
torius Donovan.

TURIN, Italija, bal. 17. - 
Sir Oswald Mosley, fašizmo 
apaštalas Anglijoj, jau antru 
kartu per paskutinius penkis 
mėnesius atvyko j Italiją. Jis 
planuoja pasimatyti su Musso- 
lini ir su juo turėti konferen- • • ' 
ciją.

RYMAS, bal. 18 
tarp Jungt. Valstijų ir Italijos 
dėl palankios abiOms šalims 
sutarties nutruko ir nesitikima, 
kad jos bent ateinantį mėnesį 
atsinaujintų.

Prie nutrūkimo derybų pri
vedė vis nauji ir didesni Itali
jos suvaržymai užsienio preky-

PRAHA, bal. 16. —- Čekoslo
vakijoje tapo areštuota nema
žai žmonių, kurie yra nužiūri
mi priklausymu “vokiečių šni
pinėjimo Sidikatui”. Tai dau
giausiai vokiečiai.

Keturi iš areštuotų, sakoma 
armijoje užėmę gana atsako 
mingas vietas.

.....

Sutartis yra taip paruošta, 
kad prie jos galėtų prisidėti ir 
kitos valstybes.

Jei sutartis ryto.'.’bus para
fuota, tai LaVal galbūt atidės 
kelioms savaitėms savo kelionę 
į Maskvą.
Hitleris nepatenkintas tautų są. 

jungos tarybos pasmerkimų 
Vokietijos

Jos meilužio Lehe ir Fred 
Blink iš WhiteSide pavieto, ku
ris nužudė penkis žmones, nu
žudymas tapo atidėtas ketu
rioms dienoms, nes. juos butų 
tekę nužudyti didžio j o j pėtny- 
Čioj. Dabar jie bus nužudyti 
tuoj po Velykų.

VVASHINGTON, bal. 18. — 
Federalinė valdžia prigrūmojo 
nuo gegužes 1 d. sustabdyti 
pašelpas Illinois bedarbiams, jei 
valstija neprisidės prie tų be
darbių šelpimo su lygia suma 
pinigų.

SPRINGFIELD, 111., b. 18.— 
Nežiūrint grūmojimo sustab
dyti pašelpas bedarbiams, legis- 
latoriai nenusileidžia ir nesu
tinka balsuoti už prekių taksų 
pakėlimą. Valstija turi sukel
ti apie $3,000,000 į mėn. be
darbių šelpimui ir gubernatorius 
siūlo tuos pinigus sukelti pa
kėlimo prekių taksų.

sukelta  ..... .....—...........
Kiek įplaukė:

Buvo paskelbta .........
A. K., Chicago, auka

Oetroit, Mich., už laiškus gabenimui su Lituani 
ca II”, per p. M. Strazdienę ..............

viso . . .................................... :..............
DAR TRŪKSTA .......... .. ................................................

Hitleris piktinasi dėl pas 
merkimo Vokietijos

VIENA, Austrija, bal. 17.— 
Kadangi Europoje dabar norima 
“palaikyti taiką ginklų pagel- 
ba”, tai ir Austrijos vyriausy
bė nesitiki pasipriešinimo kon- 
skripcijai. Vadinasi, armijos 
padidinimui. Juo labiau, kad 
jai juk grūmoja pavojus iš vo
kiečių puses.

Armijos padidinimo ir “ap
saugos” nori taip pat Vengri
ja. Tačiau jos reikalas yra 
daug sunkesnis. Nebus lengva 
įtikinti valstybes, kad jai yra 
reikalinga didesnė armija.

..

TORONTO, Ont., bal. 18. -r 
Kaul Clay Co, pasamdyti mu
šeikos vibną streikeirių nušovė 
ir tris pašovė 
dirbtuvę.

manoma
savo nusistatymą 'gal 
ir Pabaltijo valstybių 
tymas.

Rusai stebisi, kad

PARYŽIUS, bal. 17 
cija yra viena iš keturių Eu
ropos valstybių, kur moterys 
neturi balsavimo teisių. Kitos 
trys šalys yra—Šveicarija, Ju
goslavija ir Bulgarija. Ten mo-; 
terys vis dar tyli, norš pasta
rose dviejose šalyse ir kitų gy
ventojų balsavimo teisės yra 
tik ant popieros.

Tečiaus Francijos moterys 
ima nekantrauti ir pradeda vis 
griežčiau reikalauti balsavimo i 
teisių. Tas' reikalavimas jau 
daug sykių buvo įteiktas parla
mentui, bet vis lieka atmestas, 
daugiausia dėlto, kad liberalai 
prisibijo, jog moterys nueis su 
konservatoriais ir tada valdžia 
atsidurs kraštutinių atgaleivių 
rankose.

sutarties, kurią paruošė pasi
tarimuose su Litvinovu ir tą 
sutartį paduos patvirtinti kabi
netui.

Mažoji en tente—Jugoslavija, 
čechoslovakija ir Rumunija — 
susirinko svarstyti Dunojaus su
tartį ir ką daryti, jei Vokietija, 
kaip visų laukiama, atsisakytų 
prie tos sutarties prisidėti ir 
garantuoti Austrijos nepriklau
somybę.

Čechoslovakijos užsienio rei
kalų ministeris Benes tarėsi su 
Litvinovu apie čechoslovakijos 
užmezgimą panašios karo są
jungos, kokią ruošiasi pasira
šyti Rusija ir Francija. Tiki- 
mąsi, kad birželio mėn. Benes 
vyks į Maskvą tą sutartį pasi
rašyti.
Techniškos kliūtys trukdo Ru- 

sijos-Francijos sutartį
MASKVA, bal. 18 

mis žiniQiųis,, LitviuQYO. ,ir La
vai svarstymui Genevoje apie 
Rusijos ir Francijos savirtapi- 
nes pagelbos sutartį daro pro
greso, bet susitinka svarbių 
techniškų kliūčių, kurios tokioj 
sutarty yra svarbiausiu dalyku.

Todėl Lavai atidėjo savo ke
lionę į Maskvą iki gegužės 6 
d., vieton pirmiau nustatytos 
bal. 25 d., nes išlyginti visas 
smulkmenas ims daugiau laiko 
negu buvo tikėtąsi.

Nors Lenkija ir nerodo no
ro keisti savo nusistatymą, La
vai kely į Maskvą užsuks ir j 
Varšavą, tikėdamasis prikalbin
ti Lenkiją prisidėti prie Rytų 
Europos saugumo sutarties.

Pabalti jos valstybės irgi ga
na šaltai žiuri į tą sutartį. Bet 

kad Lenkijai pakeitus 
pakitėtų 
nusista-

WT ONE IfPfĮ
CENT

LONDONAS, bal. 18. —An
glijos valdžia šiandie susilaukė 
Hitlerio išreiškimo savo pasi
piktinimo dėl tautų sąjungos 
tarybos priėmimo rezoliucijos, 
kuri pasmerkia Vokietiją už 
jos laužymą taikos sutarčių.

Apie Hitlerio pasipiktinimą 
pranešė Anglijos ambasadorius 
Berlyne Philips, turėjęs pasita
rimų su Vokietijos užsienio rei
kalų ministerio pagelbininku 
von Buelow, kuris ir išreiškė 
Hitlerio pasipiktinimą ir ypač 
jo apsivylimą dei Anglijos bal
savimo už tą rezoliuciją.

Formales notos Vokietija 
betgi nedavė, nes dar nėra nu
sistačiusi ar siuntinėti tokias 
notas, ar tik žodžiu pasisakyti. 
Tečiaus von Buelow davė su
prasti, kad jo pareiškimą, jei 
norima, galima skaityti ir for
maliu protestu.

Ruošiamąsi prie naujų derybų
GENEVA, bal. 18

pos politikai pasmerkę Vokieti
ją už laužymą Versallės sutar
ties, dabar ruošiasi prie naujų 
derybų ir sutarčių apsaugojimui 
Europos taikos. Lavai, kuris 
vaidino vyriausią rolę pravedi- 
me Vokietijos pasmerkimo, su- 
gryžo į Paryžių rūpintis baigi
mu užmezgimo karinės sąjun
gos su Rusija.

Jis išsivežė su savim tekstą

Lenkija 
rėmė pasmerkiančią Vokietiją 
rezoliuciją.
Mussolini pirmininkaus Duno

jaus konferencijai
RYMAS, bal. 18 

ni, kuris pirmininkavo talkinin
kų konferencijai Stresoj, pir
mininkaus ir Dunojaus valsty
bių konferencijai, kuri apsirinks 
pabaigoj gegužės ar * pradžioj 
birželio mėn. Ta konferencija 
svarstys garantavimą Austri
jos nepriklausomybės, taipgi 
Austrijos, Vengrijos ir Bulgari
jos atsiginklavimą.
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NEUŽMIRŠKIME
GEGUŽĖS 12 

DIENOS
Kaip jau žinoma iš pirmes

nių pranešimų, Pittsburgho 
ALTASS. skyrius gegužės 12 
d. LMD. svetainėj rengia atsi
sveikinimo vakarienę lakūnui 
Vaitkui, kuris pirm skridimo 
j Lietuvą per platųjį Atlanti- 
ką sustos Pittsburgho jau su 
galutinai įrengta “Lituanica

protestų yra perdaug, ir kaip 
išrodo, kad mes nieko kito ne
žinome, kaip tik protestus ra
šyti.

Nors ir ne taip geras sanda
riems (ar buvęs kada sanda
riems tikrai nežinau), F. Sa
vickas, gavęs balsę, irgi pasi
priešina protestams.

Įnešėjas ir parėmėjai stoja 
už protestų. Diskusijos užtrun
ka ilgokai ir nubalsuojama 9 
balsais prieš 8, kad reikia pro
testuoti. Tačiau atrodo, jog lai
kui bėgant pas mus turės iš
eiti iš mados tas protestų ra
šymas. Tu r 
naudingesni 
gu protestų

ir atsišaukimams, iki balandžio 
1 dienai 1935 m., $127.15.

Lietuvių Kambario Fonde 
randasi $2,524.17. Pittsburgho 
Universitetui yra priduota $2,- 
470.43; pas iždininkę Politania 
State Banke randasi $53.74.

Taigi daugiau kaip pusė jau 
sukelta reikalingos sumos, 
dar biskf pečiais suremki- 
ir darbas bus baigtas.

John A. Rinkas,
J. Virbickas.

yra 
tik
me

kurios Įren- 
su savo cen-

atlikti gegu-

Todėl Pittsburgho lietuviai 
nori ne tik atsisveikinti su la
kūnu Vaitkum bei perduoti jam 
savo linkėjimus laimingai kelio
nei į senąją tėvynę Lietuvę, 
bet taip pat pamatyti ir “Li
tuanica H”, prie 
gimo yra prisidėję 
tais.

Tas bus galima
žės 12 d. Kas turės iš kalno 
Įsigijęs vakarienės įžangos ti- 
kietą, tai ne tik galės dalyvau
ti atsisveikinimo vakarienėj, 
bet galės pamatyti ir įrengtą 
lėktuvą sekamu budu:

Vakarienė bus Lietuvių Mok
slo Draugystės svetainėj. Pra
sidės nuo 7:30 vakaro. “Litua
nica II” bus Allegheny County 
municipaliame airporte ir ją 
galima bus matyti tarpe 12:15 
vai. iki 3:00 vai. po pietų.

Tik tie galės “Lituanicę” 
matyti, kurie turės vakarienės 
įžangos tikietus. Pašaliniai ne
bus įleidžiami.

Vakarienės įžangos tikietus 
galima gauti iš kalno sekamo
se vietose: LMD., 142 Orr St. 
pas A. Kaulakį; Lietuvių Pi
liečių Kliube, 1721 Jane St., 
pas V. Burdulį; Lietuvos Sū
nų Draugijos Kliube, 818 Bel- 
mont St., pas Jasiuną; LAPA 
Kliube, 24 Locust St., McKees 
Rocks. Pa., pas D. Sandą.

Pasirūpinkit Įsigyti įžangos 
tikietus iš kalno ir neužmirš
kite gegužės 12 d.

— S. Bakanas.

PROTESTAI
SLA. 40 kuopos protes

tai rimtesniems na
riams jau pradeda 
nusibosti.

būt, bus pradėta 
darbai dirbti, ne
rašymas.

— Narys.

PITTSBURGHO 
UNIVERSITETO 
LIETUVIŲ KAM 
BARIO FONDAS

- Ka-

Antanas neužmiršta 
Magdės, o Magdė

Antano

žino kas yra su manim atsiti
kę”.

Gerai, aš sakau, tu Antanai 
kaip viskas tau gerai sekasi, 
tai tu visai nei nežiūri į Mag
dę, lakstai su šešiolikinėmis ir 
Amerikonkoms. O kaip susilau
kei trubelio, tai atbėgai pas 
Magdę, o prie to tai ir Magdės 
raštus niekydavai.

Antanas atsiprašė Magdės ir 
pasižadėjo, kad jis ateityj nie
kados neužmiršęs Magdės. To
dėl, Magdė neužmiršta nei mu
sų “jaunuolio” Antano.

— Magdė.

mausko palikimo dokumento 
(Will), kad galėjus pasisavin
ti velionio turtą, vertes $41,- 
000.

Palikimų Teismo (Orphan’s 
Court) Teisėjas Thomas P. 
Trimble
“skvairas” Phillip Hillen gegu
žės 3 d. pribūtų j Teismų ir 
pasiaiškintų dėl įrašymo į 
nedikto Wilson-Vermausko 
likimų dokumento sekamo 
tvarkymo naudai:

“Visą liekančių nuosavybę 
ir y pališkę turtą aš atiduo
du ir palieku mano draugui 
Phillip Hillen ir aš paskiriu 
jį mano viso palikto turto 
ek/ekutorium.”

Teisėjas 
pareikalavo, kad

Be- 
pa- 
pa-

ir per Lietuvos 
kiti giminės iš Lie-

Ditchbright, 
Konsulą — 
tuvos. Visi tvirtino, kad “skvai
ras” Phillip Hillen rašydamas 
palikimo testamentą be velio
nio sutikimo Įrašęs tokį patvar
kymą, kad jam lieka visas 
Wilsono palikimas, vertėje $41,- 
000 vertės.

Gegužės 3 d. teismas turės 
nuspręsti kam Wilsono-Ver- 
mausko paliktas turtas priklau- 

giminėms ar “skvairui”.
parašysiu plačiau 
ir apie jo palik-!

IŠ DRAUGIJŲ VEI
KIMO

SOHO PITTSBURGH, PA.— 
Lietuvių Mokslo Draugystė pra
eitame savo mėnesiniame susi-

(Tasa nusL 3-čianu

SO,

Kitę kartą 
apie Wilsoną

' — Reporteris.

RENT/It
■-j r r i L**-

34 Metus Vidurmiestyje 
Mes specializuoja m ės padaryme 

Platės. Gold Crowns. X-Ray. 
Prieinamos Kainos.

Valandos: 8:30 iki 8:30 v. v. 
Tel. HARR1SON 0751

Kaip parapijos jaunuo
lių komitetas praša
lino savo “jaunuoli” 
sekretorių.

Teisėjas kaltinamas 
suklastavimu lietu

vio testamento

PITTSBURGH, PA 
daugi ne tik vietiniai lietuviai 
suinteresuoti tuo fondu, bet be
veik visi Amerikos lietuviai, 
todėl iš vietinių lietuvių veikė
jų liko išrinkta komisija per
žiūrėti knygas. Komisija susi
dėjo iš šių ypatų: J. Virbicko, 
J. A. Riuko ir S. Bakano.

Knygų peržiūrėjimas įvyko 
balandžio 1 d., Adomo Marčiu- 
laičio namuose. Dalyvavo pirm. 
P. Pivaronas, finansų sekreto
rius V. Zambliauskas, iždinin
kas Adomas Marčiulaitis ir re
vizijos 2 nariai, būtent J. Vir
bickas ir J. A. Rūkas. S. Baka
nas negalėjo dalyvauti iš prie
žasties darbo.
y Atidžiai peržiūrėjome finan
sų sekretoriaus ifs iždininko 
knygas, slipsus ir visus išmo
kėjimus. Atradome štai ką: nuo 
1932 m. iki pirmai dienai ba
landžio 1935 m. jeigu buvo $2,- 
553.86; tiesiog priduota į uni
versiteto fondą: Lietuvos at
stovo B. K. Balučio $10, Stu
dentų Kliubo priduota $14.34, 
nuošimčių e$70.43, kasieriauš 
padėta daugiau $3.05.

Viso susidaro $2,651.17. Iš
mokėjimai per visą laikę, dau
giausiai už štampas laiškams Sidės lietuviai, tai tegul visi

PITTSBURGH, PA., N. S.— 
Pas mus North Sidės, Į Dangų 
žengimo parapijos parapijonai 
išrinko jaunuolių komitetą. O 
tas iš savo tarpo išrinko į se
kretorius viena iš “jauniausių”, 
kurio dar net ir plaukai nėra 
užaugę ir kurį vieni vadina 
“big šot”, o kiti “spring čiken”.

