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PASIRAŠĖ KARO SĄJUNGĄ SU RUSIJAČECHOSLOV AKIJA

čechoslovakija šiandie pasirašė karo

Rado 3 lavonus

Francisco, CalSan

Kunigas kalėjime

Sukilimas Iraq

Jo su

kon

Kiek dar trūksta?

Bando taikinti pieti 
nio Illinois streiką

Pranskevičius, F. Imbras, Urbonas, J. Kaz- 
Įaustas, Urbonas, Jul* Šimkus, Mrs. JuĮ. šim-

Atgaleiviai Wisconsi 
ne užpuolė pažan

gius studentus

Bet Illinois republikonai ir da
bar nepaliauja priešintis tak
sų pakėlimui iki bus priimti 
jų pasiūlyti biliai

MASKVA, g. 16 
sivažinėti

’ BASRAH, Iraq, geg. 16. — 
Visos galimos karinės jėgos li
ko pasiųstos j Efrato sritį, pie
tiniame Iraq, kur prasidėjo nie- 
kurių arabų genčių sukilimas. 
Sukilimas plečiasi.

dau&as, Sadauskas, A. Skali, K. Savickas, J. 
Virbickas, Viktpravifius, M. Whi te, K. Šimkų- 
nas, nuo nežinomo, pę ......

RACINE, Wis., g. 16
300 pikietuotojų ir 25 J. I. Cace 
Co. raštinės (darbininkų ištiko 
susirėmimas, kai pastarieji prie
varta bandė įsibriauti į dirbtu
vę Du pikietuotojal areštuoti.

tvarkos prie kasos 
eilės žmonių.

46.70
61.13.

Sutarė pakėlimą pre 
kių taksų baigti 

vasario 1 d.

Prezidentas tikrai 
vetuos Patman 

bonusų bilių

Del merginos skren 
da iš Ispanijos 

į Meksiką

5.00
5.00
3.00
2.00

Transatlantinio skridimo f finansavimui užbaigti turi, būti 
sukelta ----------

Kiek įplaukė 
Buvo paskelbta....

Kad pa
na u juo j u subveju 

Maskvoj, reikia didelės kant
rybės, nes ima daug laiko iki 
galima' nusipirkti bilietą. Delei 
netikusios 
stovi ilgiausios

Entered ns second-class mattar Marcb 7, 1014 at tbo Post Office at Chicago, III 
undor the Act of Mareli 8, 1879

tarpe penkis buvusius kabine
to narius ir du generolus, už 
jų priešinimąsi valdžiai.

BERLYNAS, g. 15. — če
choslovakija padavė Vokietijai 
aštrų protestą prieš Vokietijos 
nacių pastvėrimą čechoslovaki- 
joje ir išgabenimą Vokietijon 
politinio tremtinio Josef Lam- 
persberger.

Norman Thomas ne 
mato progos tre

čiai partijai

VVASHINGTON, g. 16.—Dar- 
bo sekretorė Perkins užgyrė į)L 
lių, kuris draudžia siųsti kali
nių pagamintas prekes į tas 
valstijas, kurios draudžia to
kias prekes pardavinėti.

WASHINGTON, geg. 16. — 
Darbo sekretorė Perkins pasky
rė tris arbitratorius taikinti 
aliejaus laivų darbininkų strei
ką Pacifiko pakraščiuose, kuris 
tęsiasi jau šeši mėnesiai. Visi 
trys arbitratoriai yra iš San 
Francisco.

Lenkijos užsienio reikalų mi
nisteris Beck irgi pareiškė La- 
valiui, kad Lenkija negali dėtią 
prie tokios sutarties kol nėra 
atsteigti jos santykiai su Lie
tuva.

Kita, mažesnė, kliūtis yra 
Lenkijos reikalavimas, kad prie

Talkininkai Lietuvos kaina nori nupirkti 
Vokietijos ir Lenkijos suitikimą prisidėti 

prie sušvelnintos rytų sutarties

SPRINGFIELD, IU., geg. 16. 
Gubernatorius Horner pasišau
kė Illinois Power and Light 
Corp. ir streikuojančių darbi
ninkų atstovus įr derybomis 
bandys sustaįkinti streiką, ku
ris paskandino tamsoj virš 40 
pietinio Illinois miestų ir pri
vertė užsidaryti daugeli dirb
tuvių.

CHARLOTĘ, Mich., geg. 16. 
—Metodistų ’ kunigas Harry L. 
Watkins, 54 m., 6 pėdų ąugš- 
čio ir. sveriantis 300 svarų, pa
teko kalėj iman už išgėdinimą 
’du metai atgal 15 metų mergai
tės. Jis prisipažino santykia
vęs su ja per visą laiką, dau
giausia bažnyčios rūsyje, bet 
“Dievas jam atleidęs 
nūs irgi yra kunigas.

PEORIA, III., geg. 16. —So
cialistų vadas Norman Thomas 
kalbėdamas Labor Temple sve
tainėje apie trečiosios partijos 
galimybes, pasakė, kad jis ne
matąs didelių progų suorgani
zuoti stiprią trečią partiją at
einantiems rinkimams.

Thomas turėjo kalbėti mo
kykloj salėj, bet mokyklų tary
ba salę atsakė, gavusi prigru- 
mojimų nuo atgaleivių Thomas 
susirinkimą išardyti. Tečiaus 
atgaleiviai nė nebandė ardyti 
susirinkimo naujojoj vietoj.
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SEVILLE, Ispanijoj, geg. 16. 
—Ispanijos aviatorius Juan Ig- 
nacio Pombo, 21 ’ m., , šiandie 
stipriu lėktuvu išskrido iš Is
panijos į Meksiką, kad ten pa
simatyti su savo mergina ir jai 
pasipiršti.

Jis skrenda šuoliais—j Afri
ką, paskui per Atląntiką į Bra
ziliją ir tik tada pasieks Mek-

antradienj. 
republiko- 
savo susi- 

nežiurint

VVASHINGTON, geg. 16. - 
Senatas šiandie beveik be svars
tymo, 68 balsais* prieš 12, pri
ėmė šen. Wagnerio darbo san
tykių bilių, kuris suteikia pla
čių galių nacionalei darbo san
tykių tarybai taikyti iškilan- 
čius nesusipratimus pramonėse 
tarp samdytojų ir darbininkui

Bilių rėmė Amerikos Darbo 
Federacija, bet jam griežtai 
priešinosi samdytojai.

Senatorius Wagner Ir dabar 
yra pirmininkas nacionalės dar
bo santykių tarybos, bet ne
galėjo daug veikti delei labai 
aprybotų tos taryboš galių ir 
jos negalėjimo priversti sam
dytojus pildyti jos nuospren
džius.

WASHINGTON, geg. 16. — 
Prezidentas Rooseveltas tikrai 
vetuos Patman ex-kareivių bo*- 
nusų bilių, kuris kad atmokėti 
kareiviams bonusus, nori pra
vesti pinigų infliaciją.

Tą paskelbė prezidento sek
retorius Early. Tai yra pirmas 
autoritetingas pranešimas iš 
Baltono Namo, kad prezidentas 
bilių vetuos, nors to jau senai 
buvo tikimąsi.

mieste 
apsivedė su mūviu aktore Iris 
Adrian. Ji yra jo trečia žino

tos sutarties nebūtų prileista 
čechslovakija, nes tas įtrauk
tų visą mažąją entente (če- 
choslovakiją, Rumuniją ir Ju
goslaviją), o tas gali pakenkti 
geriems Lenkijos ir Vengrijos 
santykiams.

Delei didelio didžiųjų valsty
bių nusitarimo kaip nors pra
plėsti nepuolimo• sutartį ir prie 
jos pritraukti Lenkiją ir Vokie
tiją, nelieka mažiausios abejo
nės, kad didžiosios valstybės 
padarys visą galimą spaudimą 
į Lietuvą tikslu priversti ją su
sitaikinti su Vokietija ir Lenki
ja. Ir taipjau yra aišku, kad 
Lietuvai gal ir neteks spręsti 
kokiu budu ir kokiomis sąlygo
mis ta taika bus atsiekta.

Kai dėl čechoslovakijos, Len
kija dar gali pakeisti savo nu
sistatymą. Bet visgi tai sutruk
dys Rusijos pasiryžimą karinės 
sąjungos su čerhoslovakija.

(Karinė Rusijos r čechoslo
vakijos sąjunga jau pasirašyta)

Dar nežinoma kaip sušvel
nintoji sutartis bus pasiūlyta 
Vokietijai: ar bus pasiūlyta 
bendrai Rusijos ir Franci jos, 
ar bus pasiūlyta vienos Fran
ci jos, ar gal bus pasiūlyta per 
Genevą Bet ji nebus pasiūly
tą prieš Hitlerio kalbą ateinan
čią savaitę, kurioj Hitleris, ži
nodamas apie ruošiamąjį pa
siūlymą, galbūt iškalno sutiks 
sutartį priimti. v

APKALTINO ŠELPIMO 
MINISTRATORĘ

H0LLYW00D, Cal., geg. 16. 
—Charles Henry Over., Jr., 
brokeris, įpėdinis gal $60,000,- 
000 turto, prisipažino, kad jis 
bal. 8 d. Santa Rosa

MIDDLEBURY, VtM geg. 16. 
—Lavonai trijų žmonių raąti 
palaidoti po lapais netoli šio 
miestelio. Viena moteris pa
spyrė lavoną, manydama, kad 
tai yra akmuo. Bet pasirodė, 
kad tai buvo, skaukpolė., Dakta
rai negalėjo hustatyti lyties, 
tik spėja, kad visi trys buvo 
nuogi įrišti į maišą ir pames
ti, nes jokių drabužių ir kito
kių daiktų nesurasta.

MADI5ON, Wis., geg. 16.— 
Atgaleiviai studentai, kurie pri
klauso, įvairioms korporacijoms 
ir atletinėms draugijoms, už
puolė Wisconsino universiteto 
pažangiųjų studentų susirinki
mą, pastvėrė keletą susirinki
me dalyvavusių studentų, nu
nešė juos prie Mendota ežero ir 
visus į ežerą sumetė.

Prie kelionės finansivimo 
prisidėjo ir Ispanijos valdžia.

ATLANTA, Ga., geg.16.—Vis 
dar neaišku kas laimėjo vaka
rykščiuose balsavimuose —sau
sieji ar prohibįcijos atšaukimo 
šalininkai. Miestai balsavo už 
prphibicijos atšaukimą, bet 
kaimas nuėjo su sausaisiais. 
Skaitymas balsų dar nebaig-

LOS ANGELES, Cal., g. 16. 
—Thomas Edward Dugger, 
“žmogus-bezdžionė”, kuris bu
vo pastvėręs ir bandė išgėdin
ti Lela Embree, 60 m. senmer
gę, liko pasmerktas mirčiai — 
pakorimui San Quentin kalėji
me.

PINCKNEYVILLE, III., g. 16. 
—Grand jury apkaltino Miss 
Dora K. Eastman, Perry kaun- 
tės šelpimo administratorę, už 
netinkamą ėjimą savo pareigų, 
netikslų sunandojimą šelpimo 
pinigų ir už rodymą favoritiz
mo.

NEW YORK, geg. 16. —Ne
pažystama mergina ir gangste
ris Thomas Protheroe rasti nu
šauti automobily Sunnyside 
miesto daly. Spėjama, kad juos 
nušovė priešinga gangsterių šai-

Senatas priėmė Wag 
nerio darbo santy

kių bilių

NAUJIENOS 
thc lithuanian Daily Ntw«

PUBUSHBD BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO„ INC. 
1789 South Halated Street, Chieago, Illinois 

Phone CANal 8500

Svarbiausia kliūtis skubiam 
tos sutarties pravedimui yra 
Lietuvos negalėjimas susitai
kinti su Vokietija ir Lenkija.

Hitleris svarstydamas tokią 
sutartį su Anglijos užsienio rei
kalų ministeriu Sir John Si- 
mon laike pastarojo svečiavi- 
mosi Berlyne, davė suprasti, 
kad jis sutiks tokią sutartį tik 
tada pasirašyti, kada galutinai 
bus išspręstas Klaipėdos klau
simas. *

LOS ANGELES, Cal., g. 16. 
— Robert H. Thieme atšventė 
103 metų gimtadienį dirbda
mas savo darže. Jis sakosi no
rėtų dar kartą apsivęsti. Ve
dęs gi jis buvo jau' 15 kartų.

Vetuodamas bilių preziden
tas prisius kongresui karštą 
atsišaukimą, ragindamas 
gresą paremti jo veto.

J. Mažukna .................
J. Vencas .....................

Konsulas J. M. Huston 
Konsulas T. J. Gallagher

MASKVA, geg 
sąjungą su Rusija.

Prahoje čechoslovakijos užsienio reikalų ministeris Dr. Se
nes ir Rusijos ambasadorius Aleksandrovski pasirašė savitarpi
nės karinės pagelbos sutartį, tokią pat, kokią Rusija yra pasi
rašiusi su Francija

Bolševikų organas Pravčta atvirai pripažysta, kad ši trilypė 
karinė sąjunga yra atkreipta išimtinai prieš Vokietiją.

Pravda ir Izvesija atvirai pasakė Francijos komunistams, 
kad Rusija užgyrė Francijos ginklavimąsi ir kad todėl Frian- 
cijos komunistai neturi tą ginkląvimąsi trukdyti.

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

Dalinki apsiniaukę; biskį 
šilčiau.

$2,770.38 
.... 10.00

Rockford, III., SLA. 77 kuopos vakaras ALTASS 
naudai

Pittsburgho ALTAIS Bankietąs lęit Vaitkui ..
Pittsburgho bankiete aukojo sekami asmenys
A. Marčiulaitis 1......J. J....... .5.00

5.00

čia statoma du milžinįškį tiltai. Taip vadinamas Frisco-Oakland tiltas 
bus 8 mylių., suvirtum ir kainuos apie $70,000,000. Golden Gate tiltas bus ilgiausias kabantis 
tiltas pasaulyj (4,500 pėdų). Abu. tiltai’manbihdf atidaryti 1987 m

NEW YORK, g. 15. — Miss 
Edita V. O’Brien, kuri keli me
tui atgal buvo paskilbusi savo 
spekuliacijomis biržoje, tapo 
nuteista nuo 15 mėn. iki 3 me
tų kalėjiman už vagystę.

Paskyrė arbitrato 
rius

SPRINGFIELD, III, geg. 16. 
—Demokratų kokusas su gu
bernatorium Horner sutarė, kad 
ppekių taksų pakėlimas iki 3 
nu oš. tęsis ne per du metus, 
kapi buvo numatyta gubernato
riaus pasiūlytame biliuje, bet 
tik įki vasario 1 d. ateinančių 
faetų.

Padarę tą pakeitimą demo
kratai išnaujo landys (perva
ryti taksų pakėlimo bilių atsto
vų bute ateinantį

Sužinoję apie tai 
nai tuojaus atlaikė 
rinkimą įr sutarė, 
padarytų pakeitimų, nepaliau
ti priešintis biliui. Bet susirin
kimas nedarė pastangų privers
ti savo narius balsuoti prieš bi
lių, jei kuris jų norėtų savo 
nusistatyžmą pakeisti.

Republikonai aiškiai pasisa- 
MJtad jie prekių taksų pakė
limui priešinasi tik politiniais 
stfriietimai/s ir, reikalauja, kad 
legislatura, už jų balsus, pri
imtų du jų pasiūlytus bilius. 
Jei demokratai tą padarytų, tai 
visi republikonai tada balsuotų 
už pakėlimą taksų.

LISBON, geg. f6. — Portu- 
_____ ____ _____ gali jos valdžia pašalino iš vie- 

Šiaip traukiniai vaikšto tva^tos 33 augštus valdininkė, jų 
kiai ir reguliariai, žmonės dau
giausia ateina tik pasivažinė-
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MASKVA, gge. 16. — Fran
cija ir Rusija sutarė dėti vi? 
sas pastangas išgauti rytų Eu
ropos valstybių kooperavimą ir 
prisidėjimą prie sušvelnintos 
nepuolimo, pasitarimo ir ne^ 
gelbėjimo puolikui sutarties.

Pastangos toje srityje bus 
pradėtos tuojaus UAip tik bus 
palaidotas miręs Lenkijos dik
tatorius Juozas Pilsudskis.*

Pirmiau projektuota savitar
pinės pagelbos sutartis liko su
švelninta todėl, kad prie jos 
prisidėti atsisakė Vokietija ii 
Lenkija.

Pakeistąjį sutarties projektą 
pasiūlė Lenkijos užsienio rei
kalų ministeris Besk kada Var- 
šavoje lankėsi Francijos užsie
nio reikalų ministeris Lavai. 
Vėliau Lavai plačiai tą sušvei
kalų ministeris Beck kada Var- 
jos valdžia.

Bendram pareiškime, išleista
me prieš Lavai vakar aplei
džiant Maskvą, abi šalys prisi
žadėjo dirbti už gavimą kitų 
valstybių pritarimo pakeistai 
sutarčiai.

Lietuva esanti svarbiausia kliū
tis naujai sutarčiai

^Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje
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ADVOKATAI

LIETUVIAI

KITATAUČIAI

Phone MIDWAY 2880

Statom 
namus,

4131

JOSEPH J. GRISI! 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Ate, 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6516 So. Rockvell SL 
Tel. Republic 9728

KONTRAKTORIAI 
B. Shukis & Co. 
naujus ir taisom senus 

Patyrimas 15 matų. Dar
bas garantuotas 
SO. FRANCISCO AVĖ. 

Phone Lafayette 5824.

State 0661
Jos. V. Mockus, Jr.
■i ii' "> ADVOKATAS

'160'N; LaSalle St. <
••• Room1. 1515 »

Valandos kasdien, o vakarais sulig 
susitarimo.

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais i PanedSlio, Seredos ir 
Pfitnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canai 1175
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600

NAUJIENOS, Chicago, III,

IŠ MUSU PADANGES S. S. Pittsburgh, Pa

$1.00

Patirsite,

ir kitokių

pa-

AKUŠERES

bankie-

Atsišaukimas į T. M. D. narius

LIETUVIAI LIETUVIAI
Amerikos Lietuviu Daktaru Draugijos Nariai

9

Phone Boulevard 8488

libfcAsuiOif

Direktoriai

lie
at-

U-' r; 
svečiai 

visi

Ba- 
pa- 

kai- 
pa-

AKIU SPECIALISTAS
27 METŲ PATYRIMO 

Pritaiko akinius jęižl rišokių aMų

reikalingumų vienybės 
kitų supratimo bet ku- 
kihiiam darbui įgyven-

Dr. StrikoFis
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofiuag\4645 So. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki8 
yak. Nedėlioj pagal sutarimą 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Narna Tel. Prospect 1980 .

Dr. C. K, Kliauga 
Dentistas

Valandos nuo 9-9 
2420 West Marąuette Road 
arti Westem Avė. Hemlock 7828

Dr. T, Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

...... u ..............      ;......

