
NMMMMM ■—II MiliujMMM — * ■iki,

The First and G r w. t ėst Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
TH. LtTHUAHIAH DAIkV N«W.

PUBUSHED BY THE UTHUANIAN NEWS PVB. CO., INC.
1739 South Habitai Stmt, Chlcaito, Illlnola

Phono CANal 8300

St NAUJIEM
m f _ v . _ __ ._____T\ _ • 1

Wl MOVI MM

^Pirnum ir Didiiaualus Lietuvių DienraStla Amerikoje

The Lithuanian Daily News
Entorod iin Necond-chiNH innttor JMftrch 7, 1014 nt tho Pont Office ut Chlcngo, I1L» 

undor Ule Aot oi* Murch 8, 1871) «

Tho First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
T h t Lithuanian Daily N«wo

PUBIJSHED BY THK LITHUANIAN NBWS PUB. 00., INC. 
1789 South Hehted Street, Chlcago, Illinois 

Phono CANaI 8500

Pirmini ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje
Vbi■■■.......................................       ■■■■.....  .....mJ

VOL. XXII Kaina 8c Chicauo, III., Penktadienis, (ŽcgužBs-May 24 d., 1085 No. 123

Senatas Parėmė Prezidenta;AtmeteBonusuBilių
JIS NORĖJO VOGTI

Kova už atmokėjimą 
bonusų tęsis

Vokietijos naciai vi 
sai neims karino- 

nėnžydų

Lietuva leidžianti iš 
vežti Pilsudskio 
motinos kuna

Senatas parėmė prezidento Roosevelto 
bonusų veto 54 balsais prieš 40

VVASHINGTON, geg. 23. — 
Prezidento Roosevelto veto $2,- 
200,000,000 infliacinio ox-karei
vių bonusų biliaus liko parem
tas senate, kur bilius antrame 
balsavimo negavo reikiamų 
dviejų trečdalių balsų, kad nu
galėti prezidento veto.

Už bilių buvo paduota 54 Įtai
sai, prieš 40 balsų, kuomet už
teko tik 32 balsų parėmimui 
prezidento veto. t

Senatui balsuojant dėl bonu
sų bitinus, visas sonatas buvo 
prisikimšęs žmonių. Galerija 
buvo kimštinai prisikimšusi ex- 
kareivių ir bonusų šalininkų, o 
pats senatas buvo pilnas kon- 
gresmnnų, kurio atėjo į senatų 
pasiklausyti debatų ir balsavi
mo triumfaliai vnkar pervarė 
bilių atstovų bute virš prezi
dento veto.

Bet jau prieš balsavimų se
natorius Long pripažino, Jcad 
bilius pralaimėjo irvsenate jis 
nepraeis vfrš prezidento veto. 
Tų jis Žinojęs jau dvi dienas. 
Tečiaus jis priguinojo sena
toriams, kurie balsuos prieš bi- 
lių, kad juos laukia pralaimėji
mas sekamuose rinkimuose ir 
kiekvienam senatoriui išdalino

saldainių. Bot saldainiais jis 
nepapirko senatorių ir bilius 
balsavimo vistiek pralaimėjo.

Ui parėmimų prezidento veto 
balsavo 12 republikonų ir 28 
demokratai. Prieš balsavo 43 
demokratai, 9 ropublikonai ir 2 
pažangieji senatoriai.

(Sonatas bilių buvo priėmęs 
55 balsais prieš 88. Taigi jau 
tada truko kelių balsų iki dvie
jų trečdalių didžiumos).

Bonusų išmokėjimo šalinin
kai sako, kad jie nepaliausiu 
kovos už išmokėjimų exAkaroivių 
bonusų ir prie kiekvienos pro
gos siūlysią pataisas dėl bonu
sų atmokėjimo. Jie jau buvo 
pasiūlę, kad bonusai butų at
mokėti iš $4,(M)0,(XX),(M)() imšel- 
pų darbų fondo, bet tas pasiū
lymas nepraėjo.

Senatas ir pareitame posė
dyje parėmė prezidento veto ir 
šiame posėdyje pasiūlymas ne
galės būti atnaujintus, bet bo
nusų šalininkai'galės trukdyti 
kongreso darbų savo pataisomis 
prie kiekvieno pinigų skirimo 
bitinus.