Tasai “jaunuolis” sekreto
rius pradėjo nesutikti su ki
tais komiteto nariais. Ėmė daž
nai bartis, tai dėl pinigų, tai 
dėl atskaitų. O už vis blogiau
siai buvo tas, kad tie musų ko- 
mitetninkai nei kiek nepavožo- 
jo musų sekretoriaus. Laike 
parengimų užduodavo jum net 
“juodą” darbą dirbti. O musų 
“jaunuolis” neT^ri dirbti, tik 
pabosauti ir su mergaitėms pa- 
mandravoti. O kaip kiti pra
dėjo j-į barti ir muštravoti, tai 
musų sekretorius supykęs kad 
metė knygas, ir, girdi, pasiu
skit su tuom savo cinu. Ėmė 
ir nukvitino sekretorystę,

Sutikęs mane vieną kartą tas 
“jaunuolis” ir sako: “Magdu- 
te, ar tu negalėtum parašyti i 
gazietas, kad mane išmetė iš 
sekretoriaus cino tie piemenys. 
Tavo rąstus skaito visi North

Carnegie “s k v a i r a s” 
bandęs pasisavinti ve
lionio Vermausko 
$41,000 palikimą.

Benediktas Wilsonas-Vermau- 
skas mirė balandžio 11 d., 1933 
metais, o palikimų dokumentas 
buvo darytas gruodžio 29 d., 
1929 m. pas skvairę Phillip 
Hillen.

Padavus palikimo dokumen
tą patvirtinti Palikimų Teis
mui, atsišaukė Wilsono-Vermau- 
sko brolis, Steponas Vermau- 
skas iš Seattle, Wash., Wilso- 
no buvus gnspadinė, Auna 
_______ c_____ -

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate
Defaulted ir Undefaulled 
Perkame už Cash su Neperdi- 
dclių Atrokavimu. Duodame 

Collateral Paskolas.

Chapman and Co., Ino.
120 S. La Šalie St

Tel. Franklin 0576

326 S. STATE ST.
Opposite Pavis Store, 2d Eloor |

ADVOKATAI
JOSEPH J. GRISH 

Lietuvis Advokatas 
4631 South Ashland Avė.

Tel. Boulevard 2800 
Rez. 6515 So. Rockwell St.

Tel. Republic 9723

Laidotuvių Direktoriai

CARNEGIE, PA. — Balan
džio 16 d. Taikos Teisėjas 
(Justice of the Peace) Phillip 
Hillen yra kaltinamas suklas- 
tavime Benedikto Wilson-Ver-

Vasarinė
EKSKURSIJA

LIETUVON
Asmeniškai vadovaujama
p. STEPONU BERGEN

Iš New Vorko į

KLAIPĖDĄ
per Southampton arba

Cherbouj-gą. Ą ... J

Birželio 19, 1935 1
Laivu BERENGARIA 

(52,226 tonai)
Del platesnių informacijų krei
pkitės j vietinį šgąntą arba į:

CUNARD'ĄVHITE
STAR LIMITED
346 North Michigan Avė., 

Chicago, III.

Specialia Pavasarinis 
Išpardavimas

JOSEPH’S DRY 
GOODS STORE

J. PIKIELIS Sav. 
3344 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.
Didelis pasirinkimas šilkinių d rė
šiu dėl jaunų mergaičių, miera 
nuo 8 iki 16. Kaina

>1.95 IK >2.75
Vyrams marškiniai Broad Cloth

95c IR >1.25
Vyrams darbinės ir išeiginės kel« 
nes

>1.25 IE >2.75
Moterims pančiakoą (Full Fa- 
shioned Hosiery)

Vyrams pančiakos, labai 1 £ a 
gražios ............  ■
Yard Goods dėl siu- 1 2 ’/2 P 
vimo kvortuku, vardas ■ " **
Mergaitėms bovelnines "f C a 
pančiakos ........................... I

Meldžiame -atsHankyti į mu
sų krautuve persitikrinti musų 
kainomis, o mes patarnausimo 
kuogeriausiai.

ATIDA!
Namų Savininkai ir 

Pentoriai.
Valymo sezonas jau čia ir jeigu 
jus norite sutaupyti pinigų ant 
maliavų, sienoms popieros ir visų 
kitų produktų: PIRKITE PAS 
S. HELMAN’S PAINT STORE. 
Taip pigiai kaip 4 centai už rolę 
sienoms popieros. Greit džiustan- 
tis Varnišas Už galioną >1.00
Galionas Maliavos

Galionas Enamelio $1 EQ 
ir virš............................... ■
Galionas Varnišio išėmė- QCa 
jes augštos rūšies    vvU
3 pakeliai sienų po- 
pieros valyklas ............... fcwv

S. HELMAN
1411 So. Halsted St.

Tel. CANal 5063.

GARSINK1TĖS 
NAUJIENOSE

AKIU SPECIALISTAI

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėiio, Seredos ir 
Pėtnyčics 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600

DEArbom 9047
Jos. V. Mockus, Jr.

ADVOKATAS
163 W. Washington St.

Kambarys 402
Valandos kasdien, o vakarais sulig 

susitarimo.

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarusz

- Physical Therapy
and Midwife 

6109 S. Albany 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric , treąt- 
ment ir mą#he- 
tię į blankets it tt, 
Moterims ir mer- 

esnsBMMBHHHH ginoms patari
mai dovanai.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
LIETUVIAI I LIETUVIAI

Amerikos Lietuviu Daktarų Draugijos Nariai

Ofiso Tel. Boulevard 5918
Rez. Tel. Victory 2343

Dr. Bertash
756 West 35th St.

Coi*. of 35th and Halsted. Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80

Nedėliomis pagal sutarti.

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimų 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel. Prospect '1930

LIETUVIAI
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedel. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL.

SOHO PITTSBURGH, PA.— 
Musų SLA. 40 kuopa nuo pra
eito SLA. Seimo iki balandžio 
7 d. tikrai pasižymėjo protes
to rezoliucijų rašymu. Bet da
bar jau rimtesni sandariečiai 
pradeda abejoti apie tų protes
tų vertę.

Protestavome dėl tautiškų 
centų paskirstymo, protestavom 
dėl nikelių kolektavimo, praei
tame susirinkime, balandžio 7 
d., LMD. svetainėj, geras mu
sų sandarietis ir buvęs seimo 
delegatas, Povilas Marmokas, 
užraudęs, užkaitęs paduoda 
įnešimą, kad reikia užprotes
tuoti prieš Pildomosios Tary
bos nutarimą dėl sumažinimo 
“Tėvynės”. Kitas geras sanda
rietis p. P. Pikšris ir keli ko
munistinės minties žmonių pa
rėmė Marmoko įnešimą.

Prasideda diskusijos už ir 
prieš. Paima balsą irgi geras 
sandarietis p. J. Virbickas ir 
pareiškia, kad jau pas mus tų

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4130

A. PETKUS
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

J. F. RADŽIUS
668 West 18th Street Phone Canal 6174

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 3377

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometricaily Akių Specialistas. 
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aidų aptemimo, nervuotu*- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias ktai- 
dar. Speęialė atyda atkreipiam į mo
kyklos vaikus. Kleivos akys atitai
somos. Valandos nuo 16 iki 8 v. Ne
dėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

_ ___ r ■ ___________

Phone Canal 6122

Dr. S. Biežis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
22G1 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

Tel. Ofice Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 8396

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St

Valandos 1—4 po pietų. 7—8 vat vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis

CHAS. SYREWICZE
1344 South 50th Avenue Cicero Phone Cicero 294

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5203-8413

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitage Avenue Phones Yards 1741-1742

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 23rd Place Phones Canal 2515—Cicero 5927

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

__^Tel. Yards 1829
pritaiko Akinius 

. ' Kreivas Akis
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

AJLDavidonis, M.D.
4910 S. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

Dr. V. E. Siedlinskis
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 Archer av., kamp. Franciscoav.

Ofiso Tel. Lafayette 8650
Rez. Tel. Virginia 0669

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 35 

metus kaipo patyrus gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai, vakare.

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia0036 

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPASEUDEIKIS
ir TĖVAS

Laidotuvių Sąlygom 
Lengvais Išmokėjimais

REPnblic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

J. MULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

AKIU SPECIALISTAS
27 METŲ PATYRIMO 

Pritaiko akinius dėl visokiu akiu

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

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

Tel. Seeley 7380
Namų telefonas Brunswick 0597

Phone Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezel’is

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną*

Phone MIDWAY 2880

v

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTj
YARds 1741—1742
J. F. EUDEIKIS

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS

1801 So, Ashland Avė. » 
Kartinas 18 St. Phęne Canal 0523 
Valandos nuo 9:80j iki 12 ir nuo 1:80 
iki 8:00 va. vakaro. Nedėlioms nuo 
9:00 iki 12:00 Kalbame lietuviškai

DR. J. MOCKUS
DENTISTAS

3401 So. Halsted Street
Phone Yards 8557

Vai, nuo 9:30 iki 8:30 vakaro.
Nėra ofiso valandų seredomis.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

8843 South Halsted St.
Tel, Botflevard 1401

Dr. A. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija: 
2519 West 43rd St.

VALANDOS: Nuo 9 iki 10 ryto, nuo 
1iki 3 po piet, nuo 6 iki 8:30 vak. 
kasdien. Nedėliomis nuo 11 iki 1 p.p. 

Tel. LAFAYETTE 8051.

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn

4631 South Ashland Avenue
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietą
7 iki 8 vat. Nedėk nuo 10 iki 12

Rez. Telephone Plaza 2400 
1 ‘

Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St. 

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

, šventadieniais nuo 10 iki 12
Phone Boulevard 8483

Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visą 
chroniškų ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 31st Street.

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ne
daliomis ir šventadieniais 1(P—12 

dianą, ... J
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Pittsburgh’o Naujienos Korespondentas,

yra ne

tokio dvasiškų tėve

Romos

MĖLYNI

ŽAISLAS DĖL KŪDIKIŲ

ir virš

VELYKOS JAU ARTINASI
kad

turi

Dvasiškas palaiminimas 
Bimbos parapijonams

REPORTERIO
PRIETYKIAI

žodžiais, 
liežuvio

darbščiosios 
tikrai šaunių

SLA. 86 
moterys 
vakarie-

kančiame 
džio 23 d 
bus bandoma sudaryti bendras kad negalima, tai veiks atski- 
Pittsburgho Lietuvių Komite- rai ir stengsis surengti prakal
tas, įtraukiant ir tas Pittsbur-^ bas LMD. ir kitose vietose, jei

Nauji Styliai 
Naujo Padarymo 
Naujos Skaros 
Didelis pasirinki
mas visokio pla
tumo:

AAA iki EEE 
Visų Šaižų 
2'/2 iki 10

ir gražiai
ir jus

FELT-O-GRAM TOYS
Viskas 
už 10c ir
2 BLUE RIBBON 
molto : 
LEIBELIUS

PILKI, MEDŽIO ŽIEVES 
PIEŠINIO

**eight

nusipirkite 
3 pilni švax 

kiekviename kene—prisiųskite leibe- 
Gegužio 15,

SiUSKH HEk
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

VYRAMS
OXFORDS

DEL VELYKŲ

Rengiamasi prie 
adv. Skipičio su

tiktuvių

LMD 
mai svetainės. įžanga 
bus tik 15 centų.

Kristaus 
kaip už

Turėtų geriausiai

BRIDGEVILLE
90 kuopa laikė mėnesini susi
rinkimą balandžio 15 d. Narių 
buvo atsilankę gana skaitlin
gai. Apkalbėjus draugystės bė
gančiuosius reikalus, buvo tar
tasi ir dėl surengimo pasilinks
minimo vakarėlio gegužės mė
nesyj. — X.

baimė
broliukų 

tūlas Va- 
kad Kristus 
Tu esi uola,

/T Laikas nusipirkti gerus,
cEK žius, naujus čeverykus,

Velykoms atėjus, būti 
niai pasipuošusiu. Mes 

' ™ me didžiausį pasirinkimą če-
verykų vyrams, moterims ir 
vaikams.

Kainos čeverykų dabar nebrangios.
PIRKIT LIETUVIŲ KRAUTUVĖJ.

UNIVERSAL SHOE STORE
ZALESKI IR MARTIN, Savininkai

3337 SO. HALSTED STREET

KŪDIKIAMS ČEBATUKAI
DEL BARNIUKŲ IR MERGAIČIŲ 

Patent ir Balti Straps ir Oxfords. Dabar randasi geriausio išdirbimo 
-POLL PARROTT STAR BRAND.
DOVANOS VISIEMS

Liko išrinktas komitetas, ku- 
5 rūpinais sudarymu bendro 

susirinkime, balau- ’ visų srovių komiteto, jei tik 
Iš abiejų komisijų bus galima. O jei pasirodytų,

Susirinkime dalyvavo 
Pittsburgho Lietuvių 
Laikino Komiteto S.
J. Baltrušaitis,, 
kun. Žukauskas 
Mokslo Draugystės 
bickas 
kūnas 
čio — 
džiojo 
Draugystes

susirūpinęs adv. Skipičio, Nutarta, kad vienos prakal- kauskas, J. Milleris 
i reikalais. Tas ir buvo bos ar koks kitas parengimas, kūnas.

paimta domėn ir nutarta, kad dėl adv. Skipičio butų sureng- 
šio susirinkimo išrinktoji ko- ta Soho daly, Lietuvių Mokslo 
misija susižinotų su Vaizbos Draugystės svetainėj. 
Buto išrinkta komisija, kuriuž tai galima pagirti, nes pro

tingai pasielgė ir pasirodė at
virais”.

Tai jau tikrai geras dvasiš
kas palaiminimas Bimbos para
pijonams už tokius darbus, ku
rių, tur būt, piktinasi ir šva
resni komunistai. Ba boikotas 
kitų parengimų yra labai že
mos rųšies darbas. Ypač kon
certo, kuris neturėjo nieko ben
dro su jokiomis religijomis bei 
politinėmis partijomis; kur vi
sokių pažiūrų švari ir inteV- 
gentiška publika susirinkus 
klausėsi dainų ir muzikos.

‘ Draugas” J. Gasiunas turė
tų nepražiopsoti tokios puikios 
progos
lių prielankumo. Turėtų suda
ryti delegacija ir nuvažiuoti į 
McKees Rock’ą dėl sudarymo 
“bendro fronto”. O jei komu
nistai butų dar geriau “pasi
žymėję” ir, vietoj boikoto, bu
tų užpuolę ir išardę Stankūno 
koncertą, tai tasai katalikiškos 
“doros” skelbėjas butų gal su
teikę visuotinus atlaidus.

Tačiau norėtųsi paklausti p. 
Kerėplos, kaip yra su ta krikš
čioniška ir katalikiška dora, 
jei jau viešai per savo spaudų 
užgiriate ne tik bedievystę, bet 
ir tokius nešvarius komunistų 
darbus, kaip boikotavimas kon
certų ?

Ko tuo norite atsiekti?

BOSTON užlaiko sekamu plačiai pagarsėjusių išdirbysčių avalinę 
FLORSHEIM, ENNA JETTICKS, RED CROSS.

Molto vartotojai žino iš patirimo, kad kai 
jie’ vartoja gerą, seną Blue Ribbon Moltą, 
jie gauna kaip tik tą, ką Bcn Bernie žada 
—būtent “Daugiau iš Geriausio”. Ir tik 
per keletą savaičių jus galite gauti net 
daugiau. Gražią turtingai-blizgančią, gry- 
no-vario, chromium dengtą Sandvičiams 
Tacą, $1.50 vertės. Ji bus jūsų, už tiktai 
25c su trijais Blue Ribbon Molto leibeliais. 
Taca yra pilnai 10-colių plati 
išbaigta. Jums smagu bus ją turėti 
didžiuositės ją vartoti, šis specialis pasiu- 
lijimas yra daromas, kad supažindyti jus 
su garsiu Blue Ribbon Moltu—puikiausia 
moltas kadanors padarytas. Neatidėlioki
te.'Nueikte pas-savo dealerį- 
tris kenus Blue Ribbon Molto 
rai 
liūs ir 25c prieš vidurnaktį, 
1935, kaip pasakyta kupone apačioj, ir mes 
tuoj aus jums prisiusime, apmokėję pašto 
išlaidas, gryno vario, chromium dengtą 
Sandvičiams Tacą.

Susegami šniū
reliais., Oxfords 
su Drižukais, 
Juostelėm, Kid, 
Medžio žievės, 
Piešinio1,’— ! 
Swirlo arba iš 
Audeklo.

SOIIO PITTSBURGH, PA — 
Balandžio 15 d. LMD. name, 
Pittsburgho Lietuvių Tarybos 
Laikinas Komitetas ant grei
tųjų buvo sušaukęs veikėjų ii 
draugijų atstovų pasitarimą dėl 
sudarymo bendro komiteto pri
ėmimui D.U.L.R. atstovo adv.

Pasilinksminkite savo 
kūdikius su šiuo pa
mokinančiu ir Įdomiu 
žaislu. Keturios, įvai
rių spalvų iliustra
cijos su keturiais iš
kirptais cha rakte- 
riais.—Kūdikiai galės 
padaryti įdomius pa
veikslus—nereikės nei 

špilkučių, nei klijų, šis FELT-0 GRAM parsi- 
davinėtų po 50c—o jus juos galite gauti tiktai 
už 10c ir du Blue Ribbon Molto leibelius. Var- 
tokit apačioj paduotą užsakymo orderio blan
ką. Tikra dovana dėl kiekvieno — ir puikiau
sias moltas dėl jus, a 'kūdikiams neišpasakytas 
džiaugsmas.

KODĖL ŠI VIDU
RIAMS GYDUOLĖ

YRA GERESNĖ?
Jeigu jus paklausite savo gydyto

jaus kaip vaistas nuo užkietėjimo 
turi veikti, jis jums pasakys, kad 
jis pirmiausia turi veikti ant vidu
rių, nes tankiausia užkietėjimas ten 
ir prasideda.