Ofiso Tek Boulevard 5918
Rez. Tel. Vlctory 2848

Dr. Bertash 
756 West 35th St. 

Cor. of 85th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8:80 

Nedaliomis pagal sutartį.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

8848 South Halsted St, 
Tel. Boulevard 1401

DR. J. E. SIEDLINSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

DR. V. Ė. SIEDLINSKIS
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 ARCHER AV„ Cor. Francisco 
Tel. Office Laf. 3650; res. Virg. 0669

Dr. A. J. Matukas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija: 
2519 West 43rd St.

VALANDOS: Nuo 9 iki 10 ryto, nuo 
likis po piet. nuo 6 iki 8:30 vak. 
•casdien. Nedaliomis nuo 11 iki 1 p.p.

A. Montvid, M. D.
W6st Town State Bank Bldg.

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

Tel. Seeley 7830
Namų telefonas Brimswick 6597

...................... ..... .................      -i................. .................... .. —■

Phone Canai 6122

Dri S. Biežis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22hd Street 
Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 

Seredomip ir ned«J. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Califpmia Avenue

Telefonas Reiiblic 7868 
...... .  . i , , ....  ............. 

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

Tėt Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

TeJ. Ofice Wentworth 6380 
Rez. Hyde Park 8395

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

Valandos 1—-4 po pietų, 7—8 vai vak 
1 išskyrus seredomis ir subątoinis

Phone Boulevard 7042Dr. £ Z. Vezel’is 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street 

Valandos nito 9 iki 8 vakaro. 
Šaradoj pagal sutarti.

Ofiso telefonas Prospect 1028 
Rezidencija ir Ofisas 

B9 So. Leąvitt St Aną! 0706 
r. J. J. Kowarskas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W ,63rd Street, Chicago 
Ofiso valandos: nuo 2-4 ir nuo 7-9 v.v. 
nedeiiomis ir seredomis pagal sutarti.

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland Avė.
Kampas 18 St., Phone Čepai 0521 
Valandos nuo 9:30 iki 12 ir nuo 1:30 
iki 8:00 va. vakaro. Nedalioms nub 
9:00 iki 12:00 Kalbame lietuvi4ka<

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPASEUDEIKIS
ir TĖVAS

- Laidotuvių Sąlygos
Lengvais Umokžjimais

REPublic 8M0 -
SMO S<k Kmteie Arenus

“‘r' ''I*** '‘'"I ,*

AKIU SPECIALISTAI 
DR. G. SERNER 

LIETUVIS
Tel. Yards 1829 i 

^Pritaiko Akinius 
j Kreivas Akis 
V -į': Ištaiso.

Ofisas ir Akfcių. Djrbtuv*
756 West 35th St 

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

Nedaliomis nito 10 iki 12’Vai. dieną, 
jį II ...... "...........     ' I *'.**.. *■■■' fl'Hį-i-l....................... .. .......

4,

PITTSBURGH’O NAUJIENOS
' ■ . . ' ’ ' , ‘ ,i >r ",

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therap) 

and Midwife
6109 S. Albųnj 

Hemlock 9252
Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
ee ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treat* 
meptjr magne- 
tie btankėts ir tt 
' Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai

P. DARGIS

Leit. F.-Vaitkui pagerbti bankietas nusisekė
Vietinis A. L. T. A. S. S. 

skyrius gegužčs 12 d., L. Mok- 
slo Dr-jos svetainėje surengė 
bankietų, kad pagerbus lakū
nų Vaitkų ir • drauge parėmus 
antrąjį skridimą j Lietuvą.

Paskutinėmis dienomis prieš 
bankietui įvyksiant buvo gau
tas iš lakūno pranešimas, jog 
jis apgailestaująs, kad negalė
siąs būti musų bankiete. Mat, 
tų pačių dienų įvykstanti avia
cijos diena Chicagoje. Tiesa, 
aviacijos diena Chicagoje turė
jo įvykti gegužės 5 d., tačiau 
dėl lietingo oro chicagiečiai sa
vo parengimų turėjo perkelti 
į sekantį sekmadienį, taip kad 
mums pittsburghiečiams prisi
ėjo bankietnuti be lakūno. Ta
čiau dvasiniai jis buvo su mu
mis, o mes su juo.

žinoma, daugelis iš musų 
jadtėmes nepergeriausiai, ypa
tingai rengėjai. Buvo kilusi 
mjntis atšaukti bankieto ren
gimų, tačiau visų padėtį pa
gerino Jono Mažuknos parvy
kimas iš Chicagos,- kuris ne tik 
išaiškino apystovas dėl ko la 
kūnas bankiete negalės būti, 
bet drauge ragino ir įrodinėjo 
bankieto rengimo reikalą, už
tikrindamas ne abejotinų pa
sisekimą. Visa tai paveikė ren
gėjus teigiamai ir buvo grieb
tasi intensyvaus darbo 
tui surengti.

Bankietas
Apie 8 vai. vakaro

rinktis svetainėn;
veidais sveikinasi su 
Stalai apkrauti ne

valgiais; jaunos, 
lietuvaitės prižiūri

mus, visi susirikusieji triukš
mingais aplodismentais išreiškė 
pasitenkinimų.

Tikrai puikias kalbas pasa
kė Pittsburgh’o miesto konsu
lai — John M. Huston ir T. J. 
Gulhigher. Jie savo kalbose iš 
reiškė džiaugsmo ir nusistebė
jimo, jog taip maža tauta tu
ri * savo tarpe tiek daug pasi
ryžimo ir tokių drąsių vyrų 
kaip Darius-Girflnas ir jų se
kėjas Leit. F. Vaitkup, taip, 
kad tokius akmenis turint 
tuvių tauta turinti šviesių 
eitį.

žymi lakūnė ponia Faye
sakė savo linkėjimus lakūnui, 
pareikšdama, Jog ji apgailės 
tauja negalinti š| vakarų asme
nini paspausti dešinę rankų.

Drąsiai ir nesvyruojančiai iš
reiškė savo pasitikėjimų lakū
nui ir A. L. T. A. S. S» Jonas 
Mažukna, S. L. ’A. vice-prezi- 
dentas, ragindamas ir kitus ne 
tik pasitikėti lakunu, bet drau
ge Ir finansiniai paremti jo žy- 
RE

Patriotinga buvo kun. Žukau
sko kalba. Jis, tarpe kitko, pri
minė 
vieni 
riam 
dinti.

Įspūdingas buvo Antano 
čėno gestas, jis pirmasis 
dėjo ant stalo viena dolerį 
po aukų II-jam skridimui, 
reikšdamas, kad jis nors esąs
paprastas sunkaH darbo) ang
liakasys ir dirbųą tik porų die
nų savaitėje, tačiau matus rei
kalą šį kilnų žygį paremti. 
. Jo kalba ir auka padarė gi
lų įspūdį į susirinkusius, taip 
kad didžiuma sekusių iš eilės 
kalbėtojų ir šiaip svečių sudė
jo savo aukas skridimui, pa- 
reikšdami, jog šios aukos tegu 
būna sunaudotos nors daliniam 
padengimui gazolino išlaidų.

Šie tautiečiai prisidėjo auko
mis;

A. Bačėnas $1.00; Adomas

iMarchiulaltis — $5.00; j. Mn- 
žukna — $5.00; Jurgis Ven- 
cas — $5.00; Pittsburgh’o kon
sulas J. M. Huston — $5.00} 
konsulas T. J. Gallagher — 
$5.00; J> Rizikas — $8.00; 
Mrs. Mičiulienė — $2.()0; Mrs. 
Faye — $1,00; Gertrude Dar
gia —* $1.00; S. Rakantis — 
$1.00; A. Katilius
kun. M. X. Žukauskas — $1.00; 
Pranskovičius — $1.00; F. Im- 
brus — $1.00; Urbonas — 
$1.00; J. Kazlauskas — $1.00; 
Urbonas — $1.00; Jul. Šimkus
— $1.00; Mrs, Jul. Šimkus — 
$1.00; Mrs. K» Poviliunienė —. 
$1.00; F. Rodgers — $1.00; V. 
Sadauskas — $1.00; Sadaus
kas — $1.00; A. Shall — $1.00; 
R., Savickas — $1.00; J. Vir
bickas — $1.00; Viktoravičius
— $1.00; M. White — $1.00; 
R. Šimkūnas — $1.00; smulkių 
aukų 70 dentų. Viso aukų 
$53.70 (penkios dešimtys trys 
doleriai ir 70 centų).

Vakarienėje dalyvavo 104 
svečiai. Pajamų iš vakarienės
— $52.00; išlaidų $45.54; pel
no $6.46; aukų surinkta $58.70. 
Bendra suma nuo bankieto ir 
aukų — $60.16. šie pinigai bu
vo pasiųsti į Chicagą, — A. L. 
T. A. S, S. centrui.

Bankietui pasibaigus svečiai 
dar negreit išsiskirstė,— vie
ni draugiškai šnekučiavosi, ki
ti gi prie Kaulaldo orkestro 
linksminosi net iki trečiųjų 
gaidžių.

Reikia pasakyti, jog susirin
kusiųjų ūpas buvo tikrai ge
ras ir Šį bankietų skaitome pil
nai nusisekusiu, nors jis, žino
ma, butų buvęs daug skaitlin- 
gesnis, jei lakimas butų šia
me bankiete , dalyvavęs^ k

visi buvusios kuopos valdybos 
narini dalyvautų susirinkime, 
kuris yra šaukiamas gegužės 
19 d., Lietuvių Draugystės sve
tainėj, 2 vai. po pietų.

Reikia atgaivinti T. M. D. 
kuopų. Tad kviečiu visus daly
vauti suslrirtkime. Butų malo
nu, kad ir Juozas Baltrušaitis 
dalyvautų.

— A. Vainorlus.

Svečių nuotaika buvo gera 
ir draugiška.

1 — Reporteris.

Carnegie, Pa.

Laukiama SLA. 3-čio 
apskričio kuopų su
važiavimo. — Rengia
ma vakarienė pavai
šinimui svečių ir de
legatų.

Priežiūroj paties Marčiulai- 
čio tuoj aus medeliai pasodina
mi. Tai labui puoš LMD. sve
tainę.

Tai tokiu budu p. Adomas 
Marčiulaitis pastatė gražų ii' 
gyvą paminklų prie musų 
LMD. — Rep.

Penktadienis, geg. 17, 1935
lyvauti, bet atvyksiąs geg. 11 
d.

Majoras duotą žodį ištesėjo, 
— šeštadienį pietų laike at
važiavo su visu savo Štabu ir 
viešėjo pus musų gerąjį tau
tietį Rizikų.

— Reporteris.

REPORTERIO 
PRIETYKIAI

Dėl vakarienės pasi 
sekimo

SLA. 828 kuopa gana stro
piai ruošiasi prie vakarienės, 
kuri įvyks gegužės 26 d., 
APLA. 8-čios kuopos svetai
nėj.

Mat, virš minėtų dieną toje 
pat svetainėj įvyksta 8-čio ap
skričio kuopų * suvažiavimas. 
Suvažiavimui pasibaigus, sve
čiai ir viešnios bus vaišinami 
skania vakariene.
i Jau ne nuo dabar yra žino
ma, kad earnegiškės moterys 
visados gerai pasirodo ir sve
čius gerai priima.

Šv. Jurgio parapijos 
choras jau yra prisi- 
rudšęs prie vaidini
mo.
Ateinantį sekmadienį, gegu

žės 19 d., šv. Jurgio Tautinės 
parapijos choras, vadovauja
mus J. L. Senulio, stato sce
noj gražų veikalų savo para
pijos svetainėj. Veikalo vardų 
palaikau slaptybėj, 
kai atvyksite.

Prie lošimo bus 
pamarginimų.

MAGDĖS PATYRI
MA1

Velykų šventės. — Ke 
tūrių dešimčių valan 
dų atlaidai ir kiti 
Magdės .patyrimai.

eme 
linksmais 
rengėjais, 
tuviškais 
grakščios 
stalus ir vis krauna naujus.

Apie devinti} valandų atvyk
sta Pittsburgh’o miesto atsto
vai, asmenyse konsulų: J. M. 
Huston ir F. J. Gallager. Su 
konsulais atvyko ponia Huston 
ir žymi aviatorė ponia Faye.

Pirmininkas S. Bakanas vi
sus pakvietė užimti vietas prie 
stalų. Visiems pasisotinus, pir
mininkas pakviečia Dr. J. Bal
trušaitienę užimti toastmaster 
(vakaro vedėjos) vietų.

Vakaro vedėja trumpai pa
minėjusi šio vakaro reikšmę, 
perstato kalbėti P. Dargj, ku
ris apibudina II-jo skridimo 
reikšmę ir žmonių pasiryžimų 
įgyvendinti paskutiniąją Da
riaus-Girėno valia. Užbaigęs 
kalbą, perskaito telegramų, ku
rią prisiuntė lakūnas Vaitkus, 
štai ir telegramos tekstas:
“Pittsburgh. A. L. T. A. S. S. 
Banųuet. Care Paul Dargis, 43 
Strauss st

Regret 
with you 
tion day 
sincerest 
wavering 
given to 
flight.

Plane now fully prepared, 1 
am ready with full confidence 
of suecess and of meeting with 
you upon return from Kaunas.

Felix VVaitkus?’
Perskaičius aukščiau išreik

štus telegramoje pasveikini-

NORIMA ATGAIVIN
TI TĖVYNES MYLĖ

TOJŲ ;draugijos 
9 KUOPA

SOHO PITTSBURGH, Pa.— 
Solio daly kadaise buvo Tėvy
nės Mylėtojų Draugijos 9 kuo
pa ir, kiek , man yra žinoma, 
ji turi dar turto.

Todėl butų labai gerai, kad

Daugiausiai .kredito priklau
so drg. J. K. Maltužnai Ir A. 
Bačenui. Rengiantis prie vaka
rienės išleistuvių, buvo tikėta
si tureli lakūnų Vaitkų ir pa
matyti Lituanicų II galutinai 
įrengtų.

Tačiau dėl blogo oro buvo 
aplinkybės taip susidėjusios, 
kad lakūnas . nęgalėjo atvykti 
| Pittsburghą,, ir ALTASS 
Pittsburgho skyriaus komite
tas jau rengėsi vakarienės ren
gimų atšaukti. Bet Mažuknai 
grįžus iš Chįcagos bei paaiš
kinus kame dalykas, ir padrų- 
šinus komitetų rengti vakario 
nę nors ir be lakūno, darbas 
buvo va romasw pirmyn tr va
karienė įvyko; r

Vakarienės, laiku, kviečiant 
kalbėtojus, buvd’'pristatytas ir 
A. Bačenas kalbėti. Drg. Ba- 
čenas, taręš kėlįs žodžius, pa
reiškė, kad ji^r'kaipo mainie- 
yys ir visai mažai tedirbdamas, 
vistiek ^dčf ‘gkžo-
liilo. Adomas Marčiulaitiš,' ’pa- 
matęs, kad; suvargęs angliaka
sys skiria dolerį, tuoj paklojo 
penkinę. .......  ■*

Tai tokiu, budujj ir( prasidėjo 
aukų tičjim'd^^MažtiUna įleuž- 
sileido MarČi&laiįįdty 4- jis 'ir
gi paklojo penkinę. Kiti kas 
penkinę, kas dplerinę, ir taip 
buVo sudėta $54.'

Majoras McNair sve
čiavosi pas Rizikų

Ne tik Norlh Sidės gerieji 
draugai, kaip tai Antanas ir 
Frenkis, pradėjo pasigesti Mag
dės raštų, bet ir kunigėlių 
“Draugo” Kikas susirūpino 
tiek Magdės raštais, tiek jos 
šlebėmis. O tėvas Alfonsas net 
bažnyčioj per pamokslų užsa- 

(Tasa pusi. 8-Čiams

GYVAS PAMINK 
LA.S

Adomas Marčiulaitis . 
pastatč prie LMD.
“gyvą paminklą”

SOHO PITRSBUBGH, Pa— 
Prie Lietuvių Mokslo Draugy
stės yra1 gražus darželis, ku
riame randasi gelių ir mede
lių. Tačiau Adomo Marčiulai- 
čio akimis žiūrint, medeliai ii 
gėlės dar nebuvo pakankamai 
gražus. Todėl jisai sumanė din 
labiau papuošti svetainę.

Sumanyta, padaryta. Pakvie
čia Draugijos Komiteto narius 
nuvažiuoti su juo kartu ir pa
sirinkti gražiausių medelių. 
Komiteto nariai pasirenka gra
žiausius, kokius jie tik randa, 

gerbi iGMaT^laifeš u&n'oka 
pinigus’ ir medeliai parvežami 
prie Mokslo Draugystės.

S. S. PITTSBURGH, Pa. - 
Gegužės 8 d., J. Rizikas, 1828 
Carson St., turėjo gražias* i b 
kilmes atidarymui gražios sa
vo valgyklos, kuri vadinasi Ki 
ziks Bestaurant. Ten galima 
gauti ne tik valgyti, bet ir iš
sigerti. Buvo sukviesta svečių 
iš visų Pittsburgho dalių. Pa- 
kviesta ir miesto majoras Mc 
Nair. Tačiau majoras pranešė, 
kad jis tų vakarų negalįs da-

GYDYTOJAI IR DENTISTAI

N. S. Pittsburgh. 
my inability to be 
tonight due to avia- 
Chicago. Accept my 
thanks for your un- 
loyalty and support 

• Lituanica second

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS ”

Optometrically Akių Specialistai
Palengvins akių Jtempima. kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nęrvuotu- 
mo, skaudamų akių karštj, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius, Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai- 
dar. Speciali atyda atkreipianti i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dalioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų skys atitaiso

mos be akinių. Kaino* pigiau r 
\ kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phone Boulevard 7689

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams Žinomas per 85 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas liga*, 
vyru, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas tr Laboratorija: z 
1034 W. 18th SL, netoli Morgas St 

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

Tel. Canai 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Perk 67W er Central 7444

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 1Q iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 4 
vaL po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vaĮ

Telefonai Yardi 0994

Dr. Maurice Kahn

Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 8 po pietą 
7 iki 8 vai. Nedil. nuo 10 iki 12 

Ros. Telephone Plasa 2400

Ofiso Tek Calumet 6898 
Rėš. Tek Drožė! 9191 

Dr. A. A RothKiti Lietuviai Daktarai.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St chroniška 1 

Ofisas 8192 So. 
. arti ttst

Valandos:
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Pittsburgh’o Naujienos
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JOYCE BROS
WAREH0l)SE
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98c
viri.