Bet kada susirinks kongresas 
kitam posėdžiui, kova už bonu- 
sus tikrai atsinaujins.
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NEW HAVEN, Conn. — šis paveikslas parodo kaip jaunas, 25 metų vagilis, Donald Smlth, 
tiko mirt), kai bandė Įsibrauti į krautuvę per skiepų. Skiepo Mūrys nukrito ir prismaugė jį prie 
sienos kabantį oro. Smlth buvo atrastas negyvas.
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BERLYNAS, g. 23. — Val
džia paskelbė, kad neužilgo bus 
konskriptuoti karinei tarnybai 
visi jaunuoliai gimę 1914 ir 
1915 in.m. .Jie turės kareiviauti 
vienus metus. Karinei tarnybai 
galės būti konskriptuoti visi 
vyrai nuo 18 iki 45 m. Galės 
būti konskriptuotos ir moterys 
specialel tarnybai karo metu.

Vokietija užlaikys 550,000 k«r 
reivių pasttovlą armijų. Reichs- 
wehras bus visai panaikintas.

Gryno kraujo žydai negalės 
įstoti Į kariuomenę. Bet mai
šyto kraujo žydai galės stoti 
savanoriais, jei (rodys savo tin
kamumų ir Mitinę ištikimybę 
naciams.

Taipjau busiu išvežti iš Lietu
vos Pilsudskio brolio ir sesers 
kūnai Visi bus palaidoti Vil
niuje

šeši žmonės žuvo 
nukritus jūron lai

vyno lėktuvui

Anglija ginkluosis 
visomis savo 

išgalėmis
LONDONAS, geg. 23. —An

glija nemano apsileisti apsi
ginklavime jokiai kitai šaliai.

Parlamente tapo paskelbta, 
kad Anglijos apsiginklavimas 
ore bus dvigubai padidintas, 
o sausumos apsiginklavimas 
bus trigubai sustiprintas.

Oro ministeris paskelbė, kad 
Anglija jokiame atsitikime ne
leis Vokietijai pasidaryti stip
resne ore už Angliją.

Darbiečiai, kurie ikišiol savo 
susilaikymu nuo balsavimo rė
mė Anglijos ginklavimąsi, da
bar pareiškė, kad jie priešin
sis tolimesniam ginklavimosi di
dinimui. Jie siūlo, kad butų ei
nama ne prie didinimo ginkla
vimosi, bet nusiginklavimo, ar^- 
ba bent aprybojimo ginklavi- 
mos susitarimu tarp didžiųjų 
valstybių.

Patvirtino bilius 
prieš komunistus 

ir fašistus
■........................

VVASHINGTON, geg. 23. — 
Atstovų buto immigracijos ko
mitetas patvirtino du bilius ir 
rekomendavo kongresui juos 
priimti. Abu biliai yra at
kreipti prieš svetimšalius ko
munistus, fašistus, nacius ir 
visus kitus, kurie siekiasi 
smurto pagelba nuversti val
džių. Juos įsakoma išvaryti iš 
šios šalies.

PENNSYLVANIA LAIVAS 
PACIFIKE, geg. 28. — Lnike 
laivyno manevrų, vidury «'Pnci- 
fiko vandenyno/ ktiriubše buvd 
naudojami ir laivyno lėktuvai, 
nukrito jūron didelis lėktuvas 
su šešiais Žmonėmis. Visi jie 
žuvo.

Lėktuvas buvo išskridęs iš 
Midway salos žvalgybos tiks
lais Jis patėmijb juroje nu
sileidusį kitų nedidelį lėktuvų ir 
tuoj aus pranešė apielinkėj esan
tiems laivams, kad jie tuojaus 
plauktų pagelbon Pats gi pasi
tiko skraidyti virš lėktuvo, ro
dyti kelių laivams

Vienam laivų skubiai plau
kiant, lėktuvas urnai nukrito 
jūron Nė vienų žmogų išgel
bėti nepasisekė, žuvo ir kito 
lėktuvo lakūnas.

Manevruose žuvo jau 8 žmo
nės—7 žmonės žuvo nukritus 
lėktuvams, o 1—susidūrus lai
vams.
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12,000 angliakasių 
streikuoją Belgijoj
BRIUSELIS, Belgijoj, geg. 

23.— Belgijoje streikuoja jau 
12,000 angliakasių, reikalauda
mi pakėlimo algų.