JL JlvAjN Jtjiv jLVf IVjctl-K“ 
TUSIS VYNAS 

veikia tuo budu ir todėl jis yra ge
resnis negu visokios pigUlkos ar 
tabletkos ir todėl jo veikimas vi
suomet būna užganėdinąs. Jūsų vir
škinimas bus geresnis, jus nejausi
te skausmų pavalgius, taipgi ne
naudinga medžiaga greičiau prasi
šalins iš jūsų organizmo, jus ne 
turėsite galvos skaudėjimo, nemigos 
nerviškumo, nuo Triner’io Karčiojo 
Vyno jus jausitės geriau. Pabandy
kit. kiekvienas vaistininkas ji jums 
parduos. Jos. Triner Corp., 1333 So. 
Ashland Ave„ Chicago. III.

Atrodo, jog tie dvasiški ra
šytojai netiki Kristaus žodžiais 
kad Kristaus bažnyčia 
sugriaujama

Jei tikėtų 
tai nerėktų, 
pakartiems, 
žinoti, kad jei pragaro vartai 
negali nieko Kristaus bažny
čiai padaryti, tai ką tokie ci- 
cilikeliai, nezaliežninkai ir lais
vamaniai padarys?

Visai bereikalinga baimė ir 
netikėjimas Kristaus žodžiais.

— Reporteris.

Vn lut i fa ............... ...
PaRiulIJimas geran tiktai Contlnentalinoac Rnv. Vai. Kubeliuose

Šis Pasiulijimas Išsibaigia
Vidurnakty, Gegužio 15,1935

Kiekvienam 
sK-*:; ' asmeniui, kuris

pasinaudos musu 
pasiulijlmu, Raus fl.AO 

' vertė*—turtIngai—bli«-
3 v' gnnY-ią, gryno vario, chro-

milini denRią sandvičiams 
, į tacą. Mes duodame šią Karanti fa: 

Jeigu po S dienu po gavimui Jus 
nebusite pilnai patenkinti, Jus Kalite 

Hiigrąžinti tiu’a, o mes MUKrąžInsIme 
Jums pilni) Hiimi)—25e, kurių Jus mums 

prlsiuntfte.

(Tasa iš pusi. 2-ro) 
rinkime balandžio 15 d. nutarė 
surengti didžiulį koncertą savo 
svetainėj gegužes 5 d., pakvie
čiant geriausias menines Pitts
burgho ir apylinkės jėgas.

Taip pat nutarė kreiptis į 
visas kitas draugijas, ypač tas, 
kurios naudojasi nemokamai 
LMD. svetainę, kad ir tos 
draugijos prisidėtų prie rengi
mo ir kad jų nariai dalyvautų 
rengiamame koncerte.

Tai bus kaip ir atsilyginimas 
už naudojimą nemoka- 

y pa ta i

nuo
Tarybos

Bakanas,
Dargia ir tur būt, bus išrinkta tik 

nuo Lietuvių
Vir-

A. Vainorius ir K. šim- 
nuo SLA. 3-čio Apskri- 
Jonas Milleris; nuo Di- 
KunigaikšČio /Gedimino gho lietuvių organizacijas, ku- kiti nerengtų.

Į komitetą įeina: J 
įkas, S. Bakanas, kun

Skipičio, kuris bus Pitts- yra 
burghe nuo gegužės 21 iki 24, misijos

Daugelis naujų stylių, visi išgry- 
nos skuros ir plačiai pagarsėję 
Boston čebatai.

NUSIPIRKITE SAU PORA DABAR.

SHOE STORE
3435 SO. HALSTED STREET

Rich Chromium Plated Sandwich Tray 
$|59 Valtie -Yours for 25* 

and 3 Blue Ribbon Mėlt La bels

suteikia meškos patarnavimą R 
savo ginamai bažnyčiai

BOSTON SHOE STORE
3435 SO. HALSTED STREET

Daugiau nei laisva- 
niškai

Kunigų “Draugo” Pittsbur
gho skyrių veda tėvelis, kuris 
dažnai po savo raštais pasira
šo Kerėpla. Kada tasai dvasiš
kis rašo apie Tautišką šv. Jur
gio bažnyčią, tai sumuša visus 
laisvamanių rekordus griovime 
ne tik tautiškos bažnyčios, bet 
ir savo

Tasai neva rašytojas tautiš
ką bažnyčią kitaip nevadina, 
kaip tik “mulkinyčia-kirkuže”.

Matomai, bandoma žaisti 
tamsių katalikų jausmais. Nors 
tikrenybėj tikintieji katalikai 
nėra jau taip tamsus ir tokie 
dideli ignorantai, kaip kad ku
nigai mano. Kaip jau žinoma, 
tiek tautiškoj bažnyčioj, tiek 
Romos yra garbinamas tas pats 
Dievas, tie patys poteriai yra 
kalbami ir tos pačios bažnyti
nės apeigos yra atlikinėjamos. 
Tik skirtumas tas, kad Bomos 
bažnyčios yra Romos papos 
kontrolėj ir bažnytinis turtas 
yra airių vyskupų nuosavybė.

Tautiška gi bažnyčia yra at
simotus nuo Romos trusto ir 
yra nuosavybė pačių parapijo
nų. Jei tautiška bažnyčia yra 
“mulkinyčia”, tai tas pats var
das tinka ir Romos bažnyčiai. 
Tačiau kolkas neteko girdėti 
nė vieno laisvamanio vadinant 
bažnyčias “mulkinyčiomis”, ne
žiūrint, kokia ta bažnyčia ne
būtų: Romos, tautiška, protes- 
toniška, liuterioniška ar kokia 
kita.

Mat, laisvamaniai vistiek ge
riau moka pagerbti tikinčiųjų 
įsitikinimus, negu Romos ku
nigai.

O toks dvasiškas Kerėpla 
pralenkia aršiausios rųšies lais
vamanius savo piktžodžiavi-

VELYKŲ PARADAS
VEDA ĮBOSTON

N. S. PITTSBURGH, PA.— 
Lietuvos Sūnų Draugystei kas 
kartas vis geriau pradeda sek-| 
tis. Kliubas jau pradeda vis 
daugiau uždarbio duoti drau
gijai. Narių sirgimai irgi su
mažėjo, tad draugijos finansi
nė padėtis gerinąs.

SLA. 86 kp. yra nutarius su
rengti šaunią vakarienę su šo
kiais. Tačiau dar vakarienės 
diena nėra tikrai nustatyta.

Tur būt, yra žiūrima tinka
mos dienos ir kad nebūtų ki
tų parengimų tą pačią dieną.

Reikia tikėtis, kad 
kuopos 
surengs

McKEES ROCKS, PA.— L.A. 
P.A. rengiasi prie savo didžiu
lio baliaus, kuris įvyks tuoj po 
Velykų švenčių, balandžio 26 
d., savo svetainėj.

Reikia neužmiršti, kad nie
kas kitas nemoka tokių šaunių 
balių surengti, kaip L.A.P.A., 
o priegtam tame baliuje gros 
garsusis Jono Vainausko orkes
tras.

Kunigų “Draugo” No. 86 
Pittsburgho lietuvių žinių sky
riuj tūlas prabaštelis, pasiva
dinęs Kerėpla “kritikuoja” 
(plusdamas) laisvamanius, ci- 
cilikelius, “nazaliežninkus” ir 
gina savo Romos bažnyčią. Jis 
ten suteikia sekamą dvasišką 
palaiminimą komunistams, dėl 
boikotavimo dainininko F. 
Stankūno koncerto:

“Pittsburghp komunistai vi
sai priešingai pasielgia. Jie at
virai sako, kad nėra Dievo, tai 
jie ir neprisideda organizuoti 
ir palaikyti mulkinyčios kirku- 
žės. Jie vyriškai taipgi pasiel
gė boikotuojant laisvamanių 
cicilikėlių rengiamą kovo 24 d. 
koncertą, nes jame dalyvavo 
mulkinyčios kirkužės choras ir 
veidmainių šulai. Tikrai juos mais prieš bažnyčią. Jis tikrai

Ambrazai- rios tik norės įeiti j komitetą 
ir prisidėti su darbu.

Pirmiausiai veikėjai ir drau-'
gijų atstovai pasidalino minti
mis pratardami po keletą žod-

■ ■■■»■■■ MB MM ■■■■»■■» MB ■■

Prisiųskit savo Orderį prieš 
Vidurnaktį, Gegužio 15,1935 

PREMIER.PAB8T SALES CO.. Dept. 2114.
P. O. Box 3366, Merehandise Mari, Cbicaro, I|l. 
Gerbiamieji:
Q] Sluomi siunčiamo 25c. ir tris Blue Ribbon Molto leibelius 

už kuriuos jus prisiųskite. apmokant persiuntimo falaldas, 
vieną (1) $1.60 turtimrai-blizrančfa, chromium dengtą 10* 
colių sandvičiams tacą, kaip, kad minčta jūsų apskelbime. 
Su ta išlyga, kad jeigu nebusiu užganėdintas.—galiu ją su* 
grąžinti laike penkių dienų po aplaikymui ir jus pilnai man 
sugrąžinsite pasiųstus jums 25 centus.
Q Siuoml siunčiu 10c. ir du Blue Ribbon Malt leibelius. už 

Kuriuos prašau man prisiųsti, apmokant persiuntimo iš
laidas, vieną (1) setą Felt-O-grains, taip kaip pasakyta Jūsų 
apskelbime. Su ta išlyga, kad Jeigu nebusiu pilnai užga
nėdintas, galiu sugrąžinti laike penkių dienų po aplaikymui 
ir jus pilnai man sugrąžinsite pasiųstus jums 10 centų. 
Paženklinkite skrytuly viršui kokį daiktą pasirenkate. 
Vardas........... .. ............
Gatvė arba R. F. I).
Miestas

Bereikalinga
Tame pačiame 

“Draugo” numeryje 
naginis pareiškia 
tarė šv. Petrui: 
o ant tos uolos pastatysiu savo 
bažnyčių ir pragaro variai ne
pergalės jos”.

Bet tas pats Vanaginis sa
vo tame rašte ne tik save bau
gina, bet ir kitus Romos ka
talikus, prišnekėdamas visokių 
nesąmonių, kad socialistai ne
zaliežninkai ir laisvamaniai no
rį sugriauti Kristaus bažny-

| Kaip pasirodė, tai kone pas 
visus vienokia hiintis ir page- 
davimas, kad Pittsburghe su
sidarytų bendras komitetas dėl 

i sekmingesnio darbo ir kad var
žytinių nctuiėtų būti.

Iš veikėjų kalbų paaiškėjo, 
kad ir Lietuvių Vaizbos Butas

BLUE RIBBON MALT

L.
{ 4- <>f<ilC
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TOWNSENDO UTOPIJA ATMESTA

Atstovų butas Washingtone 206 balsais prieš 56 at
metė daktaro Francis E. Townsend senatvės pensijų 
planų, sulig kuriuo'kiekvienam žmogui virš 60 metų 
amžiaus butų mokama po $200.00 per mėnesį tąja sąly
ga, kad šitą pensiją gaunąs asmuo privalo ją visą išleis
ti per 30 dienų.

Dr. Townsendo planui buvo priešinga Roosevelto 
administracija, ir jos vadai kongrese reiškia didelį 
džiaugsmą, kad ji laimėjo. Dabar, jie sako, esąs atda
ras kelias valdžios “ekonominio saugumo” biliui.

Pusėtinai keista, kad partija kontroliuojanti dau
giau kaip du trečdaliu balsų abejuose kongreso rūmuo
se, žiuri į to Townsendo sumanymo atmetimą, kaip į 
didelį laimėjimą. Argi jau Roosevelto partija yra taip 
silpna, kad jai grasino pavojus pralaimėti net šitokia
me klausime?

Tas sumanymas mokėti visiems žmonėms, sulauku
siems 60 metų amžiaus, po $200.00 per mėnesį yra nai
viausia utopija, kokią galima sau įsivaizduoti. Iš kur 
gi valdžia paimtų tiek pinigų? Vakar šioje vietoje bu
vo minėta, kad dešimtyje stambių pramonių darbinin
kai dabar uždirba vidutiniškai po $20.00 per savaitę, 
t. y. tarp 80 ir 90 dolerių per mėnesį.

Tas skaitlines surado federalinis darbo statistikos 
biuras. Reikia manyti, kad nedaug skiriasi nuo jų vidu
tiniški darbininkų uždarbiai ir kitose pramonėse. Va
dinasi, dirbdami, darbininkai gauna apie 80 arba 90 do
lerių per mėnesį, o geraširdis daktaras Townsend {siūlo 
mokėti iš valdžios iždo kiekvienam žmogui, paliovusiam 
dirbti dėl senatvės, po $200.00!

Nėra abejonės, kad to daktaro širdis labai gera, 
bet matematikoje jisai nėra stiprus.

Kapitalizmo gadynėje iš viso vargiai beateis toki 
laikai, kad visi pasenę žmonės galėtų imti dviejų šim
tų dolerių pensijas iš valstybės, — negut doleris pasi
darytų labai pigus.

Norint apsaugoti beturčius nuo skurdo senatvėje, 
reikia ieškoti ekonomiškai sveikesnių priemonių, negu 
Townsendo svajonė.

VOKIETIJOS PASMERKIMAS
Tautų Sąjungos taryba visais balsais, tik susilai

kius vienos mažiukės Danijos atstovui, priėmė rezoliu
ciją Vokietijai pasmerkti už jos sauvališką atsiginkla- 
vimą. Šitam Tautų Sąjungos žinksniui pritars viešoji 
opinija daugumoje šalių. Genevos organizacija nors 
kartą parodė griežtumo, susidurusi su stambios valsty
bės nusižengimu tarptautinei taikai.

Bet gaila, kad ‘šitokiame svarbiame momente užė
mė .skirtingą poziciją Danijos valdžia. Ji taip pasielgė 
veikiausia dėl to, kad Danijoje daugiau, negu kurioje 
kitoje šalyje, yra įleidusi šaknis anti-militarizmo dva
sia, Copenhageno socialistai ir liberalai dar vis nenori 
net ir barškančiajai hitlerizmo gyvatei paimti pagalį. 
Jie mano, kad tą nuodingąjį gyvūną dar galima suža
vėti ir užmigdyti gražiais žodžiais.

Danijoje, kaip žinome, socialistai ir kairieji libera
lai per eilę metų atkakliai kovojo prieš militarizmą. Jų 
pastangomis buvo pasiekta to, kad ta šalis savo armiją 

‘ beveik panaikino. Pinigus, kurie seniaus buvo leidžiami 
karo reikalams, ji suvartoja mokykloms, bedarbių šel
pimui ir panašiems naudingiems tikslams.

Valdžia, kuri per metų metus vedė šitokią pacifis
tišką politiką, tur būt, buvo dabar perdaug sunku griež
tai pasukti į priešingą pusę. Nes* aukščiaus paminėtoji 
Tautų Sąjungos rezoliucija tikrumoje reiškia grasini
mą pavartoti jėgą prieš “nacių” diktatūrą. O jeigu ji 
tos prasmės neturi, tai jos vertė nedidelė.

Militariškiausia iš visų šalių, kurios šiandie yra 
nusistačiusjos pįieš Vokietiją, yra sovietų Rusija. Tai
gi yra visai neturališka, kad ji Genevoje stojo už di
džiausią griežtumą prieš “nacius”. Komisaras Litvino- 
vas reikalavo dar aštresnio pasmerkimo Vokietijai, ne
gu tas, kurj išreiškia Tautų Sąjungos rezoliucija. Šia
me atsitikime reikia pripažinti, kad logika buvo jo pu
sėje.

Hitleris gavo gerą antausį. Jisai jį pilnai užsipelnė.

Komunistų spauda rašo, kad 
buvęs Vokietijos komunistų va
das, Ernst Thaelmann, jau tre
čias savo gimimo sukaktuves 
praleido Moabit kalėjime, Ber
lyne. Taigi, pasirodo, kad jisai 
dar tebėra gyvas, nors jau se
niai komunistų laikraščiai bu
vo pranešę, kad jisai miręs ka
lėjime. Kiek žinoma, jam dar 
iki šiol teismas nėra padaręs 
jokio sprendimo.

Tai žiaurus dalykas laikyti 
žmogų be teismo sprendimo 
daugiau kaip dvejus metus ka
lėjime — vien tik už (tai, kad 
valdžia nemėgsta jo politinių 
pažvalgų. Tačiau gaila, kad 
reikia pasakyti, jogei taip elgia
si šiandie ne tik Hitlerio dikta
tūra. Pati Rusijos komunistų 
valdžia apsieina su savo politi
niais priešais nėkiek ne geriau.

Per gruodžio ir sausio me
nesius Stalino žvalgyba suome 
kelis šimtus trockinių, zinovjev- 
cų ir kitokių opozicinių komu
nistų, ir 114 jų buvo sušaudy
ta! Net Hitlerio valdžia ne
baudžia mirtim komunistų, 
prieš kuriuos ji nesuranda aiš
kaus nusikaltimo įrodymo; o 
juk, rodos, “naciai”, turėtų la
biausia neapkęsti tokio žmo
gaus, kaip komunistų vadas 
Thaelmann’as. Tuo gi tarpu 
Rusijos komunistiška diktatu,-! 
ra komunistus žudo masėmis vr- 
tik už tai, kad jie yra skirtin
gos komunistiškos sroves žmo
nės, nors ir priklauso oficialei 
komunistų partijai!