Išskirtinai 
malevos, 
sienom

Naujienas; Ke
li tsilsį “šakę”,

workl, 

powor- 
ol‘ Hu
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ago: 
hath

ALT. 
jvyks

C O N G R K K H 
MiOS Mllnaltkn’ Avciiiip

Dirbtuve* kirpimo kntubary* 0 fl.
307 W. Van Buren St.
Subirtomis uždaromo 8 v. po plot

..... L miiu- 
i $1.50 Iki 
prie vietos

34 Metus Vidurmlestyje
Mea specializt

Platės, Gold

VuimrlnC
EKSKURSIJA

paraudonavęs daužėsi, 
išrodė, kad jis plyš

1524 West 63rd Street
Didžiausia 
Malevu 
Krautuve

W Chicagoje

CENTRAL PAHK 
limifl w. K«*oM«*v»*lt Ilona

ItVOlil, k IIOilH
1 Ir B, 2 IšplIdylos. 

rvgullarlš- 
bo-pirinmiybės

PITTSBURGHO MIES
TO TARYBOS NARIO, 
JOHN M, HUSTON, 
PASAKYTA KALBA 
ATSISVEIKINIMO VA
KARIENIŲ, GEG. 12 
D., LMD. SVETAINEI

Išmainyki! savo senus rakandus 
ant nauju arba perbudavotu

amls padaryme 
3rowns, X-Ray.

Prieinamos Kainos. 
Valandos: 8:80 iki 8:80 v. v. 

Tel, HARR1SON 0751

ahvuy# rotiulres 
IHOHt CHNOM toli, 

dlsnppointment,

Visai Nauji Porcelain Garantuoti 
Eletriški Refrigeratoriai 

Už KAINOS
ATDARA UTARNINKO. KETVERGO 

IR 8UBATOS VAKARAIS.____
NEDALIOJ IKI 5 VAL. PO PDET .

5711 SOUTH HALSTED ST.

M r. Chulrmnn, honorod guost, 
friendsj

We are herų to du honor to- 
night to our l'rhmd and 
eounlrymun, Lltnit. Fellx Vait
kų# oi1 the United Statini Ariny

•lų IšlokėJInm# |vyko po Ho 
ms I d 
(D (n).

b) Kvotos Iš 400.Ir (Imtglau. 
vrllyriisloji ugrlkuitoriniai, Jų 
žmonos Ir ušiuikomloji valkui 
lo IK molų nnižhiiis. Suc, 0 
(n) (O (b).
2. Antra ' pirmrnybti (litikama 

kuolu).
n) žmonos Ir muipslvcdę 

no|)ilnumočhil valkai ateivių 
logullfikid jlclslų ) Suv. Valsti
jas nuolutinlul np#lgyvonhimi.

(c) Kvotos imi frantai, 
Liekamu

lol#ės B
guli Imli paskirtu 
klonis arba 
kvotos imigriinlams.
(d) Kilos klustis, Kurhf kvotos 

nrlirtila.
1. Amerikos- Indljonnl, gl- 

miislojl Kanadoje (Aklus IA 
balandžio 3 d„ 1928 m,),

2. Nokurlo Ispunljos paval
diniui gyventojui Puorlo Biro 
balandžio 11 d., 1890 iii, (Ak-

NAUJO DARŽO “BIG THREE INN” 
ATIDARYMAS WILL0W SPRINGS

Ant Archer Avo., 6 blokai nuo Kean Avė. i vakarus tarpe 
JUSTICE PARKO IR WILLOW SPRINGS.

UŽKANDŽIAI IR ŠOKIAI PRIE GEROS MUZIKOS VELTUI. 
Piknikams ir itivaiiavimams duosiu darių veltui.

J. MIKNIS Tel. Willow Springs 62

and by blrth 
o f tho 
earth, 
brlght

(Tena II misi. 8-roi 
k ė Magdę Ir aiškino, kaip JI 
Išrodo Ir kokia Jom pavan 10 
esanti.

||* kurgi nesirūpinsi Juk Jau 
kelinta# Pittsburgho Naujienų 
numeris, knlp Magdė nieko no- 
purašO. O kodėl neparašė, tai 
Alni Ji Jum# Ir paalškln#.

Atėjus Velykų šventėms, 
Magdė rūpino#! no tik švento# 
linksmai praleisti, bot Ir | 
bažnytėlę nueiti, Vadina#!, da
rė taip, kaip Ir visi gari kata
likai daro, Velykų rytmotj mu
sų bažnyčioj buvo labai gražu 
ir daug žmonių nusirinko, Bu
vo atėję no tik vl#i gori ka
talikai, bot Ir nelabai gori, - • 
tokio, kurio tik #ykj ar du 
kartu# por motu# ateina | baž
nyčių. Musų kunigėli# tėvu# Al
fonsas por pamokslų sakė, kad 
tokio žmonės, kurio tik #yk| 
por motus ateina | bažnyčių, 
yra lyg tio nnbašninkai, kurio 
kėlėsi iš numirusių Kristui 
mirštant ant kryžiaus. Kristui 
numirus, jie Ir vėl atsiguli at
gal |. savo kapus ir daugiau 
nobosikolo. Tai taip Imsiu ir 
su tais moliniais, —. jie Ir vėl 
nerodysiu savo aklų por visus 
motus. Jis uždavė net po 3 
svoikamarijas sukalbėti ux 
tuos numirėlius. Girdi, jų# Jė
zaus vaikeliai, kurio dažnai 
lankote bažnyčių ir užlaikėt 
ščyrai gavėnios pasninkus, da
bar galit gerai pasilinksminti. 
Užsakė, kad bus ir 40 valandų 
atlaidai.

Magdė save irgi priskaito 
prie Jėsaus vaikelių, ba daž
nai eina | bažnyčių, klauso pa
mokslų ir gavėnios pasninkus 
tikrai ščyrai užlaiko. Na, tai 
nutarė ir pasilinksminti. IA 
Imžnyčios parėjus pirmiausiai 
suėjo su savo genimsiomis kū
mulėmis, paskui pnbaliavojo su 
Antanu. Mat, Antanas norėjo 
pamylėti -Magdę už tai, kad ji 
parašė apie j j j gasietas. Mes 
net perdaug prisilinksminom.

Antrų dienų nueinu ant 40 
valandų atlaidų, kad apsivalius 
nuo griekų. Mat, per Velykas 
buvau biskį sugriešijus. Buvo 
laug kunigų suvažiavę Ir vie
nas plikas senbernis sakė pa
noksiu. Jis dar nelaimi seniai 
v ra įšventintas į 
niau kartu su 
)u<|uesne Kliube 
r nekartų yra

Apsigyvenk Mieste 
MNTUVMKAMN VIK«Bl)TYJ 

Arti iirlc ošoro. ^nytfyno, dullės 
nniMloJauN Ir vInij dhhnMIo |m- 
talgų.
įvarys apšildyti kambariai, 
dvldo# ir Nhovvor, N 
$4.00 | Navaity. Valg 
kas nori,> ■ ’ >•; ax>.

South Central Hotel 
JULIUS BASKIS, SttV. 

1Ž45 S. Michlaan Av. Vlcjory 4880

DIDELIS OLSELIO 
1>RAIH1«IU llinilTUVftH 

IŠPARDAVIMAS 
<J« PUH1J KAINOS 

NalijutOliui 8 am poliui 
PAVAHAR1N1U SI 9 715 
PALTU IR SIUTU 

taipgi truputi brnngdNiilų.
VfiliauNiofl inadoH Ir IAdlrbimo nlgh 

Honool, Hport, collogo.

HIRSCH W00DS

•ABIOB. $5,95
NAUJI Wl KABPCTAT 

$9.95-$l 1.95-S13.95

Antra# svarbus imrongimas 
—tai Lietuvių Vaiabo# Buto 
piknikas, kuria |vyks gegužės 
26 d. Lietuvių Karmoje (Llth- 
uanian Country Club). Gegu
žės 80 d. Lietuvių Tautiškose 
Kapinėse bus laikomos iškllmhv 
gos pamaldos. Visas ceremoni
jas atliks kun, Žukauskas, da
lyvaujant Šv. Jurgio parapijos 
chorui. Priogtnm bus ir Ame
rikos kareiviai, kurie tų dienų 
lankys kapus tų, kurio dalyva
vo pasauliniame karo, bet da
bar jau ilsisi Šaltojo Žemelėje. 
Visos iškilmės prasidės 10:80 
vai. ryto, Visi kviečiami daly
vauti.

PATAISYK STOGĄ IR RYNAS DABAR 
Pirm negu valysi namus! Pašauk mus dėl dykai apskaitliavimų.

25 metai patyrimo. — Blekorius Ir Stogius

LEONAS ROOFING C0.
3750 Wallace Street, TeL Boulevard 0250

the cause of safe flying, we 
think of him in the words of 
the Divine Master uttered 
than two thousand years 
“Greater love than this

A. M. BUTCHASJnc.
MAL1CVA IR VARNIMAS 

Hiird^uro—Virtuve# Roikinony# 
ALYVA IR STIKLAS

4414 S. Rockwell St.
■ T®1. LAFi>y«tt« 4<I8I)

SPECIALIS 
IŠPARDAVIMAS

Sfotollamn Enumol 1 Q A 
Kvorta .......... ...........

MALKVA vorta $1.50 $4 ftft 
Galionus ....... ............. ■ ■ vU

VARNIŠAS ........
GERAS ENAMEL
' A • . r . i

ŠEPEČIAI—4 ln«ų

. NPKCIALIH 
išpardavimas

8ILK0
LlkuNui puru empr, prlntud 
erspo, (Jmii <hi uhmh* lAHlunr- 

duodu Alt) NUVIlItn
MPECIALIAI NUPIGINTOMIS 

KAINOMIS
Miidnluuslu Hpalvu Ir dusualu.
II. SukaroVHky&Co.

1111(1 H. MAItKKT HT. 
htulttitt 40 matu.

Tu svieteli mano, kaip tas 
invęs mano kavalierius prade- 
o keikti bedievius, bedieviškus 
aikraščius, * 
eivį ir amžinų 
:uri jau daugiau kaip 10 mė
lį yra mirus. Neduoda nė nu
nirusiems pakajaus. Išvadino 
elniais, gyvatėmis ir kitokiais 
tegražiais vardais, visai nepai- 
ydamas, kad jis taip kalbė
damas griešija šventoje vieto- 
e prie pat altoriaus ir po Die- 
o akimis. Liepė neiti j tuos 
liubus, kur kryžiaus nėra, ne- 
riklausyti toms draugijoms, 
ur poteriai nėra kalbami, 
fat, tasai kunigėlis norėtų, 
ad degtinę ir alų gerdami tu- 
ėtumėm kryžių pasistatyti. Ir 
as kunigas ne tik negražius 
odžius kalbėjo ir keikėsi, bet 
isas 
raskesi, —— 
i piktumo.
Tačiau Magdė nežino, ar ku- 

igui reikia eiti spaviedotis, ar

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS 

8514-18 W. ROO8EVELT ROAD 
arti St. Louig Av. Tel. Kedzie 8902 
Vanoa, lietaus ir druskos vanos. 

swimming pooL 
Rusiška ir turkiška pirtis 

Moterims seredomis iki 7 v. v

kunigus. Pir- 
Magde dirbo 
prie oisterių 
plakęsis prie 

Magdės ir prie kitų merginų. 
Pik mes jo nelaikydavom, nes 
iisai nelabai gražus buvo ir 
lidelis skupuolis, — niekados 
ic aiskrimo nenupirkdavo. O 
cai paseno ir merginos nege
ro. tai, mat, ėmė ir išėjo j ku
nigus ir dabar mus visus mo
tina doros.

JOKS TEISINGAS PASIULIJI- 
MAS NEBUS ATMESTAS 

BAGYJE ŠIO 
IŠPARDAVIMO

8-Ju' šmotu Mleskombarlo $24.95
8-Jy Arnoto Parlor Setai, 
. $9.50 lr v,t#-

2. Ateiviui, MiigijžlunIlejI po 
lulklnų apNlNtoJImų uŽHlonyJo. 
Soc. 4 (b).

3. Ateiviui, gimę kltOHe A- 
merikoN Šalyse, Jų žinimoH Ir 
noupslvodę valkui, neturin
tieji .18 melų. Sec. 4 (c).

4. Mlnl#lerbil, profoHorhil, 
Jų žinonoN Ir nevedę valkui 
po 18 melų Sec. 4 (d),

5. Studentui, niužluuHhi 15 
metų uiužimiH. Sec. 4 (e). 1

<1. Aniorlko# motery#, kurio#

LIETUVON
AmnanlAkiil vadovauju tini 
l». MTEPONO HKItGEN 

IŠ New Yiirko I 

KLAIPĖDĄ 
lair Houthampton arba 

Cherbourg#

Birželio 19,1935
Laivu BEIIENGAIIIA 

(52,220 tonai)
Dri nlntcinių informacijų krd- 
pkltėa i vietini ligoni# arba |i

CUNARD WHITE 
STAR LIMITED 
340 Norlh Michlgsn Avo., 

Chlcsgo, III.

Pirmus Mačius 
ant Real Estatc 
DttfaulM ir Undefaulted 
Perkamo už Caah «u Nopsrdi- 
dūliu Atroknvlmu. Duodamo 

Collutoral Pankoliui.

Ghapman and Go.j Ine.
120 S. La Šalie St. 

Te). Franklln 0576

....................   i. ■. ■ ... ...... ..................  
no mini thnt M glvo Iii# llfn 
for hl# l’rltmd.” Let na iimmui'o 
hlm ihnt wn, wlll l'ollovv libn 
overy mile of hl# Journcy wltli 
our Huppllcutloii# l'o lllm Wlm 
eomimimlN both tlm wlnd und 
the vvhvoh. ' Lltiumlcn tho 2nd, 
liko u blrd oi' lova, tmiblomliuni 
our doup and imdylng tdToih 
tlon l'or hlm, and whilo ho ph 
lot# lt iutoh# the gronii wntm'# 
of tho Atlantic and on to Kliu- 
mi#, our iirnyur #hnll bo tlinl 
lt (vili roMpond to hl# ovury 
toueh, thnt lt wlll vlbrate w|th

i. Ind(iraitftd\

(u) Nrkin^fidui Imlįįi'aidal, 
kuriuos kuolii neapima.

1. Amerikos piliečių žmo
nos, neištekėję valkui, 
kuomet iipsivedlmn# 
prieš liepos I d. 1932 m

uždangalai

Heavy body Balta-Flat arba JBli- 
zganti maleva už

Galioną .............................
VALUE VARNIŠAS, už

Galioną ............................ .
SIENOM POPIERA valoma, 1985
Diados dezeniai—už rolę 1 

ir virš ■ UC
Sienom POpiera dėl miegkambarių 
už rolę ............ 12Hc
VARNIŠAS amžinas. Nudžiugta 
j 4 valandas, už C 4

Enamel MALEVA. amžina dėl 
virtuvių ir maudynių, balta arba 
spalvuota, už galioną >1.95 
VALYKLAS po- e 1©^ 
pieraiarbaH. R H.O už 9

DYKAI PRISTATYMAS
Utaminke, Ketv. ir Sub. atdara 

iki — 9 vai. vakaro.
PAŠAUKIT PROSPECT 3440

Parenirlmal a d v. R. 
Slkipičiul.—* Lietuviu 
Vaizbos Buto plkni- 
kiiN.—. Gražiausio8 
lietuvaitis rinkimus.

MASTER WIND0W SHADE C0.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langams Uždangalus Padarome ant Užsakymo
FIRANKOMS LAZDAS . . . MES NUMERUOJAME IR UŽKABINAME 

TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS.
1803 WEST 47TH STREET (ARTI WOOD ST.)

TYečias dalykas — tai rin
kimą# “Misa Lithuania of 
America”. Tnl bus pirmas toks 
atsitikimas Amerikos lietuvių 
istorijoje, štai kaip tas bus i>a* 
daryta: visos didesnės koloni
jos savo parengimuose išrinks 
gražiausias lietuvaites ir pa
siųs jas į Chicago, kur liepos 
7 d. jvyks galutini rinkimai. 
Vadinasi, iš visų suvažiavusių 
lietuvaičių — gražuolių bus iš
rinkta “Miss Lithuania of Ame
rica”. Gražuolė, kuri laimės tų 
titulų, bus pasiųsta į pasaulio 
lietuvių kongresų.

Pitfsburgho gražuolė bus 
renkama birželio 9 d. 
Sandaros piknike, kuris 
Lietuvių Ūkyje. Visos gražno- 
les-lietuvaitės yra raginamos 
konteste dalyvauti. Kaip jau 
minėjau, laimėtoja bus pasių
sta į Chicago. Visas kelionės 
išlaidas, žinoma, apmokės ren
gėjai.

Kadangi Pittsburghas yra 
pagarsėjęs savo gražiomis lie
tuvaitėmis, tai aš esu linkęs 
manyti, jog pittaburghietė lai 
mčs ir “Miss Lithuania oi 
America” titulų. O toji lietu
vaitė, kuri laimės tų titulų, tu
rės progos aplankyti Lietuvų 
be jokių iš savo pusės išlaidų, 
nes kelionės išlaidas apmokės 
rengėjai.

Taigi birželio 9 d. visi da
lyvaukite piknike ir padėkite 
išrinkti gražiausių musų kolo
nijos lietuvaitę. Piknikas jvyks 
Lithuanian Country Club že
mėje, WiHock, Pa. Vieta ran
dasi prie Route 51, apie devy
nios mylios nuo Pittsburgho.

Tai tiek Sj kartų. Vėliau pa- 
rašysiu daugiau.

— Juosės Virbicke*

lirloš HitfMČjo 22 d 
piiiiiolė Jų pilkdyslę per Iftlo- 
kėjimų už ateivio.

(b) Parinkantis kvotos Imi
grantai.

L Pirma Ptrmenybti Ųki 
1 kvotos),

u) Amci'lko# piliečių, 21 ine 
lų Ir viršau#, tėvai, vyrai, ku-

SVARBUS PAREN 
GIMAI

roprestmt# two 
groutoMt people# of tho 
In \vho#o brunMtM burti 
the f Irę# of patriotam, 
loving paupio who stop 

nt no Huoririco to hiMuro pončo, 
jUNtlco and tho promotlon of 
tho eommon «oal| tho firat tho 
amallost natlon In tho 
the Novond, ono of tho 
and perhup# tho mo#t 
fui mnong tho Family 
tlon#.

Plonoorlng 
sacrlfleo, lu 
hnrd lahor, 
porll and uneortalnty of #uo-, 
ros#. Pionoorlng i n tho alr ro
ti ui re# tho groato#t #klll, un- 
dauntod oourugo, and tho do- 
torminulion to do or dlo. Whou 
I #ay courago I moan tho typo 
of tlio fatalUt wlio look# doath 
In tho oyo without fllnching, 
who ridos Into tho vory JawH 
of doath with tho thought Ihnt 
If ho eomč# through unharmod 
ho 1# fortunato, būt If ho failu, 
doath i# tho prieo ho hu# bnr- 
gained to |Niy.