šimtai angMakasių. buvo užsi
darę kasyklose, c, grūmodami 
paskelbti bado streiką. Kai 
kur policija tokius streikieriuą 
puolė dujų bombomis. Dauge
lį užsidariusių angliakasių po
licija jau išvijo i iš kasyklų, bet 
dalis jų vis dar tebėra užsida
riusi kasyklose.

'Padėtis yra labai (tempta ir 
gręsia kilti visuotinas 100,000 
angliakasių streikas.

Delei streiko gali kilti ir ka
bineto krizis.

Gub. Horner vyksta 
ieškoti federalinės 

pagelbos
CHICAGO.—Illinois guberna

torius Horner vakar išvyko į 
Cįevelandą pasitarti ten su fe- 
doraliniu šelpimo administrato
rium Hopklns apie suteikimų 
federalinės pagelbos Illinois be
darbiams dabar, kada valstija 
pakėlė prekių taksus nors nuo 
liepos 1 d., 
aidėti prie 
pimo.

Tikimus!,
pasiseks išgauti valdžios pagel- 
bą Illinois bedarbiams, kurie 
dabar jau per tūlą laiką negau
na jokios pagelbos ir daugelis 
jų atsidūrė dideliame varge.

kad 
savų

kad

tuo pačiai pn- 
bedarbių šel-

gubernatoriui

Karo teismas paša 
lino pulkininką

Didėja alaus varto 
jimas

Automobiliai užmu
ša po 23 žmones 

į dieną

MOKINIAI STREIKUOJA

23. ——•
88 di-

Reikalauja iš mergi 
nos $50,000 už jo 

suvyliojimą
LOS ANGELES, Cal., geg. 

22. — Paprastai tik merginos 
skundžia vyrus už suvyliojimą 
ir reikalauja 'didelio atlygina
mo už sulaužymų prižado ves- 
ti. Bet Jin John Alfen Wood; 
inžinierius, užvedė bylą, rei
kalaudamas $50,000 atlyginimo

VARAAVA, geg. 23. — JA 
Belvederio romų paskelbtu, kad 
gal dar šiandie bus gautas ofi
cialia Lietuvos valdžios leidi
mas perkelti iš Lietuvos ( Vil
nių maršalo Juozo Pulsudsklo 
motinos kūną.

Tai patvirtina vakar neofi
cialiai gautas žinias, kad Lie
tuvos valdžia sutiko duoti tok) 
leidimą.

Kaip tik bus gautas oficialis 
Lietuvos pranešimas, tuoj kapt. 
Meczyslaw Lepecki, buvęs as
meninis maršalo adjutantas, iš
vyks J Surgintus, kur Pilsuds
kio motina yra palaidota 1884 
m, kad prirengti kūno perkėli
mą. (Tokio kaimo ar miestelio, 
kaip Surgintai, Lietuvoje nė
ra Yra du Sugintų kaimai. 
Vienas labai didelis, yra prie 
ppm Naumiesčio,. Tauragės ap
skritu o kitas mažesnis— prie 
Nemakščių, Raseinių apskr.).
.. . Perimu mO<i»6s.3tunąįj Vii- 
nlų norėjo pats maršalas ir 
tuo tikslu jau pirmiau buvo 
užvedęs derybas su Lietuva, bet

iš Zoa Burknight, už sulaužymų jo mfrtfs tas derybas buvo su-
prižado vesti. Jiedu po 18 me
tų pažinties prieš dvejetą metų 
susžiedavo, tečiaus ji pametė jį 
ir asivedė su kitu vyru, iš San 
Diego.

6 žuvo keistoj nelai 
mėj su lėktuvu

WARREN, O., g. 23. — Poli
cija deda visas pastangas su
rasti užmušėjų Mrs. Marie To- 
bin, 22 m., ir jos šunies, kurie 
buvo rasti negyvi degančioj lo
voj. Abu buvo nudurti peiliu.

VVASHINGTON, geg. 23. — 
Karo teismas rado kaltų ir nu
tarė pašalinti iš tarnybos pul
kininkų Alexander E Williams 
iš armijos sandėlių korpuso.

Pulkininkas liko nuteistas už 
tai, kad jis 1935 m., paprašė ir 
gavo $2,000 paskolų iš automo
bilių reikmenų kompanijos at
stovo, kuris stengėsi gauti ar
mijos kontraktų.