Iš to aišku, kad sovietų Ru
sijoje politinis teroras yra ar
šesnis net, kaip hitleriškoje 
Vokietijoje. O betgi tą pasibai
sėtiną bolševikišką tvarką mū
siškiai Bimb.ęsjįy Andriuliai (ir 
kartu su jais Prusęika) vadina 
“proletariato diktatūra”. Koks 
tai yra darbininkų klasės šmei
žimas!
“Transporto darbininkas” pa

tarnavo monarchistams

Hitlerio kalinys Ernst Thael
mann, beje, yra “pasižymėjęs” 
tuo, kad jisai apie 12 metų at
gal (po Eberto mirties) “runi- 
jo” komunistų partijos sąrašu 
į Vokietijos prezidentus, kuo
met visos respubliką ginančios 
partijos buvo sudariusios bloką 
prieš nacionalistus (monarchis- 
tus) ir fašistus ir pastačiusios 
savo kandidatu katalikų centro 
vadą Marksą. Monarchistų kan
didatas buvo feldmaršalas Von 
Hindenburgas. Thaelmann’o 
kandidatūra atitraukė apie tre
jetą milionų balsų nuo respub
likinių partijų ir, to dėka, Hin
denburgas buvo išrinktas res
publikos prezidentu.

Tai šitaip Thaelmann’as — 
tasai “transporto darbininkas”, 
kaip jį reklamavo komunistai, 
patarnavo reakcijai.

Tai buvo baisus smūgis Vo
kietijos jaunai respublikai. Į 
respublikos prezidentus pateko 
monarchistų kandidatas!

Bet respublika dar nebuvo 
žuvus. Jeigu tuomet komunis
tai butų supratę savo klaidą ir 
butų stoję ginti respubliką, tai 
monarchistai ir fašistai butų 
vargiai begalėję laimėti. Res
publikos šalininkų jėgos dar 
Vistiek buvo skaitlingesnės, ne
gu dešiniojo bloko. Hindenbur- 
gas buvo išrinktas daugiau 
kaipo populeriškas generolas, 
negu kaipo atžagareivių kandi
datas, ir jisai per pirmąjį savo 
terminą (šešis metus) buvo 
taip ištikimas krašto konstitu
cijai, kad dešinieji j jį ėmė žiū
rėti, kaip į savo priešą; — tuo 
tarpu kai pažangiosiose parti
jose jisai įgijo daug* pritarėjų. 
Pirmam jo terminui pasibaigus, 
jį pastatu savo kapdidatu ręs** 
publikinčs , partijos (kitokios 
išeities joms dabar nebuvo), o

atžagareiviai išėjo prieš Hin- 
denburgą ir pastatė Hitlerį.

Bet kada dešinieji pirmą sy
kį laimėjo su Hindenburgo pa- 
gelba, tai komunistai, užuot pa
keitę savo taktiką, ėmė dar at
kakliau atakuoti respubliką. 
Pavojų respublikai, pasireišku
sį Hindenburgo išrinkime, jie 
stengėsi išnaudoti savo propa
gandai. “Transporto darbinin
kas” Thaelmann’as, veikdamas 
sulig instrukcijomis iš Mask
vos, stengėsi kaip įmanydamas 
sudemoralizuoti dar daugiau 
darbininkų, kurstydamas juos 
prieš socialdemokratus. Po ant
rojo išrinkimo Hindenburgo tas 
“darbininkų vadas” Thael
mann’as' jau ėmė daryti “bend
rą frontą” su hitlerininkais. 
Komunistų atstovai reichstage 
(krašto parlamente) ir atskirų 
valstijų seimuose balsuodavo 
su “naciais” prieš socialdemo
kratus ir ėjo kartu su jais, ka
da “Plienkepurių” (monarchis- 
tiškų karo veteranų) organiza
cija sumanė referendumu pa
šalinti socialdemokratus iš val
džios Prūsuose.

Prieš šituos fašizmo, monar- 
chizmo ir komunizmo smūgius 
respublika, galų gale, nebeatsi- 
laikė. Pats senis Hindenburgas 
buvo junkerių perkalbėtas pa
kviesti j valdžią Hitlerį, ir reak
cija laimėjo pilną pergalę.

Thaelmann’as ir jo leitenan- 
tai tuomet dar šaukė: Nesibi
jokite, kad “naciai” valdo. “Po 
Hitlerio valdysime mes!” Bet 
rudoji diktatūra neilgai trukus 
juos nutildė.

“Transporto darbininkas”, ant 
savo kupros įkėlęs Hindenburgą 
į prezidento kėdę ir Hitlerį j 
diktatoriaus sostą, dabar sėdi 
Berlyno kalėjime ir ilsisi po 
sunkaus *darbo. Kažin ar jisai 
dar vis būti Hitlerio pa
veldėtoj u ?S 1

iš tikro buvo ir yra Mažosios 
Lietuvos gyventojai. — Ta pro
ga reikia priminti faktą, kad ir 
Karaliaučiaus universiteto įs
teigėjas buvo lietuvis — Stanis- 
ovas Rapagelionis-Lituanus ir 
pirmasis ankštosios mokyklos 
Karaliaučiuj, iš kurios išsivys
tė universitetas, rektorius taip 
pat buvo lietuvis Kulvietis.

(“Liet. Keleivis”)

MAISTAS IR SVEI
KATA

KLAIPĖDOS KRAŠTO LIETU
VIS PROF. GERULIS KARA
LIAUČIAUS UNIVERSITETO

REKTORIUS

Prof. Gerulis, buvęs iki šiol 
Vokietijos aukštesniųjų mokyk
lų referentas, nuo š. m. balan
džio mėn, ili'd. paskirtas Kara
liaučiaus ? universiteto rekto
rium. Ryšium su jo paskyrimu, 
Koenigsb. Allgemeine Zeitung 
pažymi, kad jo mokslo specia
lybė yra Baltijos philologija 
(kalbų mokšlas). Jis 1919 me
tais buvo privatdocentu Kara
liaučiaus universitete ir 1922 
metais ekstra ordinaris prof. 
Leipcigo universitete; sutvar
kęs indogermanų bibliotekos 
baltų skyrių ir po to, kaip su
rado Mažvydo giesmyną, jį 
1923 metais išleido vokiečių 
kalba, 1930 metais jis išleido 
lietuvių kalbos tarmių studijas 
ir prof. Bezzenbergerio mono
grafijai jis parašė įžangą.

Verta pažymėti, kad prof. 
Gerulis gimęs ne Rytų Prūsuo
se, kaip vokiečių laikraščiai pa
žymi, bet! Klaipėdos krašte, Pa
gėgių apskrityje, Jogaudų kai
me. Jis gimė 1888 metais, se
noje lietuviškoje šeimynoje. 
Anksčiau jis kurį laiką buvo 
profesorium ir Vytauto Didžio
jo Universitete Kaune. Lietu
vių tarinių jnokslo reikalais jis 
važinėjo ir Vilniaus krašte su
sipažinti su j tenykščių lietuvių 
kalbos tarmė. Apskritai lietu
vių kalbai jis yra daug nusipel
nęs jr pats A lietuvių kalbą la
bai gerai moka. Nors jis nuo 
lietuviško gyvenimo yra atsi
tolinęs kaip ir daugelis kitų 
musų krašto žmonių, ėjusių 
aukštuosius mokslus Vokietijo
je, tačiau prof. Geruliui vis dėl 
to yra lietuvių pasilaikymai ge
riau žinomi negu kitiems vo
kiečių mokslininkams, kurie 
pastaruoju laiku pradėjo ginčy
ti esą lietuviai Prūsų Lietuvoje 
negyvenę ir dabar jų nesą. Ta
čiau dabar yra tų lietuvių gy
vas pavyzdys aukščiausioje Ry
tų Prūsų mokslo įstaigoje ir 
ateityj^ tie mokslininkai nega
lės per akis .nuginčyti to/kas

Daug yra būdų ir priemonių, 
<ad sutrumpinti žmogaus gyve
nimo dienas. Bet tik viena prie
monė tėra gyvenimo prailgini
mui. Mes dabar žinome, kad 
gyvenimo prailginimas galima 
atsiekti paprastu pagerintu 
maistu. Tai prieinama kiekvie
nai šeimininkei, kiekvienam as
meniui. Išimtį sudaro bejėgis 
kūdikis, kurį nesumani auklė 
iš pirmų dienų jo gyvenimo 
užnuodija — ne iš blogo noro 
ar valios, bet dėl nežinojimo, 
kaip ir kuo maitinti susirgdo, 
padaro nesveiku ir neretai net 
numarina.

Šiandien maisto kokybes ir 
kiekybės nežinojimas yra skai
toma prasižengimu, šeimininkė, 
kuri nepasistengia įgyti tiks
lių žinių apie maisto medžia
gų,* yra prasta šeimininkė. Mai
stas ne tik prailgina gyveni
mo metus, bet ir prailgina jo 
veiklumą. Mes matome 70 me
tų amžiaus senį, kuris jaučias 
pačiame gyvenimo smagume 
— kaip anglas kad sako: “In 
the prime of life”. Tiesa, re
tai tokie atsitikimai pasitaiko. 
Jie skaitoma lyg ir išimtimis. 
Juk ir akla višta retkarčiais 
suranda grūdą.

Prieš porų desetkų metų 
pradėta jau grynai moksliškai 
auklėti kūdikius, ir tai tik ne
paprastais sumetimais.

Paimkime, pavyzdžiui, pagim
dymą , daugiau nei dvinukų. 
Jtai n)es( rąų^ipe užrašyta pęr

Lansing, Mich. — Penki šimtai Saginavv klonio angliakasių 
senato rūmuose. 5ie» atvyko reikalauti, kad butų priimtas bilius.

Iš senato patalpų jie,nepasišalino nei naktį, — miegojo ten, 
kur surado vietą.

filosofų Aristotelį, kad Egipte 
moteris pagimdė penkis kūdi
kius per vieną palagą. Lyginai 
laike viešpatavimo Augustus, 
Laurentum’o apygardoje Cezaro 
Augusto tarnaitė pagimdė pen
kis kūdikius, kurie porą dienų 
išgyvenę mirė. Mirė ir motina 
po palago. Cezaras Augustas 
ant “Via-Laurentina” pastate 
paminklą su užrašu: “Atmin
čiai motinos, kuri pagimdė su
syk penkis kūdikius”.

Bet štai Dr. Aliau Roy Dafoe 
žodžiai: “Per paskutinius 500 
metų mes randame užrekorduo- 
ta 32 atsitikimai, kur moterys 
pagimdė, vienu palagu, penkis 
kūdikius — ir visi jie gyveno 
nuo vienos valandos iki poros 
savaičių. Bet motinai Elzire 
Dionne, 25 metų senumo, gi
mė penki kūdikiai vienu pala
gu gegužės mėnesį 28 d. 1934 
metais, — jie gyvena ir auga 
normaliai ir šiandien.

Tai atliko medicinos mokslo 
tobulumas, žinojimas kada ir J * ’ i *

kiek ir kas valgyti. Kokybė, 
kiekybė maisto medžiagos. Be 
maisto, čia dar reikia žinoti 
ir kiti pridėtini dalykai, kaip 
tai: tyras oras, poilsis, darbas, 
drabužiai, saulės spinduliai ir 
t. t.

Tad norėdamas būti sveiku 
ir veikliu bei ilgai gyventi, bū
tinai privalai pilnai ir nuodug
niai susipažinti su maistu, — 
jo kokybe ir kiekybe. Nes tin
kamas maistas tavo kunui su
teikia atsparumą nuo ligų, pri
duoda energijos ir veiklumo, 
prailgina gyvenimą, padaro ta
ve, taip sakant, “jaunu seniu”.

Mes lietuviai turime dar 
daug nuveikti apšvietos, kul
tūros dirvoje, tad svarbu mums 
yra prailginti gyvenimo die
nas.

Todėl susidomėkime daugiau 
maisto klausimu, — maisto ko
kybę ir kiekybę, — tąsyk il
gai gyvensime ir veiklus bus- 
ma.

— Dr. A. L. Graičunas.

NAUJIENŲ EKSKURSIJA
LIETUVON

Gegužės-May .25 d., 1935
Be jokio Persėdimo 

Tiesiog

I KLAIPĖDA
Motorlaiviu

“GRIPSHOLM”

Tai bus didžiausia Ekskursija Lie
tuvon kokia kada yra buvus, nes 
Chicagos ir visos Amerikos lietuviai 
važiuos su šia Ekskursija.

Ekskursija yra užgirta Lietuvių 
Laivakorčių Agentų Sąjungos.

Kas tik esate pasirengę aplankyti 
Lietuvą, tuojaus kreipkitės į Naujie
nas dėl informacijų apie dokumen
tus ir užsisakykite sau vietą iškal- 
no.

Kas pirmas užsiregistruos, tas 
gaus geresnę vietą ant laivo.

Ekskursijos Palydovas
KASTANTAS AUGUST
Naujienų” Redakcijos

Narys.

Dėl platesnių informacijų kreipkitės j
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KORESPONDENCIJOS

Šį sekmadienį did 
žiulės išleistuvės 
Vaitkui Kenoshoj

Mano Pastabas
Rašo ŽEMAITIS

Katalikų Federacija ir SLA:212 
kuopa rengia iškilmingų va
karų.

KENOSHA, WIS. — šį sek
madienį, Velykų dienų, bal. 21 
d., Šv. Petro parapijos svetai
nėje įvyks didžiulės išleistuvės 
Įeit. Feliksui Vaitkui. Lakūnas 
jau netrukus apleis Wisconsino 
valstiją ir pradės kelionę Kau
nan.

Vakarą rengia SLA 212 kuo
pa ir Katalikų Draugijų Fede
racija.

Apart Įeit. F. Vaitkaus, tu
rėsime svečių iš Chicagos, tai 
yra A. G. Kartaną, ALTASS 
prezidentą ir iždininkų J. Mac
kevičių. 'Taipgi dalyvaus ir vi
si vietiniai darbuotojai.

Muzikalį programą vakarėly
je išpildys eilė įžymių solistų ir 
parapijos choras. Po programo 
bus šokiai, o įžanga ir koncer
tui ir šokiams — tik 10 centų.

Kviečiami atsilankyti visi Ke- 
nosha gyventojai, taipgi kai
mynai iš Waukegan, Mihvaukee, 
So. Mihvaukee ir Racine. Visi 
kartu palinkėkime lakūnui laiT 
m ingos kelionės.
Pavasario grožis ir 

sūriai
Išėjus pasigerėti 

gamtos gražumu ant
ko mus geras senovės pažįsta
mas I. šimanauskas, kuris grį
žo aplankęs lietuvius ūkininkus 
ir vežėsi namo lietuviškus sū
rius.

Žinodamas, kad esu didelis 
sūrių mėgėjas, p. Šimanauskas 
pasiėmė npne su savim. Taip
gi sustojo pas p. Martiną. Jį 
p<iėmė su p. Martiniene, ir nu
sivežė pas save, į gražių užei
gą. Ten p. šimanauskienė pa- Jlf
teikė skanią vakarienę, o gas- 
padorius parūpino alučio ir kai 
ką stipresnio.

Neša sunkių naštų, bet...
čia nekantriai laukiama pra

dedant viešus darbus. Musų 
miestas yra skaudžiai paliestas 
krizio. Trečdalis gyventojų gy
vena iš pašalpų. Visai miesto 
pramonei sunku verstis. Bet ir 
nešdami sunkią naštų, žmonės 
nesusipranta. Praeituose rinki
muose nepravedė į urėdus nei 
vieną kandidatų, pritariantį 
darbininkams. —Kvieslys.

(Laimės ieškotojas Naujoj 
Zelandijoj)

Man karšta pasidarė, kai iš
girdau iš karaliaus lupų apie 
laikrodėlį. Dabar, manau, tai 
jau bus man velniava. Aš ži
nojau, kad šioje šalyje yra di
delis nusidėjimas turėti laikro
dėlį. O čia dar karalius apie 
jį prisimena. Kas bus? Aš pra
dėjau jam aiškinti:

— Musų šalyje dar yra už
silikusių laikrodėlių; vienok jau 
jie baigia atgyventi 
nas.

Pastebėjau, jogei 
atšvito. Reiškia, bus
ir šios bėdos išsisuksiu!

— Na, o kitokių mašinų ar 
daug yra jūsų šalyje?

— Nedaug tėra ir
užkaitęs

duktė, o vėliau jaunesnioji. Man 
tie jų papročiai sudarė didelį 
galvosūkį. Gal dar kaip nors 
aš bučiau išsprendęs šį klausi
mų, jei nebūtų pasipainiojęs ki
tas vyras, su kuriuo aš buvau 
susipažinęs. Jis pradėjo lanky
ti mano šeimininkų namus. Nie
ko, rodosi, tokio,— atsilanko, 
tai atsilanko. Bet... jis pradė
jo meilintis prie Juzės. Mane 
tas tiesiog į pasiutimą varė. 
Kad aš bučiau galėjęs, aš jį bu
čiau taip išspyręs lauk iš šių 
namų, jogei jis niekuomet čia 
nebūtų grįžęs.

Iš ‘‘Bailaus Daktaro” 
artistų tarpo

lietuviški

pavasario 
kelio suti-

Stop 
Itching

savo die-

jo veidas
gerai; aš

elektra varomus

kitokių 
ištariau

apie ga- 
trauki-

mašinų; — 
tuos žodžius.