Throughout tho ago# groat- 
or horoos were not boru than 
t bose who today chart tho vast 
ox|)miso of tho aklos, who defy 
gravity and bravo tho oloinonts 
to ndvnneo tho eauso of sdoneo 
and to dovolop a nevv and moro 
offlolent monns of transport- 
ation. j

Innumerablo, pien .< and wo- 
mon, Imbuod wlth tho courago 
of patriotą, havo sacrificod 
their llve# during tho past do- 
cado, to muko flying a safo 
moans of travel and they have 
suceeeded to an oxtrnordinary 
degree, However the hazardš 
are štili groat in ordinnry 
travel by nir and more periloua 
in extended trips where the 
mighty oceans mušt be crossed. 
Porhaps one of tho saddesl 
catastrophies in the history of 
aviation is that vvhich took 
plaee būt two years this July 
when tho heroic Stanley Girė
nas and Stephan Darius llfted 
their plane from Boosevelt 
Field and soaring into the sky 
and over the groat metropolis 
of New York City, flew forty- 
seven hundręd miles, only to 
meet their doom witliin two 
hundred miles of their goal.

The entire world was held 
in rapt admiration for theii 
daring and bravery as they 
soared on and on to Kaunas, 
and then was dazed by the 
tragedy that brought their 
careers to a elose. Millions of 
people in America and Lith
uania vvere bowed in grief aif 
the news was flashed by the 
radio and their memory will 
live forever in the hearts of 
a grateful people.

Tonight we pay tribute to 
one who darės tempt the fates 
that lured these two heroes to 
a sudden death and who in the 
name of America and Lith
uania will attempt to blaze a 
trail between those two liberty 
loving peoples. How futile are 
words to express our feelings 
on this occasion. Būt that Lieu- 
tenant Vaitkus may sound the 
depths of our feelings tonight, 
may he know that realizing 
the danger he is braying to 
win new laurels for America

Sldln Wabli
Clovohmd, O. — Stulln Wul#h 

olimpiados Čempionė. JI yri 
grolčlrnadn molorl# bėgikė.

PITKSBUBGII, Pu. — VI- 
slems, kurio skaito laikraščius, 
Jau yru Žinomu, kad dabarti
niu laiku lietuvių kolonijas 
lanko svočia# Iš Lietuvos. Bū
tent, iidv. H, Skipitis, Užsie
nio Lietuviams Hemtl Draugi
jos pirmininkas. Pittsburghlo* 
člnl Irgi turės progos su Juo 
susitikti gegulės 21, 22 Ir 23 
dd. Vietų# lietuviai Jau kaip 
Ir susitarė dėl svečio priėmi
mo. Knlp dabar yra niislnty- 
ta, ndv. R. Skipiti# gegužė# 21 
d. kalbės S. S. dalyje, šv. Ka
simiem parapijos svetainėje. 
CJg. 22 d. ji# kulbė# L.M.D. 
svetainėje, kur dalyvaus Ir Šv. 
Jurgio parapijos choru# po va
dovyste p 
o geg. 23 d. Įvyk# svečiui Iš
leistuvių vakarienė, kurių ren
giu Lietuvių Vaisbos Butas. 
Vakarienė rengiama L. P. sve
tainėje, S. S. dalyje. Tokiu bil
du visiems Pittsburgho lietu
viams bu# progos Išgirsti p. 
Skipltj bei susipažinti su viso 
pasaulio lietuvių šaukiamuoju 
kongresu. \

tho olomonts and ourry him 
safo to an oagorly \valtlng hosl 
of friond# In Lithuania, tho 
lund of hl# forofuthors.

EMMA’S BIRTHDAY P ARTY
Sukatoj, Gegužės 18, 1935 
Visi csala kviečiami atsilankyti ) 

Emmu’s Birthday Parly

EMMA’S CASTLE CAFE 
644 N. State St.

ŠIANDIEN PABKUTINft DIENA

"CHAPAYEV”
TUK flKD (JOMMANHKIl IlZHAIAI ANOLV KALIKMK

IMIGRAN'l 
SIF1KAV1MAS

t -i v u a M i '***.♦.1

S.A.BERGMAN

čio arta

HISTUB SKOUNIMOIR BBOAVOJIMO

PAIMT-U P 
VALU E S

ik-r, t i ji pinigu Pirmu Mtr
aucto nuo ugnies. Hjo-. etr a

840 West 33rd Street

SS
FU B
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The Uthnenlan Daily Newa 

fublhhed Daily Kaoept Sunday by 
lh« Uthuanlan Nawa Pub., Go»» Ino, 

1711 BoaU llalaled Utreat 
Tehphone CANal M00

BubaeripUon IlatMl 
•MO per year In Canadi 
17.00 per year ouhtda et CMcMo 
•8.00 per yur In Ghloapn 
le per oopy.

Kntered ai Steond Claai Matttr 
March Ttb 1014 at Iha l*oat Otttae 
nf Chioafn, 111, under tht act of 
March Ird 1870,

Naujienai eina kaadian, ilahirtaiil 
•ahmadlenlM, Uldila NaulleniDan- 
drovė, 1788 S, Hahtad SU CMoago, 
IU. Talafonat Caaal 8100.

Suvažiuvo | Wa»hlngtoną d,000 farmorlų pamatyti 
pmidenti) ttoosovoltų ir padėkoti jam už teikiamų far- 
modama pagalbų. Jio susirinko mililnlSkojo svetainėje 
Ir kėlė karatas ovacijas žemdirbystės sekretoriui Wal- 
lace'ui ir dar karštesnes pačiam prerddentul, kuomet 
jisai “davė velnių0 AAA kritikams ir dabartinės .admi
nistracijos priešams.

Valdžios žmonės sako, kad šis farmerlų suvažiavi
mas esųs uspontnniškas”, pats savaime įvykęs. Niekas 
jo nešaukęs, niekas neorgunlnavęs, ir Roosevelto admi
nistracija net nežinojusi, kad tiek žmonių iš farmų stai
giai užtvenksiu Washingtono gatves netoli Baltojo Na
mo.

Bet skeptikai kraipo galvas ir abejoju. Kaip gulėjo 
utsitikti, kad tukstančiiU farmerlų $ tolimų vakarinių 
ir pietinių valstijų pataikė suvažiuoti visi vienu laiku? 
Kas parūpino jiems išanksto tų erdvę svetainę susirin
kimams? Iš kur jie gavo pinigų užmokėti už geležin
kelio tikietus ir už kambarius koteliuose? O kas svar
biausia, — argi Amerikos farmeriai yra visi taip pa
tenkinti valdžios politika agrikultūroje, kad tojo ketu
rių tūkstančių minioje neatsirado nė vieno priešingo 
balso ?

Be rūpestingai išdirbto plano, be organizacijos ir 
be stambios sumos pinigų šitokios Usurpraiz parčs° ne
pasidaro. Nuostabu tačiau, kad nė vienas laikraštis ne
buvo užuodęs, kuomet šis farmerlų “inaršavhnas0 Į Wa- 
shingtonų buvo ruošiamas. Tarpe Roosevelto bendra
darbių, matyt, yra gabių politiško teatro režisierių,

LAVALIS MASKVOJE

Francijos užsienių reikalų ministeris Lavai dabar 
veda derybas Maskvoje su sovietų valdžia. Vyriausieji 
derybų tikslai yra du: sudaryti tarp Francijos ir Rusi
jos apsigynimo sąjungų ir susitarti dėl “Rytų Locarno“.

Pirmasis tikslas, tur būt, bus pasiektas be didelio 
vargo. Paskutinė kliūtis buvo ta, kad tuo pačiu laiku, 
kai Francija svarstė klausimų apie karo sąjungų su so
vietų valdžia, komunistų partija Francijoje kėlė skan
dalų prieš ginklavimąsi. Lavalis pasakė sovietų šulams: 
“Kaip mes galime organizuoti bendrą ginkluotą frontą, 
jeigu jūsų agentai Francijoje stengiasi sukurstyti mu
sų žmones prieš armijos stiprinimą ir sudemoralizuoti 
musų ginkluotas jėgas?“

Bet šita kliūtis, matyt, jau bus pašalinta. Franci
jos ministeris pasikalbėjo su Stalinu, ir sovietų dikta
torius sutiko padaryti viešą pareiškimą, pritardamas 
Francijos ginkluotų jėgų didinimui. Stalinas pasakė 
laikraščių atstovams, kad jisai “supranta ir pilnai užgi
ris Francijos krašto apsaugos politiką ir jos pastangas 
laikyti savo ginkluotas jėgas tokioje lygmalėje, kakįa 
yra reikalinga saugumui.“

Kada “pats” Stalinas taip kalba, tai aišku, kad 
joks ištikimas Maskvai komunistas nebedrįs daugiau 
atakuoti Francijos valdžią už armijos didinimą. Nes 
vadinamasai “Komunistų Internacionalas“ (arba Ko- 
minternas) yra niekas, kita, kaip Rusijos valdžios agen
tūrą. Lavalio bendradarbiai Paryžiuje daugiaus nebus 
“baderiuojami“ anti-militaristinėmis komunistų demon
stracijomis ir lapeliais, šaukiančiais Francijos kareivius 
ir jurininkus į streiką prieš valdžią.

Bendras frontas su buržuazija militarizmo srityje 
Maskvai pavyko sudaryti daug lengviau, negu proleta- 
riškas bendras frontas kovai prieš kapitalizmą. Dar 
kartą pasirodė, kad “vienintelių pasaulio revoliucionie
rių” principai yra taip pastovus, kaip vėjas.

Bet tiek to. Geriau, kad bolševikai šiandie daro 
ginkluotą sąjungą su franeuzais, negu kad jie daugiau 
kaip per dešimtį metų po karo draugavo su Vokietijos 
armijos vadais, atgaivindami prūsiškų junkerių galią.

RYTŲ PAKTAS IR LIETUVA 
I I IMU 7 —...

Antras dabartinės Maskvos konferencijos tikslas

UtoaUyMe
ChlcAgoJe — paltui

Fuatl mėlti
Trinu mžnaiiami
Dvtam mltieilami
Vienam mėnealul ■MMIUlMIUMM

Chtoagol par ilnellotoluai 
Viena koptla .. ...
Savaitei
Mtnodui •saaaeataet ••••!■••• b*m eaatasB|kis*a

4.00 
100 
1.00 

.70

____ Bs 
MM 186 

706 
luvlanytoia Valalljoai ne Chleagoj, 

pelini
Metama uunuMraHmii.inim.iiHM •7.00 
Ihiaei metą MlUUmiMUUIMUtMI 8.00 
Trims mOnaiiatne 1.70
Dviem mAneetama 1.80
Vienam maneelui . ......... —.mm 70a

Ueinven Ir kliar nlalenlueae 
(Aiplglnia)

Metama 18.00
Piiael melą 4.00
Trima mėneatama WBmavMa«anBMeM 8.80 
Pinigua reikia aiųatl palto Mouey 

Orderiu kariu an ulaakymn.

PERDAUG V1ENBAUSIA1

L. O'FInhorty Vortė K. AugurttH

DAUBA

kad prie to pakto (sutarties) prisidėtų Vokietija ir 
Lonkjja. Bet čia skersai kelio stovi Lietuva.

Kai mlnisterls Lavalls, keliaudamas | Maskvų, su
stojo Varšuvoje, tai lenkui jam pasakė, kad po “Rytų 
Loearno” jie neslrašys tol, kol nebus galutinai Išspręs
tas Vilniaus klausimas. Iš antros pusės, vokiečiai Jau 
pirmiau davė suprasti Anglijos užsienių reikalų mlnls- 
torlui Simonui, kad jie reikalaus “sutvarkyti“ Klaipė* 
dos dalykus, pirma negu Jie sutiks pripažinti dabartį* 
nes valstybių sienas Europos rytuose.

Trumpai sakant, Varšuva reikalauja, kad Lietuva 
atsižadėtų Vilniaus, o Berlynas — kad Lietuva gražin
tų jam Klaipėdų, Bot Lietuva šitokio “talkos užtikrini
mo“, žinomu, nepriims. O kol ji priešinsis, tol geruoju 
tie keblumui nebus pašalinti. Teritorijų pakeitimai be 
karo nojvykinami. Tai rodo Istorija. Bot ar didžiosios 
valstybės Europoj^ norės prileisti prie kuro, kad lenkai 
su vokiečiais butų patenkinti?

Lavalio atsilankymus Maskvoje gal duos | Rj klau
simų kokį nors atsakymų.

Jo veidus buvo, kulp bozdžio 
nė*: Žemu, raukAlėtu kukta, dl- 
(kdėM hoMpulvė* nlty* bo jokio* 
lArulAkoa, tnilinkusloM uu»yN, 
trumpa užrloatn uomIm nu plu- 
člomlu ŠnoVplCmlN, kurio* pri
minė du apvarai u* vurpolhiM, 
atoroH lupo* ir lyg nukirstuN 
smakras. Vokiu* turėjo žomės 
spalvą, — Mitulėje išdžiuvusios 
žemės.

Jo voldul buvo Išmarginti bo- 
prasmėmls mažomis rukšlėtais, 

pėdsakai kančią Ir sunkaus 
darbo. Jis dėvėjo skarmalus, 
kuriuos buvo surišęs virve. Prie 
batą buvo prilipę sudžluvuslps 
žemės gabalai, l'er jo potĮ bu
vo permestu sermėga, kurią Jis 
prilaikė didele raudonu runka. 
Kita ranka ji« tvirtai laikė ar
ki j už karčią. Ji* ėjo at*irom- 
datnnS Į aVkl, galva prie gal
vos. Vadino J Miku Knaldl. Jis 
gulėjo tuVėtr apie tris dešim
tis motą. Parmojo dirbo kaipo 
bernas.

Saulė jau leidosi. Per visą 
dieną ji degino žemę. Žmogus 
ir arklys — abu privargo h 
nebeturėjo jėgą. Nuo pat sau
lėtekio jiedu vaikščiojo po lau
ką skersai ir išilgai. Sustojo 
tik niki ir troškulj nuraminti. ^

Dabar jiedu pasuko | siau
rą takolj, kuris vedė j jųdvie
jų šeimininko namus. Jiedu 
sunkiai žengė savo pavargusio
mis kojomis. Jųdviejų žingsnių 
garsai skambėjo tylumoje. Ret
karčiais prunkštė arklys arba 
Žvangėjo pakinkai. Kartas nuo 
karto pasigirsdavo žmogaus ko 
sėjimas. Atsikosėjęs, su nuka
muota išraiška jis apsidairyda
vo aplink. Atrodė, kad jį kib 
mavo kažkokia neaiški ir ne
rami mintis.

Aukšti žydintys krūmai ki
lo iš abiejų tako pusių. Sakos 
kabinosi už jųdviejų, ir jiedu 
traukė j plaučius aromatišką 
orą. žiedų kvepėjimas svaigino 
juodu.

Ir žmogaus ir arklio akys bu 
vo pusiau užmerktos nuo nuo
vargio. Ir pilkas išartas lau
kas ir krūmų žalumas susilie
jo į kokią tai nelaimę lemian
čią ir erzinančią spalvą. Iš už 
tankią krūmą girdėjosi links
mi garsai. Triukšmingai važia
vo vežimai, lojo šunis, murojo 
karvės, šukavo žmonės. Tie 
garsai, skelbiantys nakties pri
siartinimą, ramino, glaubste ir 
gimdė neaiškius troškimus. Bet 
jie buvo svetimi dviem atbu
kusiom nuo darbo sutvėrimam, 
kurie vos pavilko savo kojas. 
Jiedu neturėjo net pajėgą pa 
kelti aukštyn galvas ir pažiū
rėti j stebėtinai gražų dangą, 
nusagstytą žvaigždėmis.

Taką, kuriuo jiedu ėjo, per
kirto kitas takas. Prie kryžke
lės sėdėjo moteris. Kasidi pa
stebėjo ją tik tada, kai buvo 
nuo jos tik už kelią žingsnių. 
Moteris prabilo.

Kasidi krūptelėjo taip smar
kiai, tarsi jam kas smogė per 
galvą. Jis sustojo vietoje, lyg 

įkastas. Arklys suklupo, supur
tė galvų Ir sustojo. Paskui abu, 
Kaskit Ir arklys, pažiurėjo | 
motorĮ.

Moteris 
lAblyAkęs 
stora mėsingu nosis, 
Juodos akys su atbukusiu žvllp;- 
snlu. Juodi plaukai, mntomul, 

buvo lidml
veidu*, 
didelė*

i’ojl NUHuktu ant vlrAugulvl^. 
liet dabai* kanu buvo palaida Ir 
knbnlavo. Moteris vilkėjo moiu; 
pilkų apNlnuMtų, kuri* buvo *u- 
NugHtytn* angilAkoml* spllko- 
mlH, Šalia Jom, ant žolė*, gulėjo 

IbaltuH ryAulIuka*. JI sėdėjo 'su
kryžiavusi kojas, turklAkul, Jos 
rankos bejėgiui gulėjo ant pil
vo. Ji Įsmeigė | Kasldj savo

ukyH rolAkė piiHlbalMėJIitu;, An
takiai buvo Hutrnukll, Anorvė* 
v!mq laiką judėjo.

KhmIcII ii’ inotoi’lM aplo mi
nutę Žiurėjo tylėdanm vlon* | 
antrą. Arkly* paauko galvą, Iš
tempė kaklą Ir apuoMtė mote
rį. Ant’ galo, Kėslai prabilo:

— Mėgo, te,i tu? — tarė Ji* 
kimiu balsu, ,

Kai Jis Iflllbcjoy jo keliai pra
dėjo drebėti. Kaktoje pasiro
dė dar daugiau rukAllą, Akyse 
sužibėjo ugnelė.
*. Moteris nięko neatsakė/ Jos 
akys vis dar tebebuvo Įsmeig
tos | jį. Rankos, kurios gulėjo 
ant pilvo, pradėjo judėti, pirš
tai susipynė ir sustingo.

Kasidi sutraukė antakius ir 
išsitiesė. • *

— Kokie velniai čia tavo at
nešė? — pasigirdo jo žiaurus 
šnibždėjimas. — Koks nelaba
sis čia tave atvijo? Ko čia sė
di?

Moteris truput) išliėse gal
vą, pravėrė burną, tarsi norė
dama ką tai pasakyti’, bet vis 
dar tylėjo. Ji palingavo galvą 
ir prikando lupą. Paskui vėl 
pažiurėjo į j j. Jos žvilgsnyje 
matčsr kažkoks piktas pasiten
kinimas ir neapykanta. Ji lėtai 
atsikėlė nuo žemės ir, sunkiai 
svyruodama, išsitiesė.

Kada ji pilnai išsitiesė, Ka^ 
sidi plačiai atidarė akis ir jo 
žemutinė lupa sudrebėjo. Mo
teris i$ lėto atsagstė apsiaus
tą. Jos juodi drabužiai buvo 
tiek nudėvėti, jog per juos ma
tėsi apatiniai. Drabužiai liue
sai kabojo, tik ant pilvo jie 
buvo biauriai išsipūtę.