NEW YORK, geg. 23.— Su
rinktomis žiniomis, 46 valstijo
se per pirmus keturius šių me
tų mėnesius liko išgerta 11,500,. 
000 statinių alaus, arba 25 nuoš. 
daugiau, negu per tų patį laikų 
buvo išgerta alaus pernai.

Dar vienam nukirto 
galvą

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

E

100 žmonių sudegė 
ant laivo

CHANGTEH, Chinijoj, geg. 
23. —Gautomis žiniomis, 100 
pasažierių mažame laive Tishui 
upėj sudegė eksplodavus laivo 
boileriams.

BERLYNAS, gėg. 23. —Wil- 
helm Kroger iš Dusseldorf li
ko nukirsta galva už išdavimų 
karinių paslapčių. Jis buvo nu
teistai pereitų spalio mėn. Hit
leris atsisakė suteikti jam pasi
gailėjimų.

peraturoje.

>>

HAVANA, g. 21. -~-Manuel 
Costales Latautu, buvęs švieti
mo ministeris buvusio preziden
to Grau San Martin kabinete 
tapo policijos areštuotas.

L

VVASHINGTON, geg.
Surinktomis žiniomis, 
dėsniuose mieštuose šiemet au
tomobiliai užmušė vidutiniškai 
po 23 žmoneš kiekvienų dienų, 
arba po 4 žmones į savaitę dau
giau ,negu buvo užmušta per
nai.

Daugiausia nelaimių buvo 
New Yorke, Detroite ir Chica- 
goj.

. BARABOO, Wis., geg. 23.— 
Apie BOO^mokinių vietos high 
šchool stlštreikavo protestui 
prieš pašalininių mokyklos vir
šininko.

Kad nenužudyti kito žmogaus, 
tai pats nusižudė

. ......... -'"f " ■'
CANTON, Chinijoj, g. 23.-6 

žmonės liko užmušti ir 44 su
žeisti keistoj nelaimėj su lėk
tuvu Canton militarinės avia
cijos lauke.

Vienas iš trijų lėktuvų for
macijoje skrido perdaug žemai 
ir užkliudė namą. Lakūnas už
simušė. Namo siena užgriuvo 
ant 49 kareivių, kurie klausėsi 
lekcijos. Penki kareiviai liko 
užmušti, o visi kiti sužeisti.

.trukdžiusi.
Taipjau kartu busiu iškelti 

kūnai Pilsudskio brolio ir se
sers, kurie taipjau yra palaido
ti Lietuvoj.

Kūnai bus perkelti į Pil
sudskio numylėtų Vilnių, kur 
bus palaidota ir jo Širdis—prie 
motinos kojų jos karste. Dar 
nenuspręsta, ar bus statomas 
jiems atskiras mauzoleumas, 
ar kūnai bus palaidoti šv. Ka
zimiero bazilikoje (katedroje).

Iki kūnai bus perkelti ir ga
lutinai palaidoti, Pilsudskio šir
dis sidabrinėje urnoje bus pa
talpinta Vilniaus stebuklingoje 
Aušros Vartų bažnyčioje.

5,000 liko be pasto
gės delei potvynių
OKLAHOMA CITY, Okla, 

geg. 23. —Texas ir Oklahoma 
valstijose potvyniai užliejo 15,- 
00 akrų derlingų laukų. Tose 
dviejose valstijose, taipjau 
Loųisianoj, kttr irgi ėmė siaus
ti potvyniai, 5,000 žmonių liko 
be pastogės.

NEW YORK, geg. 23.— Kad 
išsigelbėti nuo nužudymo kito 
žmogaus, Harry M. Confess, 45 
m., buvęs turtingas biznierius, 
pats nusižudė. Prieš kiek lai- 
ko nusižudė jo žmona. Jis ųž 
jos saužudystę ir jo paties su
naikinimų kaltino kitų žmogų, 
kurį jis norėjo nužudyti. Tas 
noras jį nužudyti buvo taip di
delis, kad verčiau jis pats nu
sižudė.

NIAGARA FALUS, N. Y., g. 
22.—Nežinoma moteris perlipo 
per tvarklius ir nusižudė šok
dama j Niagara krioklį.