Aš bijojau pasakyti 
ru ir
nius; apie telegrafą, automo
bilius ir tūkstančius kitokių ma
šinų. Karalius, matomai, pa
stebėjo, kad aš bijodamas kal
bų daugiau manęs apie mašinas 
nebeklausinėjo.

Po visų karališkų ceremoni
jų parvažiavome namo. Man 
lengviau ant širdies pasidarė, 
kad viskas išėjo gerai.

Aš dabar jaučiausi neblogai, 
nes gaudamas kasdien po sva
rų angliškų sterlingų, užtekti
nai turėjau pinigų įvairioms iš
laidoms. šeimininkai 
taip pradėjo į mane 
Jau jie nesipriešintų, 
vesčiau Onų, vyresnę
terį. Ona irgi pradėjo į mane 
smailiomis žiūrėti; o gal jau 
bandė ir įsimylėti į mane. Vie
nok man patiko geriau Juzė, 
negu Ona. Dėl to ir susidarė 
tikra painiava.

Aš žinojau, kad čia šeimynų 
papročiai yra tokie, jogei pir
ma turi apsivesti vyresnioji

irgi ki- 
žiurėti. 
jei aš 

jų duk-

Subruzdimas tarp 
Bridgeporto para- 

pijonų

Protesto laišką pasiuntė j 
Springfield prieš uždėjimų tak
sų ant algų.

KĮiubp piknikui buvo 
tas daržas (M. Beigos) 
lio 16 d.

Sekantis susirinkimas
balandžio 24 dieną vakare, baž
nytinėje svetainėje.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

už- 
da- 

kad
paim- 
birže-

z arasKg?
KŠL ' vffij-įaaį

I
fc. -1, ■■■■■-' Hliii

gavo nuo kun. Krušo keli var
gonininkai.

O kaslink Draugo, kad 
stoja kunigus, tai jis tų 
ro, kad bijo kun. Krušo,
vėl jis nepakartotų kų padarė 
keji metai atgal, kuomet iš sa
kyklos rodė Draugą ir sakė, 
kad tai yra šlamštas.

Tam sykiui užteks. Kitų sy
kį daugiau parašysiu.

Senas Parapijonas (6.)
(Dar du parapijonai parašė 

į Naujienas laiškus. Vienas pa
sirašęs “18 st. Parekvejons”, 
antras “Bridgeportietė”. Abudu 
laiškai išsiųsti bal. 17 ir įmes
ti į pašto dėžutę vidurmiesty- 
je. šitų laiškų rašytojai ne- 
pridavė savo tikrų pavardžių 
ir adresų. Naujienos korespon
dentų vardų niekam neišduo
da, bet anonimiškų laiškų ne
talpina. Kas nori, gali vartoti 
po savo raštais slapyvardę, 
bet redakcija turi žinoti rašy
tojo tikrą vardų ir pavardę ir 
adresą).

įvyks To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Chromium dengti dubeltavi
SINKUS jįE
KRANAI .............T

Puikios Toileto Sėdynės
$1.39

Kas atsineš šį skelbimą, tas gaus 10% nuolaidą ant bile kurio iš šių 
dviejų namams reikmenų.

Kerpame paipas ant užsakymo. Turime pasirinkimą misinginių 
prietaisų.

PLUMBINGU IR APŠILDYMO REIKMENŲ. PAIPŲ PRITAIKY
MAS IR VALVES. BOILERIAI, IR RADIATORIAI.

IDEALPLUMB1NC&HEATINGSUPPLY
COMPANY

1833 Blue Island Avė. Tel. Canal 2688
CHICAGO, ILL.

ATSINEŠKITE ŠI SKELBIMĄ, GAUSITE 
GERĄ NUOLAIDĄ

Bridgeporto para pi jonai da
bar tariasi po vakacijų nebe
leisti savo vaikučių į šv. Jur
gio mokyklų. Sako, mes mokam 
už knygas ir mėnesinę mokes
tį, o musų vaikučius kun. Kru
šas užsispyrė ištautinti. Sako 
jiems svetimoj kalboj pamok
slus, parkviečia svetimtaučius 
inisijonierius, nori kad mūšų 
vaikučiai savo prigimtoj kal
boj su savo tėveliais nebesusi- 
kalbėtų. Tai geriau leisime sa
vo vaikučius į vieša mokyklų, 
už kurių nereiks nei mėnesi
nių mokėti nei knygų pirk
tis.

Vienok kiti parapijonai sa
ko reikia pakviest į parapijos 
komitetų ponų Antanų Budina. 
Sako, tik tada pralotas Kru
šas užgiedos Pulkim ant Ke
lių. Keli metai atgal Antanas 
Budinąs buvo sutvarkęs para
pijos reikalus, buvo prašalinęs 
Paulaitį, buvo numušęs para
pijos metines mokestis ir daug 
kitų pagerinimų įvedęs. Tais 
laikais ir pralotas buvo nuo
lankesnis. O dabar tai jau su 
juo sunku besusikalbėt. Dau
giau nieko iš jo negirdim, kaip 
tik pinigų ir pinigų, aukų ir 
aukų. Nors pamokslų sako an
gliškai, o pinigų reikalauja vi
su smagumu lietuviškai. Jisai 
nepaiso, kad iš bedarbės skur-

V. Ąscila yra vienas iš akto
rių, dalyvaujančių operetėje, 
“Bailus Daktaras”. Jis turės 
svarbių Baltežio rolę. Tarp ki
tų operetes dalyvių yra p. Ste
ponavičienė, Pranas 
čius, J. Sarsevičius 
“Bailus Daktaras”
Chicagos Lietuvių Auditorijoje 
Velykų dieną.

JakfavL 
ir kiti, 
statomas

blogų 
puikius 
rezortą

duok 
laikų 
auto- 
pasi-

parapi jonas

sta žmoneliai. Bet jam 
ir viskas. O jam 
nėra. Turi net du 
mobilius, turi ir 
linksminimui.

Toliau vienas
Naujienose kaltina vargoninin
ką už panaikinimą lietuviškų 
giesmių. Tas kaltinimas visai 
nepamatuotas. Kaip prisako 
kun, Krušas, taip vargoninin
kas ir daro. O jeigu nepaklau
sytų, tai gautų tą patį, kų jau cistų teisių.

Protestuoja prieš 
gatviakarių konduk- 
torius-“policistus”

demokra- 
kiek lai- 
mčnesinį 
prisirašė

MARQUETTE PARK,—Mar- 
quette Parko lietuvių 
tų kliubas 15 warde 
ko atgal turėjo savo 
susirinkimų, kuriame
37 nauji nariai. Taipgi padarė 
keletą naudingų nutarimų. *

Kliubas pasiuntė proteste 
laiškų į “City Council”, prieš 
suteikimą streetkarių konduk
toriams ir motormanams poli-

TAUPYKIT
PINIGUS!

.,.:swAKo:oAiaffliTOj
i [Federal Savings

AND LOAN ASSOC1ATION 
P OF CHICAGO '

pinigus šioje Federalėje įstaigoje.

VELYKOMS
MAISTO IŠPARDAVIMAS

• dėl 
, Plai

Mes kooperuojatn 
su Federal Hou- 

sing Aktu.

erzinimų. Gaukite bonką Žemo 
Saugią ir patikėtiną priemonę 
niežėjimui pašalinti. Lengva var
toti visuomet. Visose aptiekose 
35s. 60c, $1.00.

Nebesirūpinkite 
odos niežėjimo. „ 
skanų, Išb S r i m'ų, 
Dėmiu ir kitų odos

Pradėkit taupyti savo
Gali pradėti taupyti nuo 50c į mėnesį ir augščiau.

ĮSTOJIMO JOKIO NEREIKIA MOKĖTI.
Jūsų pinigai šioje įstaigoje yra apdrausti iki $5,000.00 
per Federal Savings and Loan Insurance Corporation, 
Wasliington, D. G.
Darome paskolas ant pirmų niorgičių, atmokėjimo mor- 
gičių, pataisymo namų ir pastatymo naujų namų, leng
vais mėnesiniais išmokėjimais.

RAŠTINĖ YRA ATDARA KASDIEN.
2242 West 23rd Place , Phone Canal 8887

Ben J. Kazanauskas, Raštininkas,

^=CENTRAL CEMENT 
Construction Company 

NOT INCORPORATED mda
. -r A -r v r . — « l-EcrV

žemo

FŲUMCK 
NOSLACK 
FILLING

kme ?r,'cc lodau

25 ounces for 25$

SENIAUSIA FIRMA 
Narys Western Society o f Engineers 

Leo Krumdieck 
GENERALIS

STATYBOS 
KONTRAKTORIUS

PATAISYMAI, PERSTATYMAI, 
STATYMAS GAZOLINO STOČIŲ.

OAK PARK OFISAS

Alvyays uhifokm 
... OEPĖNDABLE

AL. DALIEGE, Vedėjas 
3221 So. Leavitt Street,

Tel. LAFAYETTE 7074 CHICAGO, ILL.
Pavelytas Kontraktorius 

PERKELIAME NAMUS IR IŠLYGINAME 
ŠALIGATVIUS, CEMENTINES GRINDIS.

Dedame Reinforced Concrete Pamatus prie Senų ir Naujų namų 
Darome Apskaitliavimus . Tiesiame Privažiavimus Porėtus 

Visas Darbas Garantuotas Sienas—Stepsus Blocks
Ant išmokėjimų nuo 3 iki 5 metų

MILLIONSOF POUNDS HAVF. BEEn !
USFD BY OUR GOVERNMtN I

CHICAGOS OFISAS

3654 S. Damen Avė. 946 N. Kenihvorth A v.
Tel. Lafayette 0952-.0953 . TeL Euclid 8422

<IW|lllpl»'>glH«»................. ' ĮHĮI.III.

Pagarsėjusi Pasauly Degtinė
PETRO SMIRNOVO

Įsteigta 1818 m. Maskvoje

>,100 proof — $1.20 paintė 
ZUBROVKA—Smirnovo <£-| gQ

Parsiduoda visose degtinės krautuvėse, kliubuose ir restauracijose. 
DISTRIBUTOR FOR THE STATE OF ILLINOIS 

BUCHANAN CO. Ltd.
7522 SHERIDAN ROAD Tel. Rąger. Park 2900—Chicago, III. 

Spccialės kainos dėl urmo sandelių, dealerių ir tavernų.

Linksmų Velykų Linkime Visiems Musų 
Lietuviams Draugams! ; I

Dykai Alus Musų 10,000 Kostumieriams
Pradėkit DABAR—Laikykit KĘSĄ ALAUS

ARBA VYNO DYKAI NAMUOSE 
VISĄ LAIKĄ!

Wexberg’o pasiūliji mas pasiųsti kėsą alaus arba vyno j jūsų na
mus dykai yra garbingas pasirįžymas kuriuo niekas kitas Chicagoje 
negali susilyginti. Tiktai ačiū musų didelei supirkinėjimo jėgai mes 
galime jums daryti šį pasiuljimą. Trisdešimts metų patyrimas par
davinėjime vyno ir degtinės yrą jūsų užtikrinimas, kad mes darysi
me viską, idant jus būtumėte pilnai patenkinti. • .

WEXBERG pirmieji įvedė Tradtng Tjkietus gėrimų biznyje Chi
cagoje. ’ Kasmet prieš įvedimą prohibicijos, Wexberg išdalindavo 
tuksiančius kėsų alaus ir vyno dykai savo kostumeriams. Mes esame 
žinomi jau nuo 1904 metų kaip gėrimų pardavinėtojai, kuriais ga
lima pasitikėti. Atsilankykite pas mus. Jums apsimokės susipažin
ti su musų dideliu ir įvairiu pasirinkimu. 

100% Proof—Distiliuota Rudeny 1933 m 
TIKROS VAIŠES VELYKOMS

KENTUCKY BOKAY
STRAIGHT WHISKEY

pilna 09 91; 
kvorta

Ši degtinė vartojama puikiausiuose Koteliuose, Kliubuose 
ir Tavernuose. .

VELYKOMS PABANDYKIT
LINW00D
STRAIGHT
WHISKEY

pilna QQn 
kvorta J/ V
................ K——— > jįįi  i   i

NES PIGIAU

SPECIALIAI
Pėtnyčioj ir Subatoj, Balandžio 19 ir 20 d. d.

QvipQtnQ gSw& Ovluultiu ai
»

36c
imli TAI “PILLSBURY’S BEST” |lj|I 1| I C svarų 24%sv. $ 1 bU1!■ VI 1 L 1 Fll O maišelis TČ O C maišelis ■f

KIAUŠINIAI nTa/ b^eži tu,.25*/*c
Visi Balti Kiaušiniai puikųs 29,/2C
VIŠTOS jaunos minkštos išdarytos ........ ......... sv. 27^
“JELL-O” Visų Skonių ............................. . 2 pak. 11^
“GRARE-NUTS” ............. ......... ..... .............. ...... pak. 17^
ŠVIEŽIOS KEPTOS FIG BARS ............. .1...... s v. 100
“MIDWEST” POUND CAKE,,......... 10 unc. pak. 12£
“PAAS” KIAUŠINIŲ DAŽAI pak. 10c
“Pillsbury’s" KEKSŲ MILTAI ..J........ 44 unc. pak. 260
“Pillsbury’s” BLYNELIŲ MILTAI .... 20 unc. pak. 100
“Midwest” ŽELATINO DEZORTAS visų skonių pk. 50
“CHASE & SANBORN’S” Čq™£e k£- 29c
ROYAL DEZORTAI ..................... .’........... 3 pak. 190
“Paradise” SŪRIOS KREKĖS ................... sv. pak. 170
IMT Aior* A TJTNTl? Armour’s “Gold Nut” 1VJLAlKbrAKHN Jb Svaro Kartonai 2 už 29c
CRISCO svaro kenai 21^ 3 svarų kenai 590
POMPEIAN Alyvų Aliejus uc. vaz. 9^ 4 uc. v. 19£
“Midwest” Cut Green STRING BEANS No. 2 ken. 150
“Midwest” RED KIDNEY BEANS No. 2 ken. 2 už 190
“Midwest” GRAPEFRUIT ~........  No. 2 kenai 150
RAUG, KOPŪSTAI '2 už 19c

“Midwest” PuikiosJT X Californįjos 2flckenai '
“Green Tag” Calitornijos

UKUblUd Bartlett 2% kenai 19c
ORANŽIAI Tuzinas 39 C
LEMONAI “Sunkist” Didelės mieros .... ...... Tuz. ,190
VVINESAP OBUOLIAI ........ .................... . .... 5 sv. 290
Rinktinės ŠVIEŽIOS TOMAITBS '............. ...... 2 sv. 250
Šviežios Californijos MORKOS .... .......... ....... pund. 50
“SOUR KROUT” CANDY KISSES ........ ................ SV. 190
“Luxūrie” PEANUT BRHTLE CANDY sv. dėž. 100
WhoLe GLACE GHERhIES...... . 2% unc. pak. 120
SALMONAS Aukšti *7 A 

kenai ■ ■ w
“DAVIES” CALI HAMS Cello suvynioto►S ..........   SV. 190
“Old Fasliioned” LAŠINIŲ KAMPAI .... ........ sv. 220
“LUX” Flakes pak' 9c DI^į' 21c
LŪX VĖlDO MUILAS ...:.... ...................... .... 4 už 230
“SHINOLA” Skystas Čeverykų pališas ....... Bonka 90
“SHINOLA” BATŲ PASTA .................... ... Skardinė 90
“2 IN 1” BATŲ PASTA ...... ................ Skardinė 100
PUIKI RŪKYTA ŽUVIS ....... .............. ........... sv. 290
Pilikųs Creamed COTTAGE CliĖESE . ..... 2 sv. 150
"PABSTETT” CHEESE FOOD ........... 1rund. pak. 160
“COFFEE-METO” s^rk da 99c

PtTNCH|BCARD_krautuvėje. _
Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius.

PA$TĄBA — D»ugwna ^Miduftu Storu" turi ir muot tkyniu, kur įur
galitt pirkti gug mhį, paukititnf ir tl, ui irmiaųruu kainui

—

PIRK NUO

WEXBERGS
1908 So. Halsted St. arti 19-tos gatvės
1411 Mihvaukee Avė. arti Wood St.
Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki J.0:30 vai. vakaro.

I Subatoj iki 11:30 v, vak. ir Nedalioj nuo 1 v. po piet iki 10 v. vak.

T
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Naujienos Turi Rastis Kiekvieno Lietuvio Namuose
Kontestantų KopėčiosDabar visi

ir rome

M. Sturonas

PIRMAS LAIPSNIS—REIKIA 1100 BALŲ

DZŪKAS

1033 W. 103rd St

1739 S. Halsted Roseland

NORGAILIENfi
1150 balsų

2119 balsų

1740 balsu

NON GRADUS—NEPASIEKĘ PIRMO LAIPSNIO

MOCKUS

B. VARNIŠKIS
Herrick Av.1224

BALČIŪNAS9424 Burnside Av,

3521 W. 38th PI, 4424——17th Avė.1005 balsų MAKSVITIS
J. F. VILISJOHN RIMKUS 575 balsųVAITIEKŪNAS 680 balsų

Canalport1980 485 balsų5211 S- Kildare Av
balsų 498 balsų550 balsų840 balsų

P. LAPENIS

724 W. 18th St
BARTAŠIUS 192 balsų

37 balsų

131 Adams Si.

Westville

W. BOURNAT J. ŠUGDIN1S KAVALIŪNAS

Frankfort,320 balsų 312 balsų

Toronto 45 balsųEcorse. Mlch. balsų380
410 balsų

pama
Saba

Harvev, Iii, 
560 balsų

TILLIE 
PABARfiKA

Seno Petro biznis 
“Naujienų” konteste

M. ŠEŠTOKAS 

Melrose Park, I

. SHOLTEMAN 
7017 South

Campbell Avė.
140 balsu—

gerai 
kus, 
nauji 
vaikščioti 
lykite tų 
liauskis 
Naujienų

M. KEMfišIS '
812 West 33rd. St, 
Tel. Victory 6406

638 Plummer St 
Hammond, Ind.

Reikalui
Canal

V. BUDVIDIS 
4094—9th St

M. Sturonas taria 
ačiū rėmėjams

ZOFIJA 
NAUJOKAITIS

Ragina “Naujienų” 
skaitytojus balsuoti 

už Frank Bulaw

MIKE STURONAS
4329 South 

California Avė. 
Lafayette 1527 

1500 balsų

*118 S. Hesp«ria. St. 
Collinsville, III.