— Jėzau! — sušuko Kaši- 
di. Paskui jis nusispiovė, ap
sidairė aplihk ir nušluostė ran
kove burną. Moteris beveik su
dribo ant žemės. Dabar ji pu
siau atsigulė ant kairiojo šono 
ir ištiesė kojas. Jos smakras 
atsirėmė į kaklo padribusią 
odą. Ji vis primygtinai žiurėjo 
į Kasidj. Staiga ji sudejavo ir 
pradėjo griežti dantimis, tarsi 
nuo netikėto skausmo. Ji pri
spaudė rankas prie išparpusią 
krūčių ir laukiniu žvilgsniu ap
sidairė aplink. Jos pilvas pra
dėjo judėti, kažkas jame su
krutėjo. Kasidi nusuko žvilg-

| dangų. Aiškiui matėsi kentė 
JlmuM. JIm atrodė labinu ptud- 
gailėjimo vorliiM, negu U no 
grn>J moteris, kuri gulėjo ant 
Žolės Ir dejavo, Tiek Ji* buvo 
darko*.

Skausmai praėjo, Moteris vėl 
atsisuko | Kasld| ir nu didžiau* 
*lu Iduklntu paklausė:

- Nu, ką lu dabar manai

- Kaip aš galiu Žinoti?
• Ko tu nežinai? Kur link

Ko Iii alėjai pa* miniu? 
Alni kur aA kreipiu kuiliui 
Kulp aš gailu žinoll, kad tai 
uA? Ar nėra kilų vyrų be nut
ilę*?!,,.

JI ėmė kolioll*, o paskui 
pridūrė!

—Tu gerai Žinai, ka*l Ką 
dalinr darysi?

Ji* nuleido aki* Žemyn,
• Eik, prakeiki a* I — Nu

marmėjo JI* Ir smogė arkliui 
| šoną. Arkly* mmorotnl* pu
si Imu kO.

Moterį* greit ėmė kalbėti:
- Tu privalai kų nors pa

daryti Ir padarysi, įrauk levo 
velniui! Tol lu kaliu*, Mikui 
KiiMldil Kaip Dievų myliu, 
lAėmii* levo, Joki* kitu* vyra* 
nepaliete manei Ar lu turi 
Alrd|... Mikui, neimk lok* 
žiauru* 1 Juk uA dvldeAImt 
mylių atėjau,.. AA einu nuo 
pat Nuulėloklo. Nežinau, kaip 
aA dirbau pn*kuthio* Iri* *u- 
valle*. Dabar Jau artinasi 
mano laiku*. AA .bijau eiti pu* 
daktarų, o Aelmlnlnkė nodr|*o 

iiA žirniu, - nA močiau, kulp 
JI J mimo žiurėjo. AA pusn
ie lu u Jul, kad Mergų ir turiu 
eiti mimo. O kur uA elniu? 
Namon negalimu... Namie ve
dę* broli*, ir Ji* be manę* 
bevelk IA Alo pasaulio motinų 
'neišvarė. Jeigu no Jo* pensi
ja, Ini JI* jau Mentei butų Jų 
ulldavęs^į pavargėlių mimu*. 
O ‘ Jo* žmnmv** ‘tikra ragana I... 
Parodytų Jie man durį*, lai Ir 
vl*ka*... Alai nA ir atėjau pa* 
tave. Viena* tik Dievą* Žino, 
kad vargu* privertė.., Tu ta
da man nukei, Jog nepalik*]

NAUJIENŲ
PAVASARINIS
PIKNIKAS

GEGUŽINE
SEKMADIENYJ,

Gegužes-May 26,1935

BIRUTĖS DARŽ
79th Street ir 

BUS PUIKUS

l’cnktitdkuilK, geg. 17, 19315

gyvūnu*. Bet

Gulaum
Itarglum

jum pi>fii<Jtii*r lnd*n. Jo lupoM 
ėmė JiHirtl.

trik n lite I
Kų 11A

Ji vėl bandė atsikelti, bot 
nepajėgė: sudribo ant žemės. 
Tatai nugąsdino jj.

llear Admlral Plepias A

Wa*lilngton, D. C. — Kongrosmanus Iš Nuw York o, Slro- 
viisli, siūlo Įsteigti “mokslo, mono ir literatūros dapartanientą“, 
Kilai* Žodžiais, Įslolgtl Švietimo ministeriją, kaip kad yra ki
tose valstybė**. Kongresas neužilgo pasisakys tuo klausimu.

Gutzum Borglum, žymu* vlmiptorlu*, Ir admirolą* 1’oople* 
tam sumanymui pritaria.

manę* Ir kad mii manim nie
ko blogo muitMltk*... Tu pri
valai kokiu nors bildu pagel
bsti mani Juk tu pagelbės! 
man? Dieve mano! Juk tu ne
palik*! mano Čhi mirti, pasi
gailėsi gyvo Žmogau*? VI*- 
vleiil... Viešpatie 1 AA priėjau 
tašką, Mikai... Ttt privalai 
man pagelbsti 1 Yra Juk |*(a-

Juk Himnlklnll nelaimingą 
mergini;, o paskui Mikli uos), 
terši tai ne levo 
žveiičhiusbi Panele!
kalbu? Duok man gurkšni 
varniena... Gerti, gerti.—-Vieš
patie! Mono baisų* skausmai 
kankinai Nejaugi tu nepagcl- 
bė*i man? Dėl Dievo meilės, 
Mikai, pasigailėk manę*! Al 
Tu ęenori?! Prakeiktus! Tai 
tegul inaiuj' pnkhrhi dėl tavo 
kalis*! AA viskam esu pa*l-

ir Archer Avenue, Justice Park, Illinois 
PROGRAMAS, LOŠIMAI IR KITOKIOS 

LINKSMYBES.

Laikyki*, Muge, -* pasi
lenkę* litrė ji*. Paskui iAidlte- 
*ė h* iŠ lėto patrynė ranku*. 
Jo veido akimirkai pasirodė 
nejauki Išraišku. .11* pajuto 
nori) nužudyti Ją. Tol prabi
lo Jame žvėrišku* hi*iInktu*, 
kuri* verčiu žndyli bejėgiu* 
kovo pavidalo 

novo pakraigę. Muge. Guli pa
matyti, kai lu eisi ten, Tu ge
riau padarytum, jei eitum ) 
darbo mimu*999

Moterį* n įsisėdo ir susijau
dinusi pradėjo kalbėti:
r - į darbo miipus! O, Dieve! 
(įerlaii nusiskandinti I Ką aš 
darysiu šhd su tuo, kai išei
siu JA ten? Tu privalai man 
pagelbsti, Mikai!

(Bu* daugiau)
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ĮVAIRENYBES

Duokit Vardus šiems Paveikslams
SKAITYKIT ŽEMIAU PAVEIKSLŲ VAllDŲ

Siulau
vardasMano

Adresas

kenai

kenai

Siūlau vardų Siulau vardą
Mano vardasSABATOGA ČBAČKERS
Adresas Adresas

Sovietų HuiIJob vidaus rei
kalų komisarus (sakė Nudegin
ti visas Zinovjevo, Kamlnovo 
ir Safarovo parašytus knygas* 
Bus deginamos no buržujų pa
rašytos knygos, o padų bolše
vikų vedų rašytos, kuriant ir 
vykdant komunizmą Rusijoj.

Namų 
Daktaras 
$1.50 vertės.

minų 
pabijojo

M

Už davinių geriausių vardų didžiumai'ar visiems pa 
veikslams bus duotos šios dovanos—-prizai.

1 Dovana ...........
2 Dovana -L..

3, 4, 5, 6, 7
8, 9, 10,11 ir 12 

dovanos

PAVEIKSLAS No. 4 
■»

Kaip jus tą pavadintum^?

*ų, tai juos visus nuo rauplių 
munizuojant atneštų už 1200, 
M) pelno. Bet musų valstijoje

HOHbKN’S, CARNATIONI.IBBY’S .....................
PAVEIKSLAS No. 0

Kaip jus tą 
pavadintumėt

pak. ■ vlf
2 kenai 90

būna Ilk apie 590 rauplėmis 
susirglinų, už kuriuos Imant 
po $50 atneštų pelnu tik ant 
$25*000. Tai yra, antraip da
rant* daugiau pelno.”

Cl(į aiškiai matosi tas mo- 
lyvas, kurio dūliai priverstinai 
Ir gražumu mus ragina prie 
člcpijlinosl nuo rauplių. Jiems 
nauda; kartais dvigubu* neg 
jeigu pačlopytasls sunkiui nu* 
serga, Ifti Ir už po-čicpljlnj 
gydymų guli sąskaitą prisiųsti.

Neturiu mažiausio noro su* 
kyli* kad visi daktarai yru 

bei nesąžiningi,

vybę kitiems paaukoja.
Norg ant rankų turinčiais 

fnkluls galimu butų knygų pa- 
rašyti, bei tikiu* kad užlėks, 
nes konkrečiai prlparodžiau 
člvpljlmo nepusekmlnguinų Ir 
blėdingumų* ir kad šnetrji 
rauplių išnaikinime dauginu 
kredito turi, negu leis nuodais 
ėlepljlmas.

Baigiant šj slraipsnj noriu 
pabrėžti daktaro Von B, Blig- 
lilon, M. 1)„ žodžius: “...Gal 
Ilk dėl perlonkaus visokių 
člepijlmų valkų para ližes pa
didėjo ant 110 nuoš., odos Il
gos ant 270 nuoš. ir vėžio Il
ga nnl G00 nuoš.“

kokj jam duodate vardų, ar ką jis turėtų reikšti, o 
taipgi sąvo pavardę ir adresų. Vardai paveikslams 
gali būti iš vieno žodžio arba kelių. Vardus galite 
Siųsti kas savaitę arba visus sykiu. Už gerų tvarką 
bus duotas kreditas. Visi vardai turi būt prisiųsti ne 
vėliau kaip birželio 20d. 1935. Siųskite vardus adresu

NAUJIENOS
PAVEIKSLŲ KONTESTAS, 1739 So. Kalstei Street, 
Chicago, III.

Apie paveikslų vardų gerumų spręs komisija ir jba 
nuosprendis bus galutinas.

I Uv Vertės Dovanų 
už geriausius vardus paveikslams

Paveikslų vardų kontestas eis nuo gegužes 15 iki 
birželio 14, 1935. >

• •

Reikia duoti vardai visiems paveikslams, kurie tilps 
šiame skyriuje pažymėtu kontesto laiku. Išviso bus

kų vaikučių kūnelius šmlrkš- 
li. O nntrn* tnl yru medikams 
daug naudos* C.ln guli kol 
kuris nkuilytojuN pamąstyti, 
kad gydytojams nėra ir ne
ims naudu* bot pragaištis nes 
knlp visi liks nuo ligų ^p- 
snugolniN* lai jųjų pntnrnuvi- 
iiuin bus norvlknllngna.

Bot toks mąstymas Imlų la
bai klaidingas, Ir šlpj skaity
sim kų šiuo klausimu sako 
Dr. Mathos Pfeiffvnberger 
iš Alton, Illinois, buvęs pro- 
ridentas III, Siute Modical 
Sodely. žiūrėk Ilk lleallh 
Novvn iš sausio 1927 metų, 
ši.N ^veiktingumo šulas sako: 
“Kad ir didžiausia apsergėji
mo praktikavimas padidins 
medikams darbo* bet nesu
mažins, uon jiems bus nuola
tinė proga apie t ui (čin jis 
kailiu apie visokiu^ čiepiji- 
mus, J. .1. C..) žmones mokyti 
ir prie to prikalbinėti, Tuom 
syk bus medikakms dauginu 
i^iepijimų, Hmunisnoijų* alsl- 
klauNimų ir iš tų patarnavi
mų, jie turės keleriopiškų 
naudų. Taigi aš esu infor
muotas, kad nuo epidemiškų 
ir vietinių (endemie) užsikrė
timų miršta tik apie 12 nuoš. 
iš sumirgusiųjų ir, k&d šitas 
nuošimtis labai sparčiai ma
žėja. Kad ir epidemijai užė
jus, mažiau negu 15 nuoš. vi
sų vaikučių kreipiasi gauti 
nuo difterijos pačiepijimus. 
Bet kitaip imant, dėl toksin- 
anlitoksin (iš k^lno čiepyti 
>1. J. <\). yra 100 nuoš. pros
pekto, Rauplėmis sugirgimo 
nuošimtis, prie dabartinio lai
ko aplinkybių, yra dar mažes
nis, bet, nelaukiant epidemijų 
užeinant, ėiepyli yra 100 nuoš. 
prospekto.“

Bet dr. Guy L. Kicfer, Mięb. 
vaisi. komisijonierius (žiur. 
Journal of Mieli, State Medič
iai Society, iš rugpiučio 1928 
metų) yra daug nuosakesnis, 
gudresnig bei grašiagaudiš- 
kvsnis, nes jis skaitlinėmis 
pri parodo, kad raginti visus 
imunizuotis yra daug linu- 
ilingiau, negu laukti susirgi
mo užėjimų. šis medicinos 
Ūdas sako: “...K^s metai Mi- 
?bigan valstijoje gimtsa 100,- 
MMI vaikų, kurie beveik visi, 
r»uo pat užgimimo, yra Repš
ius prie difterijos. Imunizuo
jant visus ir imant po 5 ar 
10 dolerių už savo patarnavi
lius atneštų mums naudos už 
.usę &r vieną milijoną dolc- 
-ių. Kitaip žiūrint, Mich. vaiš
iją kas metas turi tik 5,000 
lifterija susirgimų. Jeigu da- 
<taras paimtų nuo kiekvieno 
igonio po 50 dolerių, tai 
ik pasidarytų apie 250,000 
iolerių; reiškia, imunizuojant 
ivigub^i naudog.
“Kaikurios ligoninės čiepi- 

a (čia nepasakyta nuo ko J. 
I. Č.) kūdikius tuojaus užgi
nus. Kaip yra žinoma, treč
iai is gimsta ligoninėse ir, 
įeigu visos ligoninės susitartų 
:aip daryli, tai* joms &r me
tikams imant po du doleriu, 
jutų pelno apie $60,000.

“Kadangi Mieli, valstijoje

—Meiliu ^sa**M*e^MMsaa—a—■amĮ 

GERU. Naujienų skaityto- 
Joi ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurine skribiasl 
N nu j ienose. I

J. J,

Ciepytis Yra Labai Pavojinga

...... $15 Cash 

.....$10 Cash
Vilniaus 
Albumas 
$5.00 vertės.

pnk. ISį
*MMx »-*/*»*»*Mrv»l' *«• r

pnk, 100
kelias 110

(Viilmlirn)
Reiškia* k^d 130 

“NvvikaloN sargų“ 
Imti gnvuoaluM vaisius, tai yra 
člepytiN, Ir tnp put važiuoti | 
nelabai švarią Mvxlką, kurio
je nešvnrn* prlvorNlIunN čle- 
pij linas, rauplės ir llaudlcN 
tamsumas-tai papraslns da
lykai!.

Dabar pažiūrėkime, kodėl 
k&ikurlc metllkal ir nvelka- 
tingumo departamentai* taip 
jkyrlal verčia žmones prie 
Čiepijimo. Todėl, kad nekurto grašiagaudos 
sveikatingumo departamentai Nei yra lokių, kurio savo gy 
užsiima čiopų Išdlrblnėjlmu. 
Ir kati naudos Iš to padorius*

UlAIlAlMIAi wMkiwostM naikiausios iviaus m 19i n,9‘ ’ k uri
No, l KOKYIIRS KIAUŠINIAI Uuosl .....................  Tau.

aukšti
konui

Galit Išlaimėti Brangių Dovanų
KONTESTO ■ SĄLYGAS

PAVEIKSLAS No. 5
Kaip jus tą pavadin- 

tumėt?

50 pSdų ......  210
dideli pak. 18c

Pajacų miestas
Ispanijoj, netoli Valoneijos 

prieš melus laiko nonovn San- 
č6n, garsloN cirko artiNtūs pn- 
slNtutū namus, Jas pasekė ki
ti cirko artistai pajacai, kurie 
Irgi toj pačioj vietoj puNi«ta- 
tė namus. Ir dabar priskaito- 
ma apie 40 artistų namų. Ap
linkiniai gyventojai Šių vietų 
vadina pajacų miestu. Be to* 
laisvomis dienomis iš apylinkių 
prisirenka daug žmonių pasi
žiūrėti už dykų cirko artistų 
repeticijų,

Matyt, tnl Žingeidesnė vie
ta negu llollyvvood.

Popiežių pavyzdžiu

3 pak. 190
8 u ne. pak. 100

13,14,15,16,
1*7,18,19, 20,
21,22,23,24,
25,26, 27, 28,
29, 30, 31,32 

dovanos

Išviso bus duotą 32 dovanos. 
Daug progų laitnžti.

4

. V I1 ____" •' IHl'į L .j'lILl"..)

“Keyslone” DRABUŽIAMS
“CHIPSO” ..............
NAUJAS KONTESTAS 100 HUPMOBILE AUTOMOBILIU
SEMINOLE bathroom tissue a ,
“GOLD DUST” 2 maži
“GOLD DUST’ CLEANSER

Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius.

GOMET“ BIGE PLAKĖS ................

TTood (^locolnle Išrink 20 unc. Užtaras 370 
i unc. ken. 13JĮ

SAIAMI COTTO (Virta Salnmė) ..................... sv. 21
AMERICAN CHEESE “Old Fashion Longhom” 210

Naujos Žemos Kainos! %
Pirklio Daline — Daugiau SutaupysiteI

IŠPARDAVIMAS
Pėtnyėioj ir Subatoj,- Geg'itžčs-May 17 ir 18

---------------- ---------- TOTTOF--------------------------

KAVA ,a. 15c

IjONCO

Southern Slyle“ Č6C(5NUT

....... kenai . I ■ V 
2% kenai 230 
No. 1 kenai 50 
........ .  pak. 80

MILKAS 
\1ELL-O“ VInu skonių

’V, >' ‘!WiĮ|«

'.•■■.*.11 n HAAS ■:$$!• : r' s į ■
į f :į' =i|R9N‘ISfc’M''t:i'K'l sF ’vhSma S'

r ' ii-

l)VZ*fNCJ ”l)Kb MONTK” CALIFORNIJOS1 įCEb RlEJ<UTfiS AR PUSES —X™
‘‘Del Monte" ASPARAGUS ~No. 2 aukšt. kenai 230
GRUŠIOS sr...................... J 15c
GT vvnc •■M1DWEST” bLlVOo PUIKIOS ....
“Michvest” APRICOTS .....
’ŪŪSTIC.E” ŽIRNIAI ..........
“Mi<lwest" ROI.LĖD OATS
. i>r> » m . “TENDER LEAF" OranRo Pekoo 7 unc.Alvl.AlA 3% uncijų pakeliai 10c pak.
“ROYAL” DEZORTAS ........
“MIDWEST“ POUND GAKE
“Paul Scbulze“ BUTTER COOKIES 12 unc. pak. 150

.... pak. 100
“CAMPBEL1/S“ TOMATO JUICE ........“ 3 kenai 250
ūwiTTr nc»> špagetai ar makaronai įį FOULDb EGG NOODLES ................... ^pak.
Puikios Californijos MOBKOS ................. 2 pund. 90
NAUJI TEkAS CIBULIAI ............................ Ž sV. 130
SALOTAI ............................ dideles galvos 2 už 150
GRAPEERŪIT be grūdelių ..................  dideli 4 už 170

A ...