Vokiečiai nubaudė 
dar 2 Vienuoles

BERLYNAS, g. 22. — Nacių 
teismas nuteisė kalėjiman ir 
uždėjo dideles pinigines pabau
das dar dviems katalikų vie
nuolėms už siuntimų pinigų 
užsienin, kas yra nusidėjimas 
nacių įstatymams.

Princų vestuves

Paryžiaus modistės 
streikuoja

TALLAHASSEE, Fla., g. 22. 
—Atstovų butas nutarė legali- 
žuoti’ pinigų lošimo mašinas, iŠ 
kurių valstija tikisi surinkti po 
$1,000,000 į metus taksais.

STOCKHOLM, geg. 23. — 
Danijos kronprincas Frederik 
rytoj apsives su Švedijos prin- 
cesa Ingrid. J vestuvių iškil
mes atvažiavo Belgijos ir Da
nijos karaliai.

North Dakota nori 
pašalinti savo gu

bernatorių
JAMESTOWN, N. D., geg. 

22.—North Dakota valstija, ku
ri per trumpų laikų turėjo ke
turius gubernatorius, nori nu
sikratyti ir savo paskiausio gu
bernatoriaus Walter Welford, 
kuris užėmė gubernatoriaus 
vietų teismui diskvalifikavus 
išrinktąjį gubernatorių Moodie.

Šalininkai buvusio laikinio gu. 
befrnatoriaus Ole H. Olson, ku
ris užėmė vietų teismui paša- 
linuš gubernatorių Langer, sa
vo susirinkime nutarė pradėti 
griežtų kovų už pašalinimų gub. 
WeJford.

PARYŽIUS, geg. 28. —Jau 
kelinta diena Strėikuoja 3,000 
modisčių. Jos paroduoja gat
vėmis, dainuodamos linksmias 

soriaus Dr. George S. Sears, dainas. Policija dabar pradėjo 
jas pulti, jų demonstraciją iš
vaikė ir kelias/streikieres areš
tavo.

BOSTON, Mass., g. 23. — 
Misa Esther Sears, 28 m. tur
tuolė, duktė garsaus gydytojo 
ir Harvard universiteto profe-

užsimušė iškritusi iš trečio au- 
gšto lango bevaikščiojant lai
ke miego.

* • ■'?............ ' ‘

VERA CRUZ, Meksikoj, geg. 
23.-—Apie 100 ginkluotų žmo
nių užpuolė Soyaltepec, Oaxaca 
valstijoj, užmušė penkis žmo
nes, jų tarpe vienų miesto ta
rybos narį ir pabėgo apiplėšę 
dalį miesto.

LOS ANGELEI, Cal., 28. 
—Mrs. Nume Nishida, žmona 
turtingo japono, liko apkaltinta 
už nužudymą savo gražios 20 
m. podukrės.

BUENOS AIRES, g- 28. —| 
čia oficialiam vizitui atvyko 
Brazilijos prezidentas Vargas.

JP;., ,

Aldermangi už vidur 
miesčio airportą

CHICAGO— Miesto 
vakar 40 balsų prieš 2

tarylia 
priėmė 
įtaisy- 
Michi-mui airporto ant salos 

gan ežere, prie 16 gatvės, kur

rodos.
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Laidotuvių Direktoriai GHso Tol. Boulevard 5918

KITATAUČIU

T.M.D. 9 KUOPA 
PRADEDA AT-

Inlkrnš- 
dalykas 
ir jokio 

kuopos,

liksiu alsl- 
lakami lel- 

Vaitkum. 
Nvxv Yorko

rhyslcaj Thsrapy

01011 H

ilštėd' st.
4, nuo 6; iki 8

ADVOKATAI 
JOSEĖH J. GRISU 

Uctuvin Advokatas 
4031 Hbulh Ashland Ava.

T*C Boutavard 2800 
Rw, 0010 Ho. Rockw*11 Mt. 