J. MAČIULIS 
906 Prescott St, 
Waukegan, III.

1595 balsų

MRS. FRANCES 
DAUGINT

359 Jefferson Avė. 
Aurora, III.
470 balsų

Toronto. Canada
ADELE

MIščIKAITJENfi 

3121 S, Morgan st, 
347 balsų

AL. SAVU "KAS
719 Lincoln Avė.

Rockford, III.

ANT. NARBUTAS

FELICE EDKINS 
Grand Rapids, 

Mich. 
KR balsų

PRANAS KLIKNA

2554 Blue Island 
Avenue

1377 balsų

Kenoaha, Wis,

O kad jums reiks muzikai! 
to pasilinksminti, arba užsira 
šyli Naujienas,.t. prašau pa 
šaukti telefonu La f. 1527.

A. RAŽAITIS
3408 S. Halsted St 

Tel. Rock. 4295 
1210 balsų

K. G, URNEŽIS
1607 S. TalmanSt.

• f

565 balsų

J. SINKUS
1739 S. Halsted St.
Tel. Canal 8500

rinkimų geros rūšies maisto 
produktų.

P. Chizauskas gyvena tarpe 
svetimtaučių, bet daro gražų

121 Seneca St 
Utica, N. Y.

80 balsų

Mrs. A. VILIS
1646 N. Irvinj? Av.

JOHN SHEPALIS
11136 S. St. Louis 

_ Avenue
Tel. Beverly 4391

700 balsų

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos

Raclne, Wis,

Jeigu Bulaw šiam konteste 
nelaimėsiąs Pontiac’o. tai tik 
dėl jo draugų apsileidimo.

A. FRENZELIS 
!62 Losran Avė.

Ont. Can 

balsų

4459 S. Richmond st 
l4if. 5647

2020 balsų

Babaliauskis, 2957 W. 39 
tikras batų daktaras, taip 

sutaiso batus ir čevery- 
kad laiko geriau kaip 

Kas norite ilgai pa
savo batais 
daktarų, 

yra geras 
skaitytojas

naudojate ta proga, - 
dėlių bargenu? Juk 
“Naujienų” nebusite, kaip nei 
vienas lietuvis Amerikoje nega
li būt be “Naujienų”. Jus no
rite skaitytis pažangiais žine
lėmis. Bet jei jus “Naujienų” 
leskaitote, tai kagi žinosite 
įpie pažangų,—apie lietuvių kul- 
,urų ir bendrai kas vyksta pla
čiam sviete. O tų žinojimą 
ums gali suteikti tiktai “Nau

jienos”.
Juk dar nevėlu,—eikite dabar 

• tų mokyklų ir darydami sau 
»erų neišvengiadami padarysite 
•era kitam. Paremsite kontes- 
;antų, kad ir jis atsiektų sa
vo tikslo.

Frank Bulaw yra vienas iš 
tų kontestantų. Ir jis yra už
sispyręs būtinai laimėt. O tas 
almėjimas priklauso nuo jūsų.

2135 N. Spaulding 
avenue

720 balsų

Šie žmones darė biznį per 
Senų Petrą:

J. Gabrėnas, 828 W. 31 St., 
— užlaiko gražių bučernę ir 
grosernę, kurioje visados ran
dasi didelis šviežio maisto 
reikmenų pasirinkimas.

Wm. Šiukda, 6101 South 
Racine Avė., ir kuris užlaiko 
gražų Tavern ir turi kamba
rių svečiams.

J. Chizauskas, 1458 W. 15th 
St., kuris užlaiko bučernę ir 
grosernę ir turi didelį pasi-

Tariu ačių visiems, kurio 
užsirašė per mane Naujienas:

Ponai Sachowskiai, 4359 S. 
Maplewood Avė., kurie užlai
ko puikių bučernę ir groser-

Sacra- 
mento av., priguli prie tikros 
lietuvių kompanijos The Vili
ja Co., 3700 S. Spaulding av., 
tel. Lafayettte 2584.

Daugelis kilų užsirašė per 
mane Naujienas, kuriems ta
riu ačiū, o būtent P. Budrik, 
P. K. Bajorinas, ponai Slan
kai, P. J. Puidokas, P. A. Zad- 
rauskas, W. Witkus, J. Juš- 
kėnas, J. Bražinskis, A. Vitkai, 
A. Kairis, J. Sturonas, O. Pin
kas, J. Mickevičiai, A. Erčius, 
F. Krasauskas, K. Czepows- 
skiai, P. Endr^ekas, T. švilpa, 
J. Klimas, A. Petraitis.

Dėkingas esu irgi tiems, 
kurie pažadėjo per mane už- 
sirašyt Naujienas.

Anelė Razmus, 2107 South 
Halsed St., kuri užlaiko siu
vėjos šapų ir siuva moteriškus 
ruhus, abidvi su dukrele. 
Taippat yra ir čeverykų tai
symo šapa, kur iš senų čeve
rykų padaro taip kaip naujas.

Visiems, kurie darė nors 
kokį biznį per Senų Petrų ta
riu širdingų ačiū 
priėjus šaukite 
8500, arba laišku.

Senas Petras

W. Norbutas, 4505 S. Wash- 
tenaw av., geras muzikantas 
ir belo taiso rakandus, padaro 
iš senų naujus.

F. Trijonis, 2519 W. 45th 
st., geras barberys; patariu 
neužmiršti gerų žmogų.

P. Puslevičiai, 2553 W. G9th

J. Kraude, 6101 So. Stale St., 
užlaiko gražių Tavern, kurio
je randasi svetainė parengi
mams ir kambariai svečiams. 
Drg. J. Kraudos užeiga yra 
didelė, seno stiliaus, gražus 
barai, o pasieniais aplinkui 
eina veidrodžiai.

.1. Markus, 2407 W. 71st St. 
taipgi užlaiko gražių Tavern. 
.Jis yra draugiškas žmogus ir 
savo kostuinieriams patarnau
ja su “smile”.

V. Gabrėnas, 2519 W. 71st 
St., kuris užlaiko bučernę ir 
grosernę, kurioje visados ran
dasi didelis pasirinkimas val-

Frank Bulawo draugai, prie- 
teliai ir neprieteliai, jus visi 
žinote, kad ‘ Naujienų” kontes- 
tas greit baigsis, o kitas kon- 
testas negreit prasidės. G/.il ke
liolika metų praslinks ir jus 
už “Naujienas” per tų laiką kur 
kas daugiau turėsite mokėt. 
Tai argi verta dabar skupaut 
ir laukt, kada jos yra nupigin
tos. Kodėl jus dabar nepasi- 

tuo di- 
jus be

A. L. SKIRMONT
15728 Lathrop Avė.

st., užlaiko moderniškų taver
nų, petnyčiomis skanios žu
vies ir muzikos. Puslevičiai 
yra Naujienų skaitytojai per 
ilgus metus. Nepamirškit ge
rų žmonių.

F. Kuzmarskis, 2635 W. 39 
pi., gera$ siuvėjas ir muzikan-Naujienų vajaus ir 

kontesto beliko šešios 
savaitės.

O didžiuma kontes
tantų dar pirmo laips
nio nepasiekę.

Dar yra laiko kiekvie
nam i augštesnius laips
nius pakilti.

Nepailskite, vyrai ir 
moterys.

Anaiptol, dar su di
desne energija pasidar- 
buokit.

Kas nors turi gi lai
mėti tą puikų automo
bilių. Dovana $700 ir
gi laukia. Taip pat lai
vakortės j Lietuvą.

Daugybei žmonių dar 
reikia Naujienų. • Tik 
eikite pas juos. Tik 
dirbkite nuolat, be su
stojimo iki pat kontesto 
pabaigai.

Visi sykiu atsiekime 
šio vajaus tikslo, kad 
neliktų ne vieno gero 
lietuvio namo kur kas
dien neateitų Naujie
nos.

Kontesto Vedėjas.

P. Zuras, 2622 W 
pristato gerų 
na.

L. Petrulis, 6659 S

69th ft.
lietuviškų duo

PENKTAS LAIPSNIS — REIKIA 8,000 BALSŲ
S 1 2» - TREČIAS LAIPSNIS—5000 BALSŲ

FRANK BULAW
1739 S. Halsted St.

10,018 balsų

O'

SENAS PETRAS

1739 S. Halsted St.
8476 balsų

1 2 3

KETVIRTAS LAIPSNIS — REIKIA 5,500 BALSŲ
1 2 3 4 5

»

♦

. t

f t

• •

<<

• -

• * .M # V .

ANTRAS LAIPSNIS — 2,800 BALSŲ

K. MATEKONIS
3437 Jackson Blvd 

Nevada 8416
3270 balsų

2 3 4
•

Jų
■ j

20 balsu

|||k
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Štai kaip kartais at
sitinka su daktarais

viešbučio Washington, 167 W. 
Washington street, atsidarė 
langą ir nušoko į gatvę. Užsi
mušė vietoje.

Jie nevisuomet yra labai “drą
sas”, ypatingai Velykų dieną

Kiek mums yra žinoma, dak
tarai, paprastai, būna gana drą
sus, daro visokias operacijas, 
taiso gyduoles ir tam panašiai 
be jokios baimės. Bet kartais 
pasitaiko nelaimė ir jiems.

štai vienas daktaras, kuris 
labai didžiuojasi savo sutaisy
tomis gyduolėmis papuola į ga
na nemalonų “triubelį”.

Tą visą nemalonumą padaro 
paties daktaro žmona; duktė įr 
tarnaitė ir jų palangėse dai
nuojantis serenadas, į vieną iš 
jų įsimylėjęs jaunikaitis.

1

Galingos jaunikaičio serenados
Visos trys moters užžavėtos 

slaptingo jaunikaičio serenado
mis į ji įsimyli ir jieško pro
gas slapta viena nuo kitos su 
juo susitikti. Ponios neapsi- 
leidžia ir tarnaitė, kuri taip pat 
turi mylinčią širdį. Materų 
geismai išsipildo ir jos su tuo 
slaptingu jaunikaičiu susitinka.

Bet čia įvyksta tikra tra
gedija ir tą padaro garsaus 
daktaro sutaisytos gyduolės, 
šis įvykis paverčia visą dr. na
mą į tikrą “pragarą”. Iš karto 
daktaras pradeda drebėti iš 
baimės tik kinkos, o paskiau ir 
visas kūnas ir kol visas įvykis 
išsiaiškino, garsus daktaras 
vos gyvas išlieka nuo baimės.

šio “Bailaus Daktaro” ir jo 
šeimos juokingi pergyvenimai 
bus pastatyti scenoj, Lietuvių 
Auditorijoj, Velykų vakare, tai 
yra šį sekmadienį.

“Bailus Daktaras yra nepa
prastai graži dainomis, muzika 
ir labai juokinga operetė.

Veikalą stato Chicagos Lietu
vių choras “Pirmyn” užbaigi
mui savo 25 m. jubiliejinio se
zono ir dėlto prie jo yra gerai 
prisirengę.

Vienas iš geriausių komikų
Daktaro rolę lošia vienas iš 

geriausių komikų Chicagos lei- 
tuvių tarpe, tai Pranas Jakavi- 
čius.
terš yra

Zarasiškių Kliubas 
rengia vakarėlį

Kliubas antram skridimui pa 
aukavo $2.50.

Zarasiškių 
savo susirinkimą 
salėje, 2126 So.

prisirašė du nau-

Balandžio 12 d.
Kliubas laikė 
p. Žukausko 
Halsted st.

Prie kliubo
ji nariai. Vienas jų p. Knyva, 
kontraktorius.

Po apsvarstymo bėgančių 
kliubo reikalų, buvo nutarta 
surengti draugišką vakarėlį su 
muzikaliu programėlių. Zara- 
siškiai, kurie dar nepriklauso 
prie kliubo, galės bankiete pri
sirašyti. Buvo išrinkta vakarė
lio surengimo komisija iš se
kamų narių: p-nia Uršulė Žu
kauskienė, Al. Saikus ir Teo. 
Mačys.

Po diskusijų, buvę nutarta 
paaukoti ALTASS. $2.50 ant
ram skridimui. Kai kurie na
riai buvo priešingi, nes kliu
bas dar jaunas, pinigų neturi. 
Ką turėjo, tai iš duoklių su
rinktų keletą dolerių.

Kliubo bankietas įvyks šeš
tadienio vakare, gegužės 4 d., 
p. J. Žukausko salėje, 2126 So. 
Halsted St. šis parengimas bus 
kaip ir susipažinimo parengi
mas. Visi zarasiškiai prašomi 
dalyvauti ir linksmai laiką pra
leisti. Zarasiškis.

Nepasisekė, tai nepa- 
sisekė-dar bandysim
Iš Cicero miestelio mokyklų ta 

rybos rinkimų

didžiulis
Lietuvių

yra vie-

ir
Bailuas

vedėjas p. 
visas cho- 

savaites kuone

Trys daktaro šeimos mo- 
—p-nia Steponavičie- 
Skeveriutė, Gadikai- 

tė ir įsimylėjęs jaunikaitis—p. 
Serasevičius.

Veikalą papildo visa eilė įvai
rių lošėjų, “Pirmyn’ 
choras ir Chicagos 
simfonijos orkestrą.

Velykos lietuviams
na iš didžiausių ir linksmiausių 

i pavasario švenčių, kurias lietu
viai iškilmingai sutinka ir šioj 
šalyj.

Velykų rytą ir popietį pra
leidus prie margučių ir skanių 
pietų vakaras bus ištikro sma
gu praleisti Lietuvių Auditori- 

|: joj klausantis tos gražios 
juokingos operetės 
Daktaro”.

“Pirmyn” choro 
K. Steponavičius ir 
ras jau kelias
kasdieną daro repeticijas loši
mo ir dainų, kad tinkamai už
baigti choro 25 m. jubiliejinį 
sezoną.

Pradžia 4:00 v. v. Kadangi 
jau yra daug bilietų parduota 
iš anksto, tai nesivėluokit, kad 
paskiau nepritruktų sėdynių. 
Taigi, Velykų vakare visi į Lie
tuvių Auditoriją ir ten linksmai 
ir gražiai užbaigsim linksmą 
pavasario šventę. J. L. A.

Jį tris kartus “nužudys

su

O’Dill, 
vikri.

MODERN MILLWORK & SUPPLY 
CO. (Ne ikorp.) 3000 Archer Avė. 
Tel. VIRginia 1914. Lentos — Sta
tybai Medžiaga — Stogdengystė 
Dykai Apskaitliavimas. z

viena iš Cole brolių cirko akrobačių. Grakšti, 
Ji pasirodys kiekvieną dieną Coliseume, prie

(Įkorporuota) 
įsteigta — 15 metų 

NAUJA IR VARTOTA STATYBAI 
MEDŽIAGA. PLASTER 

BOARD

452 West 47th Street
Tel. YARds 1856—1857

Davids Sash. and Door 
Cotnpany 

3280 Archer Avė.. 
“Užsisakykit Langams Sietelius 

Dabar”.
Visokios Rūšies Statybai Medžiaga. 

Del Apskaitliavimo šaukit _
Tel. LAFayette 5723

graži ir
14-tos ir Wabash, kur cirkas atsidaro rytoj po pietų.

' NAUJIENOS, Chlcago, III.

J. Sarsevičius, gabus teno
ras, *kuris turės nelabai geras 
Velykas, nes jį tris kartus 
“nužudys”. Neva tragedijos jį 
ištiks operetėj, “BAILUS DAK
TARAS”, kurią “Pirmyn” cho
ras stato Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje šį sekmadieni, Ve
lykų Dieną. Pradžia 4 vai. po 
pietų, o bilietus perkant iš an
ksto—juos galima gauti už 60 
centų.

Šįvakar didžiulis čir 
ko paradas per 

d idm ies tį
Didžiulis cirko paradas, 

raudonomis šviesomis, su dūdų 
orkestrais, žvėrimis ir šimtais 
akrobatų šįvakar maršuos per 
Chicagos didmiestį. Tai bus 
Cole Brolių ir Clyde Beatty 
cirko 
kare 
prie
ir eis į “Loop”.-

Eisenoje bus šeši dūdų or
kestrai, 32 kletkos plėšriųjų 
žvėrių ir visa banda' dramblių 
-»-slonių.

paradas. Lygiai 7:30 va- 
eisena apleis Coliseuma, 
14-tos ir Wabash gatvių

Atyda-Pirmyn Cho 
ro Nariai

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
ALFABETO TVARKOJE

šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbsti musą skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti įvairią paprastą ir nepaprastą 
dAiktų, intaisą ir reikmenų. Jeigu iš telpančią čia skelbimą ne
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informaciją, jeigu tik 
jų bus galima gauti.