Pabst“ CHEESE įvairus
“20 MULE TEAM” BORAX ............... .. sv. pak.'150
“Clevcland“ Sienų Popieros Valyklas ......  3 ken. 250
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amuose
Kontestantų Kopėčiosyra seni “Naujienų

125108 balsų

SENAS PETRAS

2,800 BALSŲANTRAS LAIPSNIS

jau

per
ypač

wood

PIRMAS LAIPSNIS 1100 BALSŲ

DZŪKAS ANT. NARBUTAI
BARNIŠKIS

1033 W. lOSrd.St
1739 S. Halsted

9424 Burnsi.de Av, Koseland

2461 balsų 1580 balsų 1480 balsų

1800 balsų

NON GRADUS—-NEPASIEKĘ PIRMO LAIPSNŲ)

MOCKUS

1224 Herrick A v. BALČIŪNAS

x3521 W. 88th PI,
J. MAKSVITIS

JOHN RIMKUS
680 balsų

905 balsųCanal port19801070 balsų
725 balsu989 balsų 558 balsu845 balsų

P. LAPENIS

BARTAŠIUS

192 balsų 45 balsu

131 Adams St.

4500 S. RockwellstWestviHe. III. W. DOURNAT Matuliamkieni RI AITRA375 balsų
Baltinote, Md. Clinton. Ind. Toronto,80 balsų

367 balsų

Harvey. Iii.
915 balsų

KRANK BULAW
1739 S. Hftlstod St.

Frank Bulaw jau pa 
sieke šešta laipsnį

Novada 8410
5000 balsų

J. SUGDIN1S 
Frankfort, UI.

TJLL1E
PABARŠKA

PRANAS KLIKNA

2554 Blue Island

Avenųe 
2317 balsų

M. ŠEŠTOKAS 

ifelrose Park, I

121 Seneca St 
Uties, N. Y.

«0 balsu

DOMICEI)® 
ŽUKAS

K. G.URNEŽIS
1607 S. Talman St.

i SHOLTEMAN 
7017 South

Campbell Av®.

ZOFIJA 
NAUJOKAITIS

1730 S. Halsted St
10440 balsų

M. KEMfišIS
812 West 88rd St. 

TeL Victory 6406

550 balsų

MIKE STURONAS
4329 South 

California Avė. 
Lafayette 1527

1900 balsų

K. MATEKONIS 
8487 Jackson Blvd,

ADELE 
MlftčIKAD’JKNfi

V. BUDVIDIS 
4094—9th S t 
Ecorse. Mich.

J. MAČIULIS 
906 Prescott St 

Waukej?an, III.
2555 balsų

B. VAITIEKŪNAS

5211 S. Kildare <Av

4424—17th Avė,

MRS. FRANCES 
DAUGINT

359 Jefferson Avė.
Aurora. III.
540 balsų

Racine, Wis,

A. RAŽAITIS
8408 S. Halsted St 

Tel. Rock. 4295 
1510 balsų

638 Plummer St 
Hammond, Ind.

AL. SAVICKAS
719 Lincoln Avė.

Rockford. III.
270 balni

Seno Petro biznis 
‘‘Naujienų” kęnteste

Noriu ištarti dėkos žodį drau
gams, kurie užsirašė per mane 
dienraštį Naujienas šiame kon- 
teste ir pagelbėjo man gauti 
didesnį balsų skaičių.

Jeigu Bulaw taip smarkiai dirbt 
iki kontesto pabaigos,, tai 
dar turi progų laimėt auto* 
mobilių.

FELICE EDKINS 
Grand Rapids, 

Midi.

55 balau

jau kon testas greit

Besiartinant N-nų kontestut 
jrie pabaigos, prašau visus 
mm žadėjusius ir dalį sumo
kėjusius už prenumeratų neatt 
Imlioti ilgiau, nes tik kon tęs 
o laiku Naujienos duoda nv- 
piginimą. Po gegužės mėnesio 
zėl skaitysis tiesioginė kaina.

Į Lietuvą užsakomos Naujie
ms taipogi siunčiamos per lo 
nėnesių už $8.00. Ta proga 
jasinaudojo Kazys Artmonas, 

821 W. 84th St., jis užpre
numeravo Naujienas savo bro
liui Petrui Artmonui 
Kariškius, Sesikų valsč.

Ačiū mano rėmėjams
N-nų Newsboy

JOHN SHEPALIS
11186 S. St. Louis 

Avenue
Tel. Beverly 4391

700 balsų

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

8645 balsų

Juozas Mačiulis iš 
Waukegan, III., taria 

dėkos žodi

ir mcldžii 
r.eužsirašėt

nes

118 S. Hesperia St. 
Collinsville. I1L

D. Babelis, 6221 So. Camp
bell Avė 
įkaity tojai ir rėmėjai?

12. Saidat, 2884 So. Union 
Avė., kurio užlaiko delikatesų 
krautuvę.

J. Talacką, 147 E. 107th St., 
airis užlaiko gražią užeigą, 
-.linę ir yra draugiški Žmonės.

K. Yakns, 10302 So. Mieli!- 
pin avė., kuris yra pirmos kie
les gerai patyręs siuvėjau, 
duva naujus rubus ir taiso se
nus.

Visiems, kurio darė nors ko- 
<į biznį per Seną Petrą, tariu 
ilrdingni ačiū. Reikalui priėjus 
laukite telefonu Canal 8500, 
irba

šioj savaitėj F. Bulaw pa* 
siekė šeštą laipsnį ,ir bals\ 
skaitliam sumušė pirmuosius 
savo darbo rekordus.

Kontostui einant prie užbai
gos visi jo prieteliai ir neprie
teliai subruzdo ir šimtais pra
dėjo siųst balsus ne tik iš Chi- 
vagos, bet ir iš kitų Ameri
kos valstijų, kad tik jis lai
mėtų tą Pontiac Do Luxo.

Per šias paskutinias kontes
to dienas p. Bulaw tikisi vi
siem padaryti “surprise”. Ga! 
būt jis dasieks dar aštuntą 
laipsnį ir ten ras senai laukia
mą automobilių. O kad užtik- 
rint pasekmės šiam veikliau
siam musų veikėjui, “Naujie
nų” skaitytojai tolinus nebe- 
atidėliokite, bet tuojaus užsi
sakykite "Naujienas” ir balsus 
priduokite p. Bulaw sąskaitom

— Klajoklis.

2135 N. Spaulding 
avenue 

960 balsų

Tillie Pabarška ta 
ria ačiū

ku užsirašo Naujienas šie as
menys: i

Ari ton Klikna, 4239 Wash- 
tenavv avė.

Petronėlė Ražus, 4020 South 
Rockwell st.

Chas. Zimonf, 4344 S. Falr- 
fleld avė.

Petronėlė Tamašauskas, 1734 
N. Lincoln st.

Marcelė Stelmok, 830 Wosl 
34th st.

Uršulė Mickus 
Leavltl st.

Veronika Milašienė, 4456 S. 
California - avė., kuri užlaiko 
bučernę ir grosernę. Norėdami 
pasipirkti valgomų daigių, Jus 
užeikite pas Veroniką Milašie
nę, o visuomet gausit šviežios 
mėsos Jr kitų valgomų daigtų 
nupigintomis kainomis. Jeigu 
kas norėtų pirkti ar mainyti tą 
puikią krautuvę, pašaukite te
lefonu Lafayette 2952.

širdingai ačiū visiems, kurie 
užsirašė ar žadėjo užsirašyti 
Naujienas per mane.

Pranas Klikna,
2554 Blue Island avė.

, , Tel, Soeley 6743.

Nors 
baigsis, bet dar kiekvienam yra 
progos užsirašyti Naujienas.

Kiekvienas Naujienų škaity- 
tnjas turėtų nepamiršti, jog 
užsirašius Naujienas kontesto 
laiku gauna tris mėnesius vel
tui, kas reiškia vietoj dvylikos 
mėnesių gaus Naujienas per 
penkioliką mėnesių. Tad nepra
leiskite šios progos įsigyti Nau
jienas atpiginta kaina, 
Wesl-sidiečiai pašaukite mane 
Soeley 6743, o aš su mielu no
ru jums patarnausiu.

Per mano paskutiniuoju lai-

Tariu širdingai ačiū tiems 
Naujienų skaitytojams, kurie 
per mane pžsiraše Naujienas,

S. NORGAILIEN®
4459 S. Richmond st 

Laf. 5647 
2810 balsų

Weiss, užlalkytojas

Prano Kliknos žodis 
Naujienų skai

tytojams

A. L. SK1RMONT
15723 Lathrop Avė.

Kontestas jau eina prie pa
baigos, o dar daugelis Seno 
Petro rėmėjų ir draugų yra 
pasižadėję užrašyti “Naujie
nas” į Lietuvą arba sau, o vis 
atidėlioja, taigi draugai 
tiktai dvi savaitės liko, 
k rusk i te.

šie 
Seną

.Pranas Naikius, kurs turi 
taverną adresu 719 • 8th st., 
AVaukegan, III,

J uozas Pačius,
Banys šlrvidas, 
Pranas Mačiulis, 
Antanas Gauronskas,

• Antanas Sahičkas,
Chas. Ambros, tavernos sa

vininkas adresu 845 tinoolh st. 
Waukngan, UI.

Juozus Narijauskas, 
Antanas Rukson, 
Ig. Mihiškas, .
John

VVeiss tavernos, 219 Greenwood 
avė., Waukegan, III.

Putras Narklus, barberšapės 
savininkas, 720 Jj. Genosee si., 
Waukegan, 111.

Pranas Rakis, 
Jonus Jučius, 
Win.' Ilakus, 
Paul Bagdonas, 
Mary Page.
Visi kiti waukoganiočiai pn- 

siskuhinkit užsirašyt Naujienas 
kontesto laiku per mano.

J. Mačiulis,
906 Presuoti st., 

Wdukogan, JU.

žmonės darė biznį 
Petrą:
Šležas, 5828 So. Maple-
Ave., draugiški ir geri 

Mai ir "Naujienų” rėmė-

laišku.
Senas Petras

ponams L. Šulskis, 
i ponams Velvikiams,
Mr. & Mrs. G% Balčaitis, 
Stopas Levickas,- 
J. Radavičiai,
J. Simanauskas, biznierius
J. Martin, kaūnsilmanas
V. Jakutis, biznierius, 
A. Andrulis. S 
AČiu už par 

draugų, kurie 
kad nepraleisturrįėt progą, 

(Tųsa pusti'7-tam)

A. FRENZEUS

262 Losran Avė. 
Toronto. Ont. Can.

Burnsi.de
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Pereitą sek

avė
Užkvietimias

Stogdengystė

West

West

susirastiWe»t
End

31st

lietu

Siunčiame Gėles Telegramų I viso

GerkitTir Reikalaukit

STRAKSI

“Naujieną” Newsboy 
atsilanko pas Brid- 
geporto biznierius

Wcst
Lake-

Lietuviškos 
Degtinės

Brid- 
išmu-; 
St. ir

May Frolic. Bus dovanų ir gros 
Frank’s Original Nite Owls.

Visi kviečiami atsilankyti.

NATHAN
KANTER

fUUMCK
NOSLACK 
FILLING

Radiatoriai ir Katilai 
RADIAT0R8 & BOILERS

4351 
viso- 
labai

RAKANDŲ Bargenai 
FURNITURE BARGAIN8

STIKLAS 
GLASS.

Apie Gedulo kaspinus prie 
dotuvhj koplyčių durų

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

MUZ. MOKYTOJA
MUSIC TEACHER

10% nuolaidos ant valymo,

Svarbus Dr-jos “Lie 
tuvos Ūkininko” su 

sirinkiiUas

MODERN MILLWORK & SUPPLY 
CO. (Ne i ko m.) 8000 Archer Avė. 
Tel, VIRginia 1914. Lentos — Sta
tybai Medžiaga —. C „* __ _
Dykai Apskaitliavimas.

Jau trečiu kartu 
sivedė Karolina 

kavičiutė

Visose 'Alinėse 
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos

|vyks šįvakar 18-tos Ap, 
pijos salėje

Sherelis, 7821 S. Union

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

Detalis rakandų skyrius. $450 varto
tas tikras kiniškas di venas. PIGIAI. 
Nauji kinifiki kaurai po $15. $25, 
$85 ir $350. 10 daile, valg. kamb.
sėt. $98. Modern. 8 d. miegkamb. se
tas $98. Parlor sėt, $25—$45. Cash 
ar išmok. Vakarais iki 9, ned. iki 4.

a've.
Gastaut, 3642 S. Union

tavern
land*
ninkas ir senas skaitytojas.

P* YUrkus

Krikštynos ir Birth 
day party Motiną 

Dieną

Pilietybės pamokos 
18-toje Ap. ir West- 

sidėje

M A L E V A 
už % kainos I 

Vyriausia Vieta Bankruto Steko 
Atsilankykit i bile kurių iš musų 
8 krautuvių ir pasižiūrėkit—jus 
čia'rasite kiekvienų žinomų male- 
vos ruši už nupigintas kainas. 
$2.00 Balta žibanti Ma- “ 
levą, už Gal, ........... ....
$2.25 Baltu Fiat Ma 
Ieva, už Gal. ............ .

CARR BROS. WRECKING CO. 
(Ine.) 

*■ įsteigta 1915.
Parduodame Visokios Rūšies 

ANTROS RANKOS^B^DAVOJIMUI 

Nauja Statybai Medžiaga ir Malkos 
Lietuvi pardavėja rasite musų 

yarde.
8008-3039 S. Halsted St. 

VICtory 1272-1278

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar( jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysime kiek kaltuos pataisyti Mes 
taipgi darome visokj blškorystis 
darbą.

8216 So. Halsted Street.
Tel. VTCtorv 4965.

STIKLĄ 
? _ L Indeda-

Imame stiklo darbo

Ine.
Contractors
St. TeL Yards 5482

FUR STORAGE
, Voltai vietoje. žemos kainos ir 

apdrauda. Ekspertai grazuoja, va
lo, pataiso, perdirba, styliuoja sulig 
mados. Sis skelbimas duoda jums 
teisę _ _
storage, glazavimo, perdirbimo pa
taisymo ir naujų pirkiniu.

DAVID ADLERBLUM 
Įsteigta 1906

6510 S. Halsted St. NORmal 5150,

SameTMoe Tod»ų

25 ounces for 25^

Vakar Tubinų parapijos kun. 
Bartkevičiaus giminaitė, Karo
lina Jakavičiutė, kuri užlaiko 
aludę adresu, 5013 So. Went- 
worth Avė., apsivedę su Frank 
Jankausku.

šis yta trečias jos vyras. Pir- 
miaus ji buvo vedus su p. V. 
Kažukausku. Gyvendama su 
pirmuoju vyru augino sūnų 
Valentiną. Bet nuo Kažukaus- 
ko gavo perskyras. Gavus per
skyras ji vedė p. V. Vėsai ir 
susilaukė dukters. Vakar ji 
apsivedė sU Frank Jankausku 
ir jos Aludėj įvyko šaunus ves
tuvių pokilis.—-šmikis.

ANDREJEVO specialia vasaros 
kursas,

814 W. 33rd St.

Ką reiškia “Durų ženklas” 
prikabintas prie vienų, ar kitų 
gyvenamo namo durų, yra 
mums visiems gerai supranta
ma. Tai parodo, kad ten ran
dasi pašarvotas kūnas mirusio
jo,—vieno iš to namo gyven-

(Tųsa iš pusi. 6-to) 
kontestas jau greit baigsis 

Meldžiu kreiptis į mane, as 
mielai jums patarnausiu.

Tillie Patarška, 
Kenosha, Wis.

ši budavojimo ištaiga siūlo spe
cialias kainas tiktai per ši mėne
si. APSKAITLIAVIMAS DYKAI! 
DARBAS GARANTUOTAS. LEN

GVI IŠMOKĖJIMAI. 
5% PALŪKANŲ.

Muro darbus, Cemento darbus, na- 
mų pakėlimas, 

w a viškų ir bese-
r m®nto išlygini-

mas|» naujus mu 
rinius frontus, 

4 krautuvių patai-
CUEhEAįI_ 1* symas, šinglia-

I 3<yTT vimas porčių ir
| namu, plumbin 

gas ir Šilumos 
įvedimas.

LAWNDALE
CONSTRUCTION 00. 

3653 West 26th Street 
u Telefonai: ' ahk ROCKWELL 0750 AfSBk LAWNDALE 1875

LENTOS ir Medžiai 
LUMBER

J. Ramančionis, Bridgeport 
Hardware & Paint Co., savinin
kas, kad labiau patenkinti pir
kėjus įsigijo mašinas maliavai 
sumaišyti. Kas tik maliavoj a— 
žino, kad susėdusią maliavą yra 
sunku išmaišyti, bet jei pirkai
te iš J. Ramančionio, 3214 So. 
Halsted St. gausite išmaišymo 
patarnavimą veltui.

—-N‘nų Nęwsboy.

už Gal................................... MVV

........$1.00
Visa: Maleva 100% Garantuota— 

Arba Sugražinsime Pinigus
Paint Exchange of Chicago 
1557 Milwaukee av. 2274 Elston av. 

6836 S,Halsted st, tel.Armitage 1440

18 APIELINKt — Lietuviai, 
gyvenantieji 21-mam warde, 
arba 18-toj ar West Sidės apie- 
linkėj, kviečiami dalyvauti su
sirinkime šį vakarą, 8:00, Die
vo Apveizdos’ parapijos salėje 
21-mo Wardo Amerikos Lietu
vių Piliečių Sąjungos.

Sekmadienį rengia “May 
Frolfc“

Sekmadienyj, geg. 19 d., 7:30 
vakare* Dievo Apveizdos para
pijos salėje, 21-mo Wardo 
Amerikos Lietuvių Piliečių Są-

T. Urbic, * 1552 So. Hamlin 
avė.

P. Daubaras, 5800 S. Prairie 
avė.

J. Glazas, 6929 S. Maplewood 
uve.

J. Stašaitis, 4603 N. Hamlin 
avė.

Mrs. E* Shilow, 19 S. Spring- 
field

ANTANAS JAKUBAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio mėnesyj, 1934 m., su
laukės 43 metų amžiaus, gi
męs Telšių apskr., Telšių par„ 
Numgaudžių kaime.