Tai, lUnublIc 0728

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS ir chirurgas 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0086 

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

Phone Canal 6122

Dr. S. Biežis 
GYDYTOJAS ir chirurgas 
2201 West 22nd Street
Valandos; nuo 1—8 ir 7—8 

Šaradomis ir ned«l. pagal sutarti 
Rez. 6681 So. Califomia Avenue

Telefonas Repnblie 7868

koletui SOiilli SI(Wh biznierių 
Jr kad llo biznieriai skundėsi 
'vaizbos Buto susirinkimo, Itad 
'jie yru gavę tokius laiškus, 
! Kunigų “Draugo” IHItsburg- 
lio skyriaus rašytojus Klkns 
prddčjo ęnšyll, kad lul Pllls- 
Inirgho “elelll'kai” užsiima lo
kiu ncšvaiiu darbu kaip grų- 
sliiunčlų laiškų rūšįnčjlinus ir 
palys rėklu dėl tokių laiškų

Naujienose
Rymo
Apskričio t iri aš vlršihihkas 
rašinėjo' grasin a ličius laiškus

Klek rn‘W’ilŲirf’ "PlltHburgli 
>bu.vo rašyta, kad 

katalikų' ’ 
t u i aš

Dr. A. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS' 

Ofisas ir Rezidencija:
2519 West 43rd St

VALANDOS:: Nuo 9 ikt 10 ryto, nuo 
liki3 po pięt, nuo 6 iki 8:80 vak. 
kasdien. Nedaliomis nuo 11 iki 1 p.p. 

TeL LAFAYETTE 3051.

arti Westem Ava. Hemlock 7828

ALTASS VARA 
IUENR

Daugely atsitikimu akys atitaiso
mos be akiniu. Kainos pigiau

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

PITTSBVRGlt PA. - Gegu
žės IU dl vakaro Moidvlų 
kslo Draugijos svetainėje vie
tinis ALTASS sky«hm buvo 
surengęs labui grašių vakarie
nę. SVvlahič buvo Išpuošia 
žydinčiomis obelaičių, vyšnių 
ir kily medelių ‘Šakelėmis. 
Siūlai buliui užliesti, pievų 
gėlėmis ir Lietuvos vCIluknls 
apkaišyti. Svečių buvo dido
kus būrys susirinkę vietinių Ir 
iš tolinus atvažiavusių. Tik 
nebuvo matyti nfl vieno vieli
nio Romos agento Ir Limbi
nių komisarų, Mnl, Jiems Jo
kie parengimai atrodo bedie
viški Ir buržunsiški. Delio, kad 
nėra progos padaryti sau pel-

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 
O1I.M 4,45 So. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai,; Nuo 2 iki 4 ir nuo 0 iki 8 
vak. Nedalioj pagal sutarime 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1980

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

; ,TėI. Kerivvood 5107 
VALANDOS:

nuo 0 Iki 11 valandai ryte 
nuo ,6 iki 8 valandai vakare. 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

Tildą, žinomu, bus nrprošu- 
IJ Ir blynų užsikųstl ant čy*l<»* 
siimnenljos nelik p. Federaci
jos Apskričio Viršininkui, bei 
Ir jo bičiuliui Klkul.

Dr. V. A. Šimkūs
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
vai., Nedaliomis nbo lO iki 12 

8848 South Halstsd St, 
Tel.' Boulšvard 1401

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Ctormak Itond (W. 22 St.) 
Ofiso valandos s Kasdien nuo 0 iki 5. 

Vakarais: Panodllfo. Nerodo* ir
Pfiųiyčks 6 iki 0 

Toteronas Canal 1176 
Namai t 0409 H. Rockvell fltraH

Telefonas Repuhllc 9000

A. Montvid, M. D.
We*t Town State Bank Bldg. 

2400 West Madiaon Street
Vai. 1 iki 8 po piety. 0 iki 8 vak.

Tol. Seeley 7880
Namų telefonas Brunsvdck 6597

A. MASALSKIS 
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

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

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomąjį per Ht 
metus kaipo patyrė* gydytoja* chi
rurgą* ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniška* Ugaa, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal om»- 
jausius metodu* X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisu*.

Ofisas ir Laboratorija: 
1034 W. 18» SU netoli Morgan S* 

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

/’himdurlotK J. Virblekna kų 
nm'H puNiikylI, ’hid JIh mvo 
kulbujv hurudoi knd ALTASS 
RoiuIU'Iiin iH'gvnd NudiiryliiN 
ir pilniui nuldiyhių, Girdi rd- 
kūjo Nuduryll tok| komlMų 
iŠ vlmj hvovIu (iš kokių? A.)<

Nora hidall J. V, goru i šiuo, 
knd At.TASS orgimlznoljii 
yru viaų lietuvių orgnnlaiicljn, 
o nv kokių ton Nrovlų klikų. 
Bot Jin via du Horgų tu Krovi
ne ilgu ir tiek. AnfuntM.