LENTOS ir Medžiai
LUMBER

susirasit 
ko
tik 
jums reikia

AJAX LUMBER & 
WRECKING CO.

CICERO.— Balandžio 13 d, 
čia įvyko mokyklų tarybos rin
kimai. Kandidatų išviso buvo 
20, o vietų, tik 4-ios: trys na
riai taryboje—3 metams, o vie
nas, vieniems.. Kandidatų į tri
jų metų narystes buvo 14. Tarp 
jų ir du lietuviai, advokatas 
Norbert Tuni|‘awick (Tumavi- 
čius) ir Antanas Matui (Matu
lis).

Rinkimus laimėjo trys se
nieji nariai, M. J. Solar, J. S. 
Idziaszek ir F. J. Novak. Lie
tuviai kandidatai pralaimėjo ir 
iš to pasinaudojo kiti. Tuma- 
vickui balsų skaičiumi teko 5-ta 
vieta, o Matuliui—12-ta.

Užsibaigus rinkimams, Tuma- 
vick savo rėmėjams užfundino 
statinę alaus, o K. Visiliauskas, 
valgomųjų daiktų krautuvinin
kas, 1334 S. 49th Ct., atnešė 
užkandžių. Ir taip, beuliavo- 
jant, pasibaigė rinkimų darbas 
gerame upe. Baliukas įvyko 
Liuosybės svetainėje. Nenusi
minė visi dėl nepasisekimo — 
veikė, tai dar bandys — iki lai
mės.

Viši nariai butanai atsilan
kykite j ’ generalinę repetįciją, 
penktadienį, balandžio 19, Lie
tuvių Auditorijoje, 3133 
Halsted St., 7:30 vai. vak.

So.

iTheEnglishMumn

Tenth Anniversary 
Program

Next feature is talk by 
Mrs. Minna Schmidt

Ilaving’ started their tentb 
happy club year with a delight- 
fui Supper-Dance in February 
at the Casa de Alex, the KR’s 
continue their Tenth Anniver- 
sary program by arranging an

Siunčiame Gėles Telegrama i 
pasaulio dalis.

viso

KVIETKININKAS 
Gėlės vestuvėms, bankietams ir 

nagrabams.
3316 S. Halsted St 

Phone Bonlevard 7314. Chicago, III

interesting afternoon on Sat- 
urday, April 27, when the 
charming Mrs. Minna Schmidt 
will give a talk in eonneetion 
with her famous figūrines of 
the “Four Hundred Outstand- 
ing Women of the World”.

These figūrines, which, at- 
tracted considerable attention 
at the World’s Fair, wilj soon 
be removed from Chicago to a 
permanent plače of exhibit in 
Washington,' D. C. Therefore, 
we should all avail ourselves 
of this oppprtunity to hear 
Mrs.‘ Schmidt and to see and 
learn more intimately about her 
work and stįjdy i n the. creat- 
ing of these \historical little 
figures wliięh are now on dis- 
play on the ninth floor of Man- 
del Brothers, State and Ma- 
dison streets.

Figūrines of Lith. Women.
Among* the famous charac- 

ters portrayed, the women of 
Lithuania are jncluded too, and 
the biographies of four Lith^ 
uanian authors fili a chapter 
in the handsome book compiled 
by Mrs. Minna Schmidt en- 
titled: “Four Hundred Out- 
standing Woihen of the World”. 
Incidentally, it was one of the 
KR’s who translated the bi
ographies for this book from 
Lithuanian Scripts.

Lithuanian News Loan & 
Building Association 

(Naujienų Spulka)
Yra priimta i Federal Home Loąn 
Bank narius ir yra pripažinta ge
rame stovyje.

Kad padidinti spnlkos veikimą 
ir kapitalų Federal Home Loan 
Bank suteikė galimybe daryti pa
skolas ant pirmų mortgijįhj. To
dėl visi kam reikalinga paskola 
ant gero namo galite kreiptis į

Naujienų Spulkę
1739 S. Halsted St.

RYPKEVIČIA sekretorius

Mrs. Minna Schmidt’s talk 
is scheduled for 3:00 P. M., 
Saturday, April 27, and will 
be given ’midst Ųie display of 
figūrines, adjoining the bbok 
section on the 9th floor of 
Mandel Brothers’ store.

— N.

Attention, Members 
of Pirmyn Chorus!

There will be a. general re- 
hearsal FRIDAY, April 19, at 
the Lithuanian Auditorium, 
3133 S. Halsted Street. Ali mem- 
bers are; ręųuested to be pre- 
sent at 7:30 P. M.

AKORDIONAI
ACCORDIONS

PIANO ACČORDIONAI žemiausio
mis kainomis mieste: Vartoti Celini 
$75. 80 Basses, nauji $85, 96 Basses 
nauji $100. 120 Basses, vartoti $95, 
120 Basses, nauji Special $115, Dy
kai Lekcijos. VVALLES ACCORDION 
SALES & MFG. 1722 So. Ashland 
Avė. 2-ros lubos CANal 3640.

Barberystės Mokykla
BARBER COLLEGE

MOKINKIS BARBERYSTĖS 
Dabar laikas išmokti šį amatų mu
sų moderniškoj mokykloj už labai 
pigia kaina. Barbens visuomet tu
ri darbų. Atsilankykit ir patįs patirkit 
TRI—CITY BARBER COLLEGE, 

Ine.
809 South State Street 

610 W. Madison St. ;
" .............    " - .—.R—.. II...........................

KNYGOS
BOOKS

CARR BROS. WRECKING CO.
(Ine.) 

įsteigta 1915.
Parduodame Visokios Rūšies 

ANTROS RANKOS BUDAVOJIMUI 
MEDŽIAGA.

Nauja Statybai Medžiaga ir Malkos 
Lietuvi pardavėja rasite musų 

yarde.
3003-3039 S. Halsted St.

VICtory 1272-1273

MUZ. MOKYTOJA
MUSIC TEACHĘR

SMUIKOS ir abelnos muzikos. V. 
Čepukaitč-Chap, 1534 N. Oakley Avė. 
Tel. Brunswick 9181.

Maliorius-Dekoratorius
PAINTING & DECORATING

šaukite K. čepukas Tel. Brunswick 
9131 arba Lafayette 5277.

POPIERUOTOJAS IR 
PENTERIS

Padarau pirmos klesos darbų už že
ma kaina.

J. AUGAITIS
1608 S. 50 AveM Cicero, III.

Tel. Cicero 645

Geras Maistas Ve
lykoms!

šiandien ir rytoj kiekviena namų 
šeimininkė bus užimta prisirengimu 
prie Velykų švenčių. Jos svarbiau
sia užduotis bus nusipirkti geriau
sius maisto produktus, prieinamiau- 
siomis kainomis.
Namų šeimininkės gali ši syki su
taupyti pinigus pirkdamos “Midwcst 
Stores”. Neužmirškite, kad visose 
miesto dalyse yra patogiai prieina
mos “MidwseV Stores”, šių krautuvių 
savininkai prisirengę jums geriausiai 
patarnauti dideliu ir turtingu pasi
rinkimu. šviežus vaisiai, dešros, 
kumpiai/ kiaušiniams, miltai, svies
tas. kava ir t. t.

Visas maistas yra šviežias ir nau
jas. Jis tik kų atėjo nuo išdirbė- 
jų ir iš manufaktūrų. Del didelės 
supirkinėjimo jėgos, maistas atga
bentas vagonais be trukdymo. Pase
kai to, jis yra kuošviežiausias.

Kiekviena namų šeimininkė gali 
sutaupyti laiko, jeigu ji perskaitys 
šios dienos skelbimų, kuris telpa 
šiame ląikraštyj, kitoj vietoj. Pa
sidarykite listų reikalingų sau daik
tų ir palyginkit kainas — jus persi
tikrinsite, kad jos yra žemiausios.

Ši speciali išpardavimų “Midvvest 
Stores” savininkai rengia savo kos- 
tiumeriams todėl, kad duoti jiems 
progų sutaupyti pinigų tuo laiku, 
kai jie švenčių proga išleidžia dau
giau ant maisto produktų.

Pasinaudokite ta 
pirkite viską kas 
“Midwest Stores”, 
sveikai praleisti 
Jus turėsite progų 
žai pinigų ant jūsų pirkinių. Apskelb.

Senų ir naujų lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1739 So. Halsted St.. Chicago. III.

KAILIAI
FURS

FUR STORAGE
Voltai ant vietos. žemos Rainos 
skaitant apdraudė. Musų eksper
tai padaro gera darbų prie vųlymo. 
glezavimo, pataisymo, perdirba ir 
styliuoja kailinius sulig naujausios 
mados.

DAVID ADLERBLUM 
įsteigta 1906

6510 S. Halsted St. NORmal 5150

RAKANDŲ Bargenai
FURNITUKE BARGAINS

KRAUTUVES
STORES

NAUJAS BIZNIS 
atidaryta grosernė, cigaru 

ir visokių smulkmenų krau- 
Taipgi visokių žalumynų, 

progos patarnausiu krausty- 
_pristatysiu_ .anglis.____

2030 Canalport Avė.• •

Naujai 
tabako 
tuvė.

Prie
me ir _____

GEORGE GURNEVIČIUS

DON’T

W. SCHAULER’S STORAGE 
4644 N. Western Avė.

Detalis rakandų skyrius, $450 varto
tas tikras kiniškas divonas. PIGIAI. 
Nauji kiniški kaurai po $15, $25, 
$35 ir $350. 10 daik. valg. kamb.
sėt. $98. Moderp. 8 d. miegkamb. se
tas $98. Parlor sėt. $25—$45. Cash 
ar išmok. Vakarais iki 9, ned. iki 4.

Radiatoriai ir Katilai

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos 
OEO/ IKI OEn/ C O vw

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet i 

LEVINTHAL PLUMB1NG
SUPPLY CO.

1635 W. Division St. 
kartinas Marsh f i e. 1d

NEGLECTproga ir nusi- 
jums reikalinga 
kad linksmai ir 
Velykų šventes, 
sutaupyti neina-

STOGAI
ROOFING

—Ten Buvęs.

t
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MES REKOMENDUOJAME

Paėmė nuodų-nemi 
rė, tad iššoko per 

langą
Didžiojo karo invalidas Her- 

bert Allardice, 40, norėjo nu
sižudyti. Vakar paėmė nuodų 
ir atsisėdo laukti mirties. Lau
kė, laukė, bet niekas nesidareJ 

Taip išlaukęs apie vienuoli
kę valandų, pagaliau sumanė iš-’ 
šokti per langą. Taip ir pada-‘ 
rė. Užlipęs apt aštunto aukšto

Pranas Žemaitis
Persiskyrė su šiuo pasauliu balandžio 16 dienų, 

10:5 valandą vakare 1935 m., sulaukęs 48 metų 
amžiaus, gimęs Suvalkų rėd., Šakių ap. ir vals
čiaus. Prigulėjo prie Amerikos Legiono ir SLA. 
238 kuopos. Amerikoj išgyveno 28 metus.

Paliko dideliame nuliudime moterį Oną po tė
vais Burusaitė, dukterį Genovaitę 17 metų, sūnų 
Vytautų 12 metų, seserį Oną ir jos vyrų Kirdu- 
lis, sesers vaikus Benediktų, Pranciškų, Frances 
ir Oną ir jų šeimynas, pusbrolį Izidorių žemaitis 
ir šeimyną, Lietuvoj seserį Marijoną Pranaitienę 
ir šeimynų.

Kūnas pašarvotas randasi 2927 W. 38th PI.
Laidotuvės įvyks subatoj balandžio 20 dieną, 

1:30 valandą po piet iš namirį Tautiškas kapines. 
Visi a a Prano Žemaitis giminės, draugai ir pažystami esat 

nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir Moteris, Vaikai ir Giminės.

Patarnauia laidotuvių direktorius J. Liulevičius, Telefonas 
Lafayette 3572.

EKB Black 
Labeir:'^; 
HeMistheSettetY 
40% 1 year ol<l whl*Uey 
17% 4 yeer old wHl«My 
3% 17 yeer ol<l whbkey 

40% Flne.t nęulral eplrlu '
1 l OO% GOdD iAStfe

This fine blend 
c o n t a I ii- 
ing 60 psr cent 
aged vvhiakey 
is the natlcn’s 
“good taste 
favorite.

4707 So. Halsted St

NATHAN KANTER

MUTUAL
LIQUOR 00.

Tel. Yards 0803

šaltis krūtinėj gali pasidaryti 
rimtas, bet tankiai palengvėja, 
kuomet uždėsite malonų, sušil
dantį Musterole. Musterole nėra 
vien mostis. Jis veikia prieš iri- 
taciją, ir prašalina skausmų. 
Milionai vartoja per 25 metus. 
Trijų tvirtumų. Rekomenduotas 
per gydytojus ir slauges. Visi 
vaistininkai užlaiko.

->•«>»- IH'l • v RECOMMENDEo' j
FOR40YEARS '

. Mv.Vi ' —-‘-.u-8’—A."

TIRED '-1 
...REDDENED4

fe.'

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysime kiek kaštuos pataisyti Mes 
taipgi darome visokį bHkorystės 
darbų.

8216 So. Halsted Street.
Tel. VICtorv 4905.

Buy gloves with whot 
it savęs 
-elkalo SOę ar

didelis »«*» pareMhaMa . «l 
Ji vato te nĮP«aro d*»- 

»Be to galite aateopĮaU 
UC kuriuos galite 

U pirtttaaltei ar kg 
uambert PhamaoaJ Oo.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25‘



Jei, žinotum, kad pa-Ryt°i altass pa-
siseks, neprošalį 
bandyti, bet...

skelbs bazaro au 
koto jų sąrašą

NAUJIENOS, Chicago, III.

LIETUVOS VALDŽIA PAGERBS S. B. KOMAIKO

Bevažiuodamas Yellow taksi- 
kebu vienas Li rry McLane, 
6439 Dante avenue, nutarė, kad 
daug pelningiau yra iš šoferio 
iškolekCuoti pinigus, negu jam 
mokėti. *

Tad, nieko nelaukęs, kai tak
si sustojo prie Stony Island ir 
81-mos, McLane pareiškė šofe
riui, Edvvard Breault, kad r.ori 
iš jo užmokesnio už kelionę. 
Gal t i nepaprastas dalykas, 
kad Šoferis turi mokėti klientui 
už pavažinėjimą, vienok jis pa
siryžęs savo norą įvykinti.

Nesipriešindamas šoferis iš
traukė $1.50 iš kišenio ir įtei
kė juos savo keistam klientui.

Bet nelaimei, visai be reika
lo pasimaišė policistas, kuris 
tuoj McLane sučiupo ir patup
dė jį už grotų Eas»t 75th poli
cijos stotyje, kad Chicagos tak- 
sikebų industriją apsaugoti nuo 
gręsiančio bankroto.

Rytojaus “Naujienų” nume
ryje ALTASS paskelbs padėką 
pasekmingo bazaro rengėjams, 
darbininkams, taipgi pilną au
kotojų sąrašą.

Pašautas už nepasi 
tenkinimą rinkimų 

rezultatais
Dixmoor kaimo policijos vir

šininkas Seliga per nesusiprati
mą pašovė 21 metų jaunuolį, 
Sylfred Brown, 21 E. 144th st., 
Harvey, kuris' rodė didelį nepa
sitenkinimą Dixmoor kaimo rin
kimais. Viršininkas mane, kad 
Brown apsiginklavęs ir šaus, 
tad pasiskubino jį sulaikyti.

J. A. Sinkus
linki

Areštavo 10,200 au 
tomobilių savinin

kus dėl laisniu

Naujienų “Newsboy 
visiems Chicagos Bridgeportie- 
čiams linksmų pavasario šven
čių—Velykų.

O visiems kontestininkams, 
kad juos Velykų zuikiai suba
dytų, jei jie man Pontiac lai
mėti sutrukdytų.

—J. Sinkus.

Jeigu turite automobili be 
1935 metų valstijos ar miesto 
laisnių, nevažiuokite iš namų, 
šį kartų policija nejuokais ėmė ' 
areštuoti motoristus, kurie ne
pasiskubino laisnius nusipirkti. 
Vakar areštavo 10,200, ir areš
tus tęs tol, kol visus privers 
laisnius nusipirkti.

Batonas ir vėl jo ran 
koše

Illinois universitetai 
šaiposi iš komu
nizmo tardymo

Illinois legislatura nutarė, kad 
penkių narių komisija turi pa
sisukinėti po tris stambiausius 
Illinois universitetus ir iškelti 
aikštėn įrodymus, kad ten stu
dentams yra skiepijamos viso
kios durnystės, tarp jų komu
nizmas.

Tardymas daugiausiai liečia 
Chicagos Universitetą, irNorth- 
vvestern su Illinois universite
tu. Tų įstaigų viršininkai tik 
nusijuokė, kad pas juos bus 
ieškoma komunizmo skleidėjų. 
Jie pareiškė, kad mielu noru 
leis komisijai knisinėtis po 
mokslaines ir dar pagelbės, jei 
reikės. Universitetai sako, kad 
kaltinimai yra be pagrindo.

Lietuvos valdžia paskyrė Didžiojo Kunigaikščio Gedimino 
□rdeną žymiam Chicagos žydų veikėjui ir lietuvių draugui, S. 
B. Komaiko. Konsulas Antanas Kalvaitis oficialiai įteiks orde- 
na p. Komaikai gegužės 1 d., Covcnant Club filmuose.