Amerikoj išgyveno 22 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

broli ir broliene Kazimiera ir 
Juzefų Jakubauskus, 3 pus
brolius ir giminės, o Lietuvoj 
broli, 2 seseris ir gimines.

Laidotuvės įvyks subptoj 
gegužės 18 diena. 10 vai. ryto 

i Cook County Lavoninės kūnas 
bus atvežtas i 725 W. 21 st 
PI. kur giminės ir draugai su
sirinks ir iš ten bus nulydėtas 
i Tautiškas kapines.

Visi a. a. Antano Jakubaus
ko giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarna
vimų ir atsišveikinimų.

Nuliude liekame,
Brolis. Brolienė. Pusbroliai 
ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138.

Buy gloves with whot 
it savęs

KRra reikalo

avė.
Prenumeratos reikale neuž 

mirškite pašaukti
K. Miatekonis,

3437 Jackson Blvd.
Nevada 8416

ROSELAND
madienj, Motinų Dieną, įvyko 
iškilmingos krikštynos irBirth- 
day parfl pp. Aleksandro ir Fe
licijos Kumskių namuose. 
Kumskis yrą mums žinomas kai
po politikierius. Krikšto tėvais 
buvo Kumskio brolis Daniel, Ir 
Mrs. Helen Woidat, Bridgepor- 
to biznieriaus, mėsos išvežioto
jo, žmona. Duktė buvo pa
krikštyta Lorraine Carol, O 
Birthday parč buvo didžiosios 
dukrelės Phyllis, kuriai sukako 
4 meteliai. Buvo daug svečių.

Gaspadinės pagamino skanių 
valgių, kurių buvo visokios rų- 
šies. Buvo ten ir 20 metų se
numo degtinės, kurią “Grand- 
pa” Juozas Nezelskis laikė kri
kštynoms. Ponia Kumskienė 
yra duktė pasiturinčio ir seniau
sio Roselando aludininko Juo
zo Nezelskio, kuris užlaiko 

136 E. 107 St. Rose- 
Jis yra Naujienų šėri-

Antanas Kazaitis ■
Kaipo veteranas, Antanas 

Kazaitis randa parėmimo savo 
biznyje, ir per jį užsirašė Nau
jienas J. Januška, P. Pliarpa, 
B. Palekas* Ona Damskis ir J. 
Tarvidas, buvęs Naujienų kon- 
testantas.

A. Ražaitis taipgi parduoda 
Royal dulkįų„yalytiiyus, ir nuo 
jo pirko p. Raymond, 1734 E. 
72nd st., ponia Višniauskienė, 
910 W. 32nd PI., Genrik, 4137 
S. Califomia avė., A. Kyrša, 
8427 Kerfoot st,

Reikalui esant parašykit ar
ba pašaukit:

Antanas Kazaitis,
3408 S. Halsted st.

Tel. Rockwell 4295.

KVIETKININKAS
Gėlės vestuvėms, bankietams ir 

nagrabams.
3316 S. Halsted St

Pbone Boulevard 7314. Chicago. UI.

Vakarinės pamokos 
viams nepiliečiams, gyvenan
tiems 18 apiclinkėj, bus laiko
mos kiekvieną antradienį, Die
vo Apveizdos parapijos knygy
ne.

Lietuviams nepiliečiams iš 21 
Wardo — West Sidėje, — pa
mokos būna ketvirtadieniais, 
2333 W. 23n} Place.

P-lė Viliutė, mokytoja, su 
pagelba p. Savicko, Kuzmicko 
ir p-lės Pikielytės laiko pamo
kas ir duoda informacijų apie 
gavimą pirmų ir antrų piliety
bes popierių.

šios pamokos duodamos dy
kai 21-mo Wardo Amerikos Lie
tuvių Sąjungos.

RENDUOJ.U LABAI GRAŽŲ 
DARŽĄ

Del išvažiavimu ir piknikų, di
delė platforma šokiams. Gražus, 
švarus miškas ir visi parankumai.

Kreipkitės
RAIBUŽIS FARMA 
už Willow Springs 

i vakarus 2 mylias 
ant 83 gatvės

Klauskite
BIG TONY FARM

avė. 1
K. Vertelka, 5026 W. Wash 

ington Blvd.

išbombarduo- 
Ridisevičiaus, 
700 W. 
stiklą.

Įdeda stiklus
Chicago Glass Co., Ine. 

So. Halsted St. sudeda 
klausios rųšies stiklus 
prieinamomis kainomis. Chica
go Glass Co. savininkas mėgsta 
lietuvius ir daro daug biznio su 
lietuviais.

Naujienose tilpo jų garsini
mas. Reikalingi stiklo, kreip
kitės pas juos.

Sūnūs tėvo biznyje
Praeitais metais nelaimingai 

mirusio Makutėno biznį: “Old 
Dearborn Tavern”, 3464 Litua- 
niva, užlaiko jo sūnūs J. Ma- 
kutenąs. Tai mandagus jau
nas vyras ir savo biznf užlaiko 
tvarkingai ir švariai. Užėjusieji 
į J. Makutėno užeigą visuomet 
esti patenkinti.

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 
ALFABETO TVARKOJE

Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti (vairių paprastų ir nepaprastų 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų ne
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacijų, jeigu tik 
jų bus galima gauti.

George’s Tavern, 887 34tli 
PI., savininkai: Hapsburgiečiai, 
K. Usauskas ir G. Janulis, tu
rės šaunų generalinį biznio ati
darymą, šeštadienį, gegužės- 
May, 19 d., 1935.

Su įvairiais gėrimais, užkan
džius svečiai gaus nemokamai. 
Yra pakviesta gera orkestrą ir 
šokėjos, kad atsilankiusieji pil 
nai butų patenkinti. Kviečia vi
sus atsilankyti savininkai.

Išmušti langai
Paskutinėmis dienomis 

geporte pasitaikė matyti 
šinėtus langus: prie 31st 
Wallace vienos užeigos net ke 
turi dideli langai 
ti. Taipogi M r. 
Liberty Tavern, 
St. išmušė vieiią

Musų jaunuolis kontestan- 
tas K. Matekonis jau įkopė j 
trečią laipsnį, kaip to buvo nuo 
jo laukta, ir apie savo darbą 
štai ką jis turi pasakyti:

“Well, kontestas jau greit

Duodam Paskolas Ant Morgičią 
Mažais Mėnesiniais Išmokėjimais nuo 5 iki 20 Metų 

Taujiykit Pinigus Užtikrintoj Vietoj , 
-.. .U. S. Government Įstaigoj, F.

' S. and L. Ins. Corp., Washing-
- ton, D. C. Apdraustas kiekvie-

AįūMRr no žmogaus investmentas iki
$5,000.00.

• ■ Mes mokam už kiekvieną 
dolerį dividendus, pagal už- 
darbio. Praeityje išmokėjomę 
4 nuošimčius.

Rėikalau d a m. j 
_ visada galite 

S BĮMBiNDiARDiM^ gauti savo su- - 
f| II'EDERALSaVINGS t a u P ytus pini- 

■ IandJ-oan. association įstojimo
of chicago mokėti nereikia.

2324 So. Leavitt Street 
Telefonas CANAL 1679 '

JUSTIN MAGKIEWICH, Prezidentas.
HELEN KUCHINSKAS, Raštininkas

21-mo wardo lietuvių sąjunga 
rūpinasi ateiviais

Kviečia 21-mo wardo 
gyventojus į svarbą 

mitingą

Ne, tai nereiškia, kad 
laidotuvių direkto

riai išmirę

baigsis. Jeigu jus dar nepasi
naudojot kontesto nupiginta 
kaina, tai turit pasiskubinti.

“Aš noriu įtarti ačiū Pirihyn 
chorui už jo pagelbą mano 
darbe, o ypatingai mano drau
gei panelei, kuri pasirašo var
du “The Duchess” už jos sa
vaitinę pagelbą.

“Kurie iŠ narių ar draugų 
dar neužsirašet,. duokit man 
žinoti, o aš maloniai patar- 
anusiu.

“Ačiū šiems mano rėmėjams:
F. StaniOnis, 3950 W. Uladys 

avė.
S. Mažeikis, 4102 Montgo- 

niery avė.
C. Smickus, 4104 Montgo- 

mery avė.
P. Wernouskas, State Hospi- 

tal, Kankakee, III.
P. Atckuchunas, 5805 

Lake St., savininkas 
Lockwood tavernos.

V. Garadauskas, 8812 
Monroe St. 1

A. Narkeiwchis, 4400 
Washington PI.

Guokas, 4508 W.
avė.
SemulisĮ 6016 S. Francisco

Bet kada “Durų ženklas” yra 
prikabintas prie Laidotuvių Di
rektoriaus koplyčios durų, tai 
tas turėtų reikšti irgi tą patį, 
kad ten randasi miręs pats lai
dotuvių Direktorius, arba vie
nas iš jo šeimos narių. Bet pa
sirodo visai atbulai. Niekas iŠ 
šių namų nėra miręs, o tik yra 
kūnas kokio nors mirusiojo, 
kuris pašarvotas koplyčioje, 
vietoje namų. Svetimtaučiams 
tas labai keistai atrodo, Ir jiems 
yra nesuprantama, kam statyti 
“ženklą” prie koplyčios, —juk 
toji vieta ir yra specialiai į? 
rengta dėl šermenų, o tuo la
biau, kad nei vienas šeimos na
rys tų namų nėra miręs.

Nori paprotį prašalinti
Kaip jau buvau minėjęs pir

miau laikraščiuose, veik nei 
viena tauta nestato ženklo prie 
koplyčios durų. Taigi ir Lie
tuvių Laidotuvių Direktoriai 
pageidauja, kad nereikėtų sta
tyti ženklo prie savo įstaigų. 
Tas, žinoma, neliečia privatiškų 
namų, kur ženklas visuomet bu
vo ir bus statomas. Baigdamas, 
šį trumpą straipsnelį, noriu 
priminti, kad ir visuomenė pri
sidėtų prie panaikinijno šio pa
pročio, o su tuo apginsime ir 
gimines mirusiųjų nuo nereika
lingų atsilankymų kitataučių 
ir jų kritikos musų papročių.

—Jilius Liulevičius.

MutualliquorCc
4707 S. Halsted St 

Tel. YARDS 0803 _

SKOLINAM PINIGUS ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ

Apdraudžiant .nuo ugnies didžiausiose 
Kompanijose 

JUSTIN MACKIEIVICH
2324 So. Leavitt St, Phone Canal 1679

Sekmadienį, gegužės 19 d, 
1 vai. po pietų, Barausko sve
tainėje/2244 W. 23rd*Place, Į- 
vyks svarbus Dr-jos “Lietuvos 
Ūkininko“ mėnesinis susirinki
mas.

Kviečiame visus narius atsi
lankyti, nes bus daug reikalų 
svarstoma. Taipgi nariai atsi
likę su mėnesiniais mokesčiais, 
malonėkite užsimokėti.

J. Ziirfcauskas, pirm. 
Iw» UkFttuU, fin. rast.

Nepraleiskit Progos Pamatyti ir Pasirinkti 
iš 100 Fordu

B. & W. JUOS TURI
AUTORIZUOTI FORDO DEALERIAI

FORDAI
.1935 m, —- 1984 m. —• 1933 m. — 1932 m. 

VISOKĮ body styliai 
Parduodami Dealerio Kainomis

827 W. 35th St., ir 1325 W. Randolph St.
Atdari) Valentais it Sekmadieniais

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

I KAILIAI
FURS .

Radiatoriai — Fenderiai ir Body 
Pataisymas 

Auto Melevojimas
Darba atsiimam ir pristatėm.

R & R
Radiator and Body Co.
H. P. Beichert. Jr. J. F...Reuther. Jr. 

Įsteigta 1920.
3572-74 ARCHER AVĖ.

LAFayette 7688 į, .u .„i,, ll>.i.wi imm, i.i,i ihi.ih.—h.^ , ......... ................ .........................

| KNYGOS
BOOKS

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet i 

LEVJNTHAL PLUMB1NG 
SUPPLY CO. 

1635 W. Division St.
________ kampas Marshfleld________

STOGAI 
ROOFING

CRANE VIEW 
Sinclair Gasolino Stotis 

3858 South Kcdzie Avcnue 
SPECIALISTAI

Grizavimo
Patais!mo Tairų 

Alyvos Nuleidimo
Mes užlaikome platų pasirinkimą 

visu Sinclair Produktų. Sustokite 
šiandien ir persifikrinkit musu man- 
dagiu ir Teisingu Patarnavimui 

I , AUTO Radiatoriai
AUTO RADIATORS

PARDUODAME VISOKIOS RUdIES 
STIKLĄ 

Visokio didumo langams, 
me stiklus, 
kontraktus.

CHICAGA GLASS CO. 
Glasii

4351 S, Hajsl

ŠOKIŲ MOKYKLOS 
DANCING SCHOOL

jums reikia
Auto Patar. Stotis
AUTO SERVICE STATION

Šaukite K. čepukas Tel. Brunsvdck 
9131 arba Lafayette 5277.

Piknikams Daržas 
PICNIC GROVE

SMUIKOS ir abelnos muzikos. V. 
čepukaitė-Chap, 1584 N. Oakley Avė. 
Tel. Brunsyrick 9181.
• . .. .1 1 ■ ■ ■

Maliorius-Dekoratorius
PAINTING & DECORATING

AIAVAYS ŲNH’ORM 
... DEPEHDABLE

MiL 'AvieriN



Didžiulis Naujienų 
Piknikas jau 

nebetoli
Apart puikaus programa dar 

bus (vairus lošimui

Gegužės 26 dienų, sekmadie
ni, Birutės darže bus tikrus 
malonumas kiekvienam, kuris 
tiktai atsilankyti. Tų dienų' Į- 
vyks Naujienų linksmusis pa
vasarinis PIKN1KAS-GE(W2I- 
Nfi. '

Gamta dabar graži. Ji vylio
jo kiekvienų, kuris tiktai gali 
ištrukti iš miesto durnų ir iš
važiavęs už miesto, pakvėpuoti 
tyru oru ir pasidžiaugti me
džiais, žalumynais ir gėlėmis.

Vienok Naujienų pikniko su
važiavę tūkstančiai lietuvių, ne
tik gamta galės džiaugtis, bot 
gražiu programų, draugiškais 
pasikalbėjimais, svetingu pri
ėmimu, užkandžiais, gėrimais 
ir visokiais Žaidimais.

O jaunimas galės šokti, kiek 
tik norės, nes šokiams orkest
ras nuolat gros Lietuviškus Ir 
Amerikoniškus šokius.

Nelaukite nieko ilgiau, 
tuojau pradėkite rengtis J 
jienų DidŽiulj Pavasarini 
nikų!

bet
Nau-
Pik*

Genys gal geras 
“aliarmklokas”, bet 
per anksti skamba

Policija, gaisrininkui, visi Chi
cagos geraširdžiai negali jo 
nutildinti

Vienų Phillips, 8929 Pleasant 
avenue, gyvenimas pasidarė tik
rai niekai. Ir dėl mažo, ne
kalto genio. A

jos ir savo Old Gold. Bet įneš sakome štai ką:—Old Gold nie
kuomet netrukdys naujų idėjų ir jausmų. Istikro, rūkytojai mums 
pasakoja, kad jie gauna malonų paakstinimą nuo šių saulės — su
švelnintų cigaretę. Tai paeina nuo išskirtinai švelnaus ir priimnaus 
Old Gold tabako rūšies.

___________________________ NAUJIENOS, Chicngo, 111
Atsibnlndojo genys prie Į(i lipaus štai kų bandys. Jis al-!mnžUH jmokėjlmuH 

namų. F- •— J1 • — l....
gulhirial 5:29 iš yyto, ima kal
ti snapu | Philllpsų namų lie
taus vamzdžius. Firmų kartų, 
antrų kartų genys tui padurti, 
bot Philllpsal nepyko, Naujlo- 
nyhė, |domu, jie nusijuokti ir 
imliko genį rumybtije.

Bet tokio didelio pritarimo 
paskatintas genys dar' didesniu 
užsidegimu ėmti darbuotis. 5:29 
iš ryto, ir jau genys kala sna
pu Philllpsų šeimynos miego 
valandų suskaitom
Phillips paskelbiu karų geniui

Vienų kartų, du kartu keltis 
iš lovos nežmoniškų valandų, tai 
dur niekis, bet kiekvienų rytų 
kelias valandas nedamiegoti—• 
tai tas jau noimkončiamn I J •

Pasigriebė vyriausias Phillip- 
siis šluotų ir (lavai goiiĮ vano
ti. Bet tas pasikėlė, nutūpti ki
toje vieloje Ir vėl sau bolst, 
belst... '

“Palauk, tu, aš tau“, galvojo 
Phllllpsas rinkdamas iš kiemo 
akmenis. Rmė jais svaidyti j 
genį, bet, matyt, nebuvo bnso- 
hullininkas, nes nei karto nepa
taikė.

Nenumalšinamas Phillfpsas 
tuomet pasiėmė šautuvų. Bet ir 
iš to nieko neišėjo, nes tik 
namo sienoje skylių pridirbo, o 
genys, kaip baladojasi, taip ba
ladojosi.

Susidomėjo Philipso vargais 
ir visa Chicagn. Per dienas, 
per naktis burzgė telefonai, per 
kuriuos gailesčio apimti gera- 
Mrdžiai teikė įvairius patari
mus Plnllipsams. Rmė plaukti 
laiškai. Gal ant uodegos drus
kos užberti, gal...

Atėjo talkon ir policija, bot 
ir toji, nevisuomet sučiumpan
ti panosėje besidarbuojančius 
vagis, genio tuo labiau nega
lėjo paimti nevalion.

Kaip pasibaigs ši genio isto
rija dar nežinia, bot šįryt Phil-

....... . ............_...... ..  , .......... s____ , i,( 'kųrlupH'per paskivtiniiiH penkis metus 
Ir kiekvienų dienų, re-lalkels ekstra anksti Ir'Išteps'miikėlojal gnitis lengviau Nu-'kpdraudomls Jungtinėse Val- 

R Jin JM ....t. 1...^ lll .i....... . ........................................................................ 1...1 1 • tl.K. u.ii.t.t ulIlftUH UliVM lfitY1fih.5f.il 13 kilio-lietaus vamzdj smala. Mat, kai 
genis atlėks ir ims su snapu 
mušti, jis įklimps i smalų ir Į 
jų du r buvo snapų Įvels. Ir tuo 
gal pasibaigs genio istorija, bot

1 pažiūrėsimo...—X-s,

Automobilio nelai
mėje sunkiai sužeis
ta Antanina Ezerskis
Nulauila koja, nom; iuaiiauo 

j kil ųauloniobilį

T()WN OF LAKE - Anta
nina ICzerskls, 4(100 South Pau
lina Street, vakar rylų buvo 
sunkiai sužeista, kai atsidurti 
automobilių kolizijoje, prie 
Roman ir Soutlnvesl Hlghway

Su nulaužtu dešiniu koja ir 
nosim ji buvo nugabenta Į li
goninę, prie 69th ir C.alifornla

.11 važiavo kartu su p. Ezer- 
skhi, kuris valdė autoinohilĮ. 
Kaip sako nelaimės vietoje 
buvę, Ezcrskių automobilis 
Įvažiavo į užpakali kilo auto
mobilio. Nelaimė- Įvykę apie 
U vai., prieš pietus.