Paveikslas parodo S. B. Komaiko kalbant su P. Grigaičiu, 
‘Naujienų“ redaktorium, Pasaulinės Parodos žemėse, pereitą 
vasarą. P-as Komaiko daug dirbo žydų Dienos surengime ir 
finansiniai parėmė Lietuvių Dieną.

A. L. Skirmonto Ačiū tu.:,.."aus "F„e‘!-°gram žaislusvaikams. (Apg)

diktatūra, po referato diskusijos. 
Visi nariai kviečiami skaitlingai su
sirinkti. Kviečia Sekretorius.

Chicagos Lietuvių Draugija, yra

ŠĮ vakarą

Tariu širdingai ačiū visiems 
kurie per mane užsirašė Nau
jienas arba atnaujino prenu
meratą, kaip tai :

J. Sainar, 15719 Woodbridgc 
Avė., Harvey, III.

Juozapas Beinor, 15147 Cen- 
ter Avė., Harvey, III.

Ir meldžiu visų nepamiršti 
J. Beinorio,*kuris užlaiko val
gomų daiktų krautuvę, pirmos 
klesos bučernė ir grosernė. 
Reikalui esant nepamirškit 
užsukti ir pasipirkti ko rei
kia.
.......A. L. Skirmont,

15723 Lathrop Avė.
Harvey

Namų sujieškojimo 
biuras
su j ieškojimo biuras 
Service Bureau) tu- 
veltui su j ieškoti na- 
pagyvenimus tiems 
kurie turės išsikrau-

m.

Kazys Steponavičius, “Pir
myn” choro, Chicagos Lietuvių 
Choro ir Chicagos Lietuvių 
Simfonijos orkestro vedėjas, ku
ris Velykų Dieną vėl paims į 
rankas dirigento batoną.

Jis ves “Pirmyn“ chorą ir 
simfonijos orkestrą operetėj, 
“BAILUS DAKTARAS“, kuri 
yra statoma Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje šį sekmadienį Ve
lykų Dieną. Operetės vaidini
mas prasidės 4-tą valandą po 
pietų.

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
Chicagos Centrą)^ kuopos 
įvyksta specialis susirinkimas 
šj vakarą, balandžio 19 d., 8 
vai. vakare, Naujienų name, 
1739 S. Halsted St. Po susirin
kimo Naujienų redaktorius P. 
Grigaitis laikys referatą temo
je “Proletariato Diktatūra“. 
Paskui seks viešos diskusijos. 
Kuopos nariai ir visi socialistai 
yra kviečiami skaitlingai atsi
lankyti. Nepamirškite —i šį va
karą ! —Kvieslys.

Namų 
(Housing 
ri tikslą 
mus ar 
žmonėms,
styti iš ąpielinkių, kuriose eis 
nauja statyba sulyg 
Darbų Administracijos (PWA) 
plianų.

Namų sujieškojimo biuras 
gauna Naujienas kasdien ir iš 
Naujienose telpančių apskelbi
mų temija, ....turi namus 
pardavimui arbaOiuttis paren- 
davimui. Jieškančius namų ir 
butų biuras pasiunčia veltui. '

Tokiu budu pasiskelbimas 
Naujienose igyjii dar daugiau 
vertės.

Biuro adresas ryra: Housing 
Service BuTeau, 1201 W. Taylcr 
st., Chicago, III.

Viešųjų

Maltas dar nepražu
vo, Blue Ribbon ge

rai tebegyvuoja

PRANBIMAI
Lietuvių Socialistų Sąjungos Chi

cagos Centralė kuopa laikys specia
li susirinkimą balandžio 19 d., 1935 
m., 8 vai. vakare. Naujienų name, 
1739 S. Halsted St.

Reikalinga apkalbėti kaip sėkmin
giau apvaikščioti Pirmos Gegužės 
švente.

Po susirinkimui drg. P. Grigaitis 
laikys referatą temoje Proletariato

KANE’S FAIR STORE 
Persikraustėm nuo 

3347 So. Halsted St. j 
3509 SO. HALSTED ST.

Užlaikome pilną pasirinkimą
Atsilankykit i 

musų naujai įrengta krautuve.
pašalpos Ilgoje, pomirtinių ir kultu- noms popieros ir hardvvare. 
ros draugija. I narius priimam! 'miausios kainos. Atsilanl
vyrai ir moteris nuo 15 iki 48 
metų amžiaus. Pašalpa ligoje yra 
8-jų skyrių — $6, 810 ir $16 savai
tėje; pomirtinė $250. Taipgi, čia 
priimamos ir čielos draugystės bei 
kliubpi, jeigu dar nestovi visai blo
gai pinigiškai.

Chicagos Lietuvių Draugija, yra 
legalė organizacija Illinois valstijo
je. I Chicagos Lietuvių Draugiją 
priklauso 1900 narių, tai yra did
žiausia ir turtingiausia lietuvių 
draugija Chicagoje.

Isirašyt Draugijon galima pane- 
dėliais ir ketvergais visą dieną, o 
nedėldiertiais tiktai nuo 9 vai. ryto 
1 v. p. n.

Kreipkitės i
Draugijos ofisą, 

1739 So. Halsted SL
Taipgi, isirašyt Draugijon galima 

ir per musu konkursantus. ..

Jaunų Lietuvių Pulko Tėvų Ko
mitetas rengia vaikučiams nepap
rastą parą šeštadieni, balandžio 20 
d. 1 valanda po piet Mark White 
S<|uare Park svetainėj, prie Halsted 
ir 30 gatvės. Bus dainų pamokos 
ir tuo pačiu laiku bus duodamos vai-1 
kučiams dovanos, kurie atsineš gra
žiausiai numargintus kiaušinius.

Tėvų Komitetas.
Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo • 

Amerikoj susirinkimas jvyks neda
lioj balandžio 21 d. 1935, 1 vai. po 
pietų J. Garbužo svet., 3749 South 
Halsted St.

Visi nariai malonėkite dalyvauti, 
nes turim daug reikalų dėl aptari
mo. Taipgi nepamirškite naujų narių 
prirašyti prie kliubo.

M. Batutis prot. rašt.
Svarbus Dr-jos “Lietuvos Ūkinin

ko” susirinkimas nedėlioj, balandžio 
21 d., p. Barausko svet., 2244 West 
23 PI., jvyks svarbus draugijos “Lie
tuvos Ūkininko” mėnesinis susirin
kimas. Iš priežasties Velykų šven
tės, susirinkimas prasidės lygiai 12 
valanda.

Taipgi noriu pranešti kad bus svar
stoma svarbus reikalas sulyg drau
gijos raginimo prie valdžios teisių. 
Tad, dėl draugijos gerovės ir ištirti 
šj svarbų dalyką, malonėkite kuo- 
skaitlingiausia atsilankyti i susirin
kimą.

J. Žurkauskas, pirm.
Ieva Lukošiūtė .fin. r&št.

IT’S SIMPLY
INEXCUSABLE

You cannot expect to make 
friends sociali/ or in business 
if you ,have halitosis (bad 
breath). 3lnq© you cannot de- 
fect lt your.self, the one way 
of making sur© you do not 
offend is to gargle often wlth 
Listerine. lt Instantly destroys 
odors, improves mouth hyglene 
and checks infection. La m bert 
Pharmacal Company, St. Louis, 
Missouri.

LISTERINE
ends halitosis

Kilis 200,000,000 gerins'

sie- 
Že-

įcLASSIFIEDADS ]

NAUJIENOS
. Furniture & Fixtures

Kakandai-Itaisai

Galima gauti
Naujai atidarytoj grosernėj 

pas

George Gurnevicz
2030 Canalport avė.

STADIUM
1800 W. Madison St.

16 popiečių ir vakarų
PRADEDANT

SUB., BAL20
HAGENBECK-WALLACE IR 
FOREPAUGH-SELLS BROS.

Suvienytas

CIRKUS
Didžiausias Pasaulyje Trenuotų 

Žvėrių Perstatymas

BERT NELSON 
su žiauriausiais pasauly 

levais ir tigrais.

P-lė RASPUTIN
Europos žvėrių trenųotoja ir 

“Pasiutusio Minyko” duktė

Geros 25£ iki $ 1.65 nėra
sėdynės brangesnių

Parsiduoda dabar pas — 
Lyon Healy, 

Bond Clothing Store— 
65 W. Madison St ir 

STADIUM Box Ofise.

X

DIGESTIBLE 
AS MILK 
ITSELFl

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE 
rius, visokio didžio su Coil Baksais 
ir Sinkom. Taipgi štorų fikčerius 
dėl byle kurio biznio iškaitant svar
stykles, registerius ir ice baksus 
Cash arba ant išmokėjimo. Pama
tykite mus pirm negu pirksite ki
tur. S. E. SOSTHEIM & SONS. 
Store Fixtures, 1900 S. State St. 
CALumet 5269.

PAVASARINIAI BARGENAI
Barų fikčeriai — Soda Fountains 

— Showkėsai — Cash Registeriai — 
Lunch Kaunteriai — Kėdės — šal
dytuvai — Barbeciue Roasteriai — 
Pečiai — štymo Stalai — Bar Stik
lai — Indai — Nauji arba vartoti 
už bargenų kainas, 
vartotus 
staka. 
miaųsios. 
AMERICAN 
Aprupinam ir toliaus už miesto gy
venančius biznius. 
THE GREEK AMERICAN STORE 

FIXTURE CO., 
14 N. Franklin Street 

Tel. CENtral 4561 
Chicago. III.

Mes perkame 
krautuvių fikčerius ir 

Musų sąlygos prieina- 
Pabandykite GREEK 

planą ir taupykite.

STORAGE RAKANDŲ BARGENAI 
$200 importuoti kaurai ....... $25.00
$300 kaurai ............................  $35.00
Parlor, miegkambario ar val
gomojo kamb., rakandai .... $30.00

Atdara vakarais ir nedėlioj. 
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

INVESTIGATORIUS dėl aksiden- 
tų kęsų. Turi būt patyręs su žmo
nėmis. Priduokit pilnas informaci
jas Box 246, 1739 S. Halsted St

Help VVanted—Female 
Darbininkių reikia 

j-ur-u-u-fcr-- -u-u—u-ui-u-m-ui-u—- *

MOTERIS, patyrus prie sortavi- 
mo skudurų. B. Glassman, 612 Mon- 
roe St. užpakaly.

MERGINA prie abelno namų dar
bo. 1 kūdikis. Geri namai. $5.00 
i savaite. M. Fink, 6348 Magnoila 
Avė. Tel. Sheldrake 2859.

For Kent
GERA PROGA

Ant RENDOS buvusi 
M. Meldažio svetainė su 
namu, visais barais ir 
rakandais.

Kreipkitės pas
JUSTIN MACKEWICH 

2324 S. Leavitt St.
Tel. Canal 1678

Furnished Rooms
RENDON gražus, šviesus kamba

rys — apšildomas, pavieniui — be 
valgio, 3933 S. Talman Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

I 
į ■I

<

I

PARDAVIMUI Tavern arba bu- 
černė abi geroj vietoj, pigios rendos. 
Turiu parduoti greitai, nes noriu, 
važiuoti i Lietuva. J. Z., 1430 So. 
50 Ct., Cicero, III.

A splendid cheese 
food for childrenVELYKINIS IŠPARDAVIMAS

TETER’S SHOE STORE 
3401 SOUTH HALSTED STREET 

Jau 27 metai Bridgeporte

It apreada 
allcea 

tpasts 
melta

v

Grįžęs alus nepražudė salyk- 
lų-malto industrijos, štai, Blue 
Ribbon Maltas tebėparsiduoda 
šeimininkėms kenų formoje ir 
gerai verčiasi. Premier-Pabst 
Sales Company, kuri tą maltą 
platina šią savaitę skelbia “Malt 
Savaitę“. Iki gegužės 15 d. 
kiekviena šeimininkė, kuri nu
sipirks tris kenus to produkto, 
ir pridės 25 centus, gaus gra
žią vario “sandwich tray“, o už 
du kenų “leibelius“ ir 10 cen-

KAIP SU KAČIUKAIS.

Garsinkitės “N-nose

3631 Š. HALSTED STREET

BUčERNfi IR GROSERNĖ par
davimui — Biznis išdirbtas per 25 
metus — Dabartinis savininkas lai
kė 12 metų — Parduosiu už teisin
ga pasiulijimą. Lafayette 0185.

PARSIDUODA Tavern tarpe di
delių dirbtuvių, parduosiu pigiai. 
Esu našlė, turiu kelius biznius, vie
na negaliu apžiūrėti.

3729 So. Morgan St.

Apskaitliavi-
I steigta 1920

NEW CITY SHADE W0RKS 
8408 Archer Av. Tel. Lafayette 8748

MOTERIMS PUMPS $1 QQ 
ir OXFČRDS ...

ir virš.
• 98C viršaus.

t,

s

M

VALOME VISOKIOS RŪŠIES 
UŽDANGALUS

Nauji Langams Uždangalai Musu
Specialybė.

Pristatome visur.
mus duodame dykai.

Vienas iš garsiųjų žvėrių trenerių yra Clyde Beatty. Tig- 
yra vie- 
atsidaro

rai ir liūtai, atrodo, jam lyg kačiukai. Clyde Beatty 
nas iŠ žymiausių narių Cole Brolių cirko, kuris rytoj 
Chicagos Coliseume, prie 14-tos> ir Wabash gatvių.

CLASSIF1EDADS
VYRAMS OXFORDS$< QO 

, Nauji Pavasariniai ■ avO
Styliai ...................... L ir virš.
KŪDIKIAMS ČEBATUKAI — STRAPS

IR ,OXFORDS ............ ......................
_______________ .___________ A _____.. , ■ ____________

FEDERAL MEAT MARKET
JOE SPAITIS PADIDINO SAVO BIZNI .

Prie bučernės adresu, 1949 So. Halsted St. atidarė modernišką grosernę
VELYKOMS MĖSA: 

ŠINKA dėl Velykų, 1 Q 4 p 
svaras ' ® V;

Armour Star rūkyti 171 fv 
ŠOLDERIUKAI ....... sv. ■ ■ 2 V
NETIRPYTI TAUKAI, 1 d 4 r

VERŠIENOS KULŠYS, 4 A į C
______________ svaras 2
GERIAUSIAS SVIESTAS, OĘ«

svaras

VELYKOMS GROSERIS:
10 svarų CUKRAUS
MAIŠIUKAS ...................  užrt*3^
24 '/t svarų maišas MILTŲ OOa
_____  už uOV
3 SVARAI GEROS KAVOS

ŠVIEŽIOS TOMAITES, Q
___________________svaras I UV
MICHIGAN BULVES, 4 7^

15 svaru I ■ v
1949 S. HALSTED STREET

2119 WEST CERMAK ROAD.

Business Service
_______ Bigpi© Patarnavimąs______

MOVING
Prieš persikraustant pašaukite 

LAFAYETTE 8980 ir aš atvažiuo
siu jums padaryti “estimation” 
kiek jums kainuos kraustymas. 
Aš galiu gdrantuoti, kad jus busite 
tikrai užganėdinti su mano žemo
mis kainomis ir geru patarnavimu.

OKSAS EXPRESS 
2649 W. 48 St.

Financial
_________Finansai-Paskolos________

SKOLINAM PINIGUS 
ant jūsų morgičių, bon«, algų ir namų 
Taipgi perkam, parduodam, mainom 
morgičius, bonus, namus, ukes ir 
biznius. Turim apdraudos depart- 
mentą. Viešas Notaras.

J. NAMON & CO. 
6755 South Western Avė.

REIKALAUJU — Kas turite pi
nigu ir norėtumėt skolinti maža su
ma ant naujo namo, duosiu pirmus 
morgičius ir mokėsiu gerus .nuo
šimčius. Rašykit i Naujienas, Box 
247, 1739 S. Halsted St.

PIKNIKAMS DARŽAS 
PARDAVIMUI AR

BA RENDON
Gražus 10 akerių piknikams dar

žas. Visi nauji ir moderniški bu- 
dinkai. Daro bizni per visus me
tus. Daržas parenduotas piknikams 
per visą sezoną ir atneš 100% pel
no ant jūsų investmento. Labai 
graži vieta gyventi ir daryti pini
gus. Randasi tiktai 10 mylių nuo Chi
cagos. Savininkas

1837 So. 49th Court.
Tel. Cicero 205

Real Estate For Sale
___ Namai-Žemė Pardavimui

2 FLATŲ MŪRINIS, 5-6 kam
bariai, 2 fumace. Kieto medžio 
grindis. Justine, arti 64-tos. $1,000 
įmokėti. Kaina $3750. Sach Realtv 
Co., 1022 W. 68rd St Wentworth 
7464.

2 AUGšTŲ medinis namas adre
su 5288 So. Lowe Avė. 4 flatai, pe
čiu apšildomi, nebrangiai. Atsišau
kite, 5238 So. Lowe Avė.

PARSIDUODA Manmette Parke 
paskutini foreklozeriai dvifletis nau
jas moderniškas mūrinis namas po 
5 ir 6 kambarius, kaina $6800, ir 
dvi naujos murinės oktagan frontai 
moderniškos bungalovv ui $4650 ir 
$4850. Taipgi Mt. Greenwood mo
demiška cottage. arti 111-tos gatves, 
S $2250. Ir gražiausia farma 

, cash ar išmokėjimais. Chas. 
Urnich, 56 W. Washington St. Room 
514. Arba telefonuokite rytmečiais 
Hemlock 5545.