Svarbu tiems, kurie 
dar nesumokėjo real- 

estate mokesčių
...................... \

Apskričio teisėjas Edmund 
Jarecki vakar paskelbė pat
varkymų, kurio tikslas yra pa
gelbėti tiems namų savinin
kams, kurie dar nesumokėjo 
savo roalestatc mokesčių, — 
nors laikas tam pasibaigė šio 
mėnesio pradžioje.

Mokesčiai yra išdalinti i

©P.LoriUaH Co..foc 

IEKADOS ne erzina

mokėti, negu pilnų sumų vie
nu kortu.

Automobilių mecha
nikai Chicagoje ren

giasi streikuoti
Reikalauja 10% tt/f/ų po/cM 

ino; (/auna 75 etnliiH

kų Chicagoje rengiasi išeiti j 
streikų. Jie reikalauja 10% 
algų pakėlimo. Dabartiniu 
laiku gauna 75 centus Į va-

Kad streiko Išvengus, U. S. 
darbo arbltratoriuH Flnley Bell 
tariasi su automobilių pili'da
vėjais ir mechanikų unijos at
stovais ir bando ginčų išrišti 
taiklu budu.

* <1

Chicagos Automobile Trado 
Assoclation, taipgi bando Iš- 

gų situacijų Chicagoje, kad

liinų mechanikoms ar ne.

Darbininkams su-
»

strekavus g a b e n a 
dirbtuvę kitur

Apie 10 dienų atgal sustrei
kavo darbininkai Apollo Me
lų! Workors dirbtuvėje, La 
Šalie, 111. Nenorėdama nusi
leisti darbininkų reikalavi
mams, firma ųutarė dirbtuvę 
iškelti iš La Šalie, j Kast Chi- 
cago, Indiana. į, ’ , !' - <

S t reik u o j n n t i c i ‘ d arbi n in
kams bepikictųojanl dirbtuvę, 
ginkluota, sargyba ir pasamdy
ti tam darbininkai ardė fab
riko mašinas > ir gabeno jas 
naujon vieton. n.«

Streikas kilo, kai dirbtuvė be 
jokio pamato išmetė iš darbo 
septynis unijinius darbininkus.

RepublikoM Ališaus
kas turi atitaisyti 
demokratiška klaida v

■ ■ » . ’ ■
t J to h ; '

> , ---------- . ;yr nf<T- tt / (

Ir tai turi padaryti kapitalis
tišku budu

MARQUETTE PABK — 
100% republikonui demokra
tiškos miesto gatvių taisymo 
mašinos asfaltu kelių išliejo.

Tame sakinyje kas nors 
skamba negerai. Iš tiesų, skam
ba negerai. Tų pastebėjo ne 
vien A. Ališauskas, kuris nie
ko nesakė ir tylėjo užsičiaupęs, 
bet ir Chicagos viešų darbų ko- 
misionierius Oscar Hewitt.

Rezultatas buvo toks, kad 
ponas Hėwitt padarė vizitų 
Aleksui Ališauskui, kuris užlai
ko gazolino stotį adresu 7026 
S. Rockwell street. Ponui He- 
witt dalykas pasįrodė taip ne
gerai, kad jis nutarė suskaityti 
kiek tas negerumas išeina pi
nigais, ir suskaičiavęą, pasiun
tė sąskaitų Aleksui Ališauskui. 
Dabar musų rępubiikonas turės 
mokėti $299.09 demokratiškam 
Chicagos miestui, kad nedorų 
klaidų atitaisius.

Trumpai pasakius, kokiu tai 
budu pas republikonų Ališaus
kų kas tai atsiuntė demokrato 
Hewitt valdomus keliaujančius 
pečius, asfaltų, etc., gatvę ir 
kelių prie jo stoties išpilti.

Tokį netaktų papildyti neiš
puola nei vienam geram demo
kratui, bet negerumus tame, 
kad ant republikono Ališausko 
visa bėda supuolė ir jis turės 
knistis į kišenius, kad finansi
niu atžvilgiu dalykų užglostyti.

Išmokėjo 13 bilionų 
dolerių apdrauda
Apdraudos Bendrovių Sąjun

ga Chicagoje paskelbė, kad
/ ■ •' ■' i■ e .L’į•’

HlijoHi! buvo Išmokėta 13 billo-

Garsaus astronomo 
kūnas sudegintas 

krematorijoje
kapinCno vakar 

kūnas gar*
Onkwoods 

buvo sudegintus 
siiuh Chicagos astronomo Dr. 
Edsvurd Braut Frost. Laido- 
luvtise Ir kremulorljoje daly
vavo mažas būrys profesorių, 
draugų Iš Chicagos unlversile- 

50 studentų Iš to universiteto.

Kėdes prastas Įran
kis šeimyniniams 

ginčams rišti
•MM 4 <u

Mr. Naraiig, 542 N, Clark 
slreel, dabar galvoja »ple sa
vo nelemtų likimų policijos 
nuovadoje, o jo žmona, Alice 
Nurang, vaitoja Cook apskri
čio ligoninėje. Nei jis, nei ji 
nebūtų atsidūrę tokiose nepa
geidaujamose vietose, Jei Mr, 
Nurang nebūtų Įsikarščiavęs 
ir panaudojęs kėdės šeimyni
nio ginčo išrišimui. Kėdė pa
sirodė taip galinga, kad su
triuškino žmonos žandų kau
lus.

Kaimiečiai giedos 
prie kapų Decora- 

tion Dienoj 
«

Kapų papuošimo dienoj ge
gužio 80 pagarsėjęs Kaimiečių 
kvartetas apsiima giedoti liūd
nos atminties giesmes prie ka
pų mirusių giminių ar draugų 
už mažų atlyginimų.

Kaipo visuomenes liudėsio iš
raiškų jie pirmiausia pagiedos 
prie Dėdės šerno kapo.

Kas norite*'Kaimiečių kvarte
to patarnavimo"" kreipkitės j 
kvarteto mokytojų ir vedėjų 
ponių Alice Steponavičienę, 4142 
Archer av., tel. Laf. 7552.

Netekęs sveikatos 
nusinuodijo

63 metų vyras Louis Emer
son, 21 S. Honorc street, mirė 
nusinuodijęs nuodingomis du
jomis. Priežastis buvusi blo
gu sveikata. >

Rasta negyva man 
dynėje

42 metų moteriške, Frances 
Woodburyy, 2051 Selfridge 
Street, vakar buvo rasta ne
gyva maudynėje. Nežinia, ar 
ji nusižudė ar mirė širdies li
ga. '

Geresnis Patarna 
vimas!

Kad apsimoka duoti savo kostiu- 
mieriams geresni patarnavimu aiš
kiai parodo nuolatinis “Midwest 
Stores’* augimas. Daugiau kaip 
keturi metai praėjo kai vardas 
“Midwest Stores” pasirodė ir kas 
met krautuvių ir biznio augimas 
nuolat didžia.

Tai gali reikšti tik viena dalykų 
būtent, vis daugiau ir daugiau žmo
nių lanko taa krautuves ir daro jo
se maisto ir groseriu pirkinius. Tie 
patis žmonės pirmiau buvo kitu 
krautuvių koštiumieriais, bet jie per
mainė i ”Midwest Stores”, todėl, 
kad jte randa sau jose geresnį patar
navimų, didesni pasirinkimų, geres
nius maisto produktus ir žemesnes 
kuin&s*

Priežastis geresnio patarnavimo 
yra ta, kad ši organizacija pavieniu 
groseminkų taipgi valdo ir operuo
ja nuosavus urmo sandelius; kur 
maisto produktai nuperkami vago
nais tiesiog iš išdirbėju ir manu
faktūrų. Tuo užtikrindami, kad 
maistas yra daug šviežesnis ir su
prantama kainos daug pigesnės. :

“Midwest Stores” kostiumieriai 
randa patogu čia daryti savo pirki
nius. Krautuvės nėra vien moder
niškos, gerai ir patogiai įrengtos, 
bet jose randasi plačiai išgarsintu 
firmų produktai, kuriuos “Midwest” 
kas savaite pagarsina šiame ir ki
tuose laikraščiuose. Namu šeimi
ninkės iš laikraščiu susipažįsta su 
nupigintais proluktais ir iškalno pa
sirinkdamos be vargo gali nusipirk
ti viekų kas joms reikalinga be di
delio galvosūkio.

Perskaitykit šios dienos skelbimų. 
Pasirinkit kas jums reikalinga ir pa
lyginkit kainas — jus nusistebėsite 
kaip daug pigiau jus galėsite nusi
pirkti. Apakelb,

VAKAR IR
ŠIANDIEN

Valdžios agentai sutimė pini
gų klostuotoj ų Ivan Solis, 22, 
2619 Lexington avenue, kuris 
turėjo prisidirbęs daugybę ne
tikrų kvoterių — 25 centų jno- 
natų.

m # a
Automobiliui palydus 75 pė

das ant gatviakarhi bėglų, bu
vo užmuštos Clayton Valvlck, 
39 m., 7359 Vinceniiea avenue.

» » »
Sulig vakarykščiomis žinio

mis, šĮmet Chicagoje jau buvo 
užmušta 272 žmonės. Tai yra 
aukos automobilių nelaimių. 
Sužeistųjų HkničhiB Mickė 5,513.

B B
29 metų mergina, MInh Lu- 

etile LeVeti, 2515 Farragut gt«, 
patraukti vedusį vyrų | teismų 
reikalaudama $25,000 už huvc* 
džiojimų. Skundžl,nmawiM yra L. 
A. Clapp, 45 metų, 509 S. 6th 
Htreel, Mniywood.

W W W
Vakar pasiutęs šuo įkando 

Edward Mullin, 8 metų berniu
kų, 2189 Shcffield avenue. Tas 
šuo taipgi įkando policistų, ku
ris bandė berniukų išgelbėti.

Mokyklų f superintendentas 
VVilliam .L Bogan paskelbti, kad 
šių vasarų Chicagoje bus atda
ros apie 20 vasarinių mokyklų.

PRANEŠIMAI

ryto

Kalima

Choro
I. ge-

, tddel visi 
susirinkite lai-

Chicagos Lietuvių Draugija, yra 
pašalpos ligojo, pomirtiniu ir kultū
ros draugija. I narius priimami 
vyrai Ir moteris nuo 15 iki 48 
motų amžiaus. Pašalpa ligojo yra 
8-;Įu skyrių --— $6, $10 ir $16 savai
tėje; pomirtinė $250. Taipgi. Čia 
priimamos ir čiolos draugystės bei 
kliuhai. jeigu dar nestovi visai blo
gai plnigišknl.

Chicagos Lietuvių Draugija, yra 
legalC organizacija Illinois valstijo
je. I Chicagos Lietuvių Draugijų 
priklauso 1000 nariu, tai yra did
žiausia ’ ir turtingiausia lietuvių 
draugija Chicagoje.

Isirafiyt Draugijon galima pane- 
dėliais ir ketvorgais visų dienų, o 
nodėldieniais tiktai nuo 0 vai. 
1 v. p. p.

Kreipkitės į
Draugijos ofisų, 

1789 So. Halsted SL 
Taipgi, įsirašyt Draugijon 

ir per musu konkursantus,
Chicagos Lietuvių Vyrų ( 

dainų pamokos atsibus nedėlioj. 
gūžės 19 d. 10 vai. iš ryto Barausko 
(Meldažio) svetainė.e. 
choro nariai būtina i________  __
ku, taipgi mtigstanė us dainas, kvie
čiame prisidėti prie choro.

Choro Valdyba.

Draugijos Lietuvos Dukterų susi
rinkimas įvyks šeštadieni, gegužės 
18 d.. 7 vai. vak. Mark White Par
ke paprastoj svetainėj, 
rėš esate kviečiamos 
paskirtu laiku.

A. Dudonienė,

12 Wardo Amerikos
liečiu Kliubas laikys mėnesinį susi
rinkimų sekmadeinį, gegužės 19 d. 1 
vai. po piet K. Gramonto svetainėj, 
4535 S. Rockwell St. Nariu parei
ga yra skaitlingai susirinkti ir svar
styti kliubo reikalus, ypatingai kuo
met yra užsimota pakrikdyti mažas 
organizacijas, tai kaip tik dabar yra 
laikas nariams budėt ir rūpintis sa
vo organizacijos reikalais, taipgi 
katrie esate pripildė aplikacijas kliu
bo baliuje, malonėkit atsilankyti dėl 
formalio įstojimo!

P. J. Petraitis, rašt.

Visos na- 
atsilankyti

nut. ra A t.

Lietuvių Pi-

CLASSIFIEDADS
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Business Service
Biznio Patarnavimas

MOVING
PIANUS III RAKANDUS

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

OKSAS EXPRESS
2649 W. 43 St

WASH1NG MACHINES—$10 ir virš.
WRINGER ROLLS—pritaisome i 10 

minučių—60c. ir virš.
VACUUM CLEANERS—$6.00 ir virš.

O. HLADILEK
6226 So. Kedzie Avė., Chlcago, III.

Tel. Hemlock 6226

Finansai-Paskolos

SKOLINAM PINIGUS 
ant jusu morgičių, bonu. algų ir na
mu. Taipgi perkam, parduodam, mai
nom morgičius, bonus, namus, ūkei 
ir biznius. Turim apdraudos de-. 
partmenta. Viešas Notaras.

J. NAMON A CO.
6755 South Western Avė.

i

Penktadieniai, geg. 17, 1935 .'.t.   .imi .... ................ .... .......................................................................... .

CLASSIFIEDADS
Furnlture & FixtureB

Hakandal-llalsai

IŠPARDUODAME BARŲ F1KČE 
rilis, visokio didžio su Coli linksnis 
Ir Kinkom. Tulpgl Atoru fikčerius 
dėl bylo kurio biznio Isknltant svnr- 
styklOM. reglsterlus ir ico baksus. 
Cash arba ant išmokėjimo. Pama
tykite mus pirm negu pirksit® ki
tur. S. E. 8OSTHKIM & SONS. 
Storo Flxtures, 1900 S. State St. 
CALumot 6260

*-o —

PARDUOSIU labai pigiai llard- 
wnre fhturos tinkanti ir dėl groser- 
nfls, parduosiu visus sykiu arba at
skirai. Du uržuollnlal stalai tinka
mi dėl ofiso, 8934 So. Rocwell St. 
Lufayolto 5277.

MlscelIaiLous for Sale
Jvalrųs Pardavimai

GASO IR KEROS1NO 
Virtuvės Pečiu Buveinė 

Didžiausias Pasirinkimas — 
Žemiausiomis Kainomis 

BEN NELSON 
1304 S. Hulstcd St.

Atdara kasdien, taipgi nedėlioj. 
Uturnlnko. Ketverge ir Subntoj 

iki 9 vai, vak. ’

Pariners Wanted
Pusininkų Reljkla

REIKALINGAS pusininkas J ta* 
vonio ir restaurnnto biznį. Dide
lė graži vieta, aukso maina dėl ge
ro Žmogaus. Atsišaukite 1986 Mil- 
vvaukoo Avė., Chicago.

Help Wanted—Maie
Darbininkų reikia

REIKALINGAS vyras ant ukšs, 
katras supranta darbų ir moka kar
ves melžti. Mokestis 10 dol. į mi
nės.. D. R. Farms. R. 4. Dowaglac. 
Mich.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

MOTERIS patyrusios prie sorta- 
vimo senų skuduru. Continental 
Paper Grading Co., 1623 Lumber St.• —o—
■■ ................. 'g ... .

REIKALINGOS patyrusios skudu
ru Kortuotojos. J. Chapman & Son 
2531 W. 18 St.

MERGINA prie abclno namu dar
bo. kalbanti angliškai. Nuosavas 
kambarys ir maudynė, $4 arba $5. 
Carlln. 002 Margate Terrace, 
Ravenswood 6088.

Fumished Rooms
KAMBARYS ant rendos prie naš

lės moteries ir mažos šeimynos. 
Pavieniui ar ženotai porai. Gali 
vartoti virtuve. Gera transportactja.

815 W. 51 St

For Rent
4 KAMBARIAI ant rendos ant 

antro aukšto, pigi renda.
046 W. 81 Pi.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

EMMA’S CASTLE CAFE 
644 N. State St.

Labai gera vieta — Kerai išdirbta 
per ilga laika — Gera proga bii- 
niškiems žmonėms. Važiuoju i 
Lietuva atostogoms.

644 N. State St.

—o—.
SAVININKAS parduoda Tavern 

ir standa. Bargenas. $500 nupirks 
fikčerius ir užmokės už vienu me
tu rendų. Ant Maln Highway, arti 
miesto, vanduo, gasas, elektra. Prie
žastis. turi kita bizni. 8501 W. 95th 
St. Evergreen Park, III. TeL Ever
green Park 7816.

PELNINGAS BIZNIS PIGIAI. 
Priverstas greit parduoti savo pui
kiausi moderniškos bučerntis ir gro- 
sernės biznį kuopigiausiaf, nes tu
riu apleisti Chicaga. Klauskit ad
reso Naujienose. Box 257.

TAVERN^parsiduoda, vieta apgy- 
venta visokiu tautu. Biznis gerai 
išdirbtas, pardavimo priežastį pa- 
tirsit ant vietos. 1752 W. 47 St

PARSIDUODA moderniškas Meat 
Market. Nauji flxturiai, trokas ir 
visi įtaisymai. Geroje vietoje, ant 
Halsted St. Pardavimo priežastis 
du bizniai. Atsišaukite

749 W. 31 St

GROSERNĖ pardavimui. Pilnai 
Įsteigta, randasi Brighton Parke. 
Pašaukit Prospect 4882.

' PARSIDUODA naujas Dodge tro- 
kas irroutas iš priežasties sudegimo 
keptuvės. Biznis išdirbtas per 18 
metu. 1731 E. 92 PL

Keal Estate For Sale
Namai4tem$ Pardavimui

KAMPINE, murinti krautuvė fia
lai. karštu vandeniu apHHoml. Mo
derniški. arti Archer ir Kolin. Kai
na $6000, dalis cash. Vojtech. 5444 
S. Damen Avė.

5 KAMBARIU medinis namas —- 

da, Spring St. Willow Sprfauta, HL

lfitY1fih.5f.il