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

Penki narini pribuvo, pritar
dami tam reikalui. Rogulnris 
mitingas tačiaus pejvyko, dčl 
to, kad vienas (J. Virbickas) 
.tuojaus turėjo išeit | kilų su
sirinkimų. Keturi nariai (A.

TeL Ofice Wentworth 6880 
Rez. Hyde Park 8895 

Dr. Susanna Slakis 
Moterų ir vaikų ligų, gydytoja

and Mldvvlfo 
0109 H. Albam 

Hamlock 9202

Patarnauju pri* 
gimdymo nnmuo 
** ar ligoninio*, 
duodu maaftag* 
oketrie troat« 
m*nt ir magn*<

glnom* patari
mai dovanai.

...............
Valando* kuodlon, o vakarai* riillg 

, susitarimo.

lenui pumuldoH, kurhiH lulkyM 
kuniguK ZirkiiiiNknN, Ihin Cho
rini, biiN prukulboH Ir k Uoka 
progruiniiM prltulkyliiH kilpi
nių dienu I.

1‘rudšlu lų v Inu Iškilmių ly
giui k ui p 10:30 viii, prieš plot.

(hirnegle, Pu., geguŠflN 2(1 d. 
lul Ihin dldolč dienu. Glonul 
bus p'UHinetlnlN niiviiŠIuvIhiuh 
SLA
dvlegnlų. Suvušliivlmul piiNl- 
bulgiiN Ihin iškilmingu vuku- 
rlvnO nu progrnmu. BuošIunI 
vukurlenCj dulyvnuli nelik de- 
Ivgiitnh liet lt’ taip nvcčIu, ne
lik Iš PltlNburglm, liet Ir iš vi- 
«on iipylinkCN.

/tiifi ir (UMkriMo

l’ltlNburgh, Pu., SLA. 3-čIun 
upNkrltiN Nlroplid ruošluNl 
prie nuvo mellnlo pikniko, ku- 
Nn yru rengiu m un Adomo So
dne, C.iiNlte Shunnon, Pu., blr- 
štdlo 10 d.

KuopoN pintinu išknlno pik
niko JŠungoN IlkloiiiN Ir ruo- 
šIun! N'kullllngnl dnlyvuhll. To
dėl tlkhniiNl, kndHnme pikni
ke bUN nvvč.Iu Ir viešnių Iš 
visos vnknrlnf'N PonuNylvuni- 
Jos lietuviškų kolonijų,

O 3-čio upskrlčlo 'kpmIlolnN 
ir komisijos Nlengliisl, knd 
viskas luitų kuogorhvuNlni pri
rengiu dvi mvlinlo pikniko.

— Aorespoiuh’iduN,

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

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

Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St 

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Sekmadtonyj, goguos 10 d., 
LMD. name, 142 . ChTPitts- 
burgh, Pa., |v,Vk6 ‘'pasikalbėji
mas kelių Tčv. Myl. Draugijos 
9-tos kuopos narių, tikslu at
gaivinti jų, nčba galutinai lik
viduoti, kaiO sako A. Vaino- 
rius, šib susirinkimo šnukė-

J. MULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 8572

DR. J. E. SIEDLINSKIS
Gydytojas ir Chiruntaa

DR. V. E. SIEDLINSKIS
GAS DENTJSTAS X-KAY 
4143 ARCHER AV., Cor. Francisco 
Tel. Office Laf. 3650; re». Virg. 0669

Tel. Boulevard 6914 Dienų ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedil. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisą* ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

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

South Sldės Blznhu'lun pu- 
riišd' | “PlliNbtirgbo Nniijlo- 
iim” Kikili ulNukymų, fukllš- 
kul m'irodydumuN, kad lų grų- 
Nlhnnėlų laiškų uulorlum yru 
no IdIiNluirglio “dclllkiil”, bot 
KodoruvIJpN Apskričio vlršl- 
nlnkiiN. Ir Jol “Draugo” Klkul 
įiepakukNlų Šio nurodymo, lul 
p. South Sldės Biznierius pu- 
šudėjo piiNkolbli ir laiško lu- 
rln|, knd purod^lns, kas (o- 
kliiN laiškus Mušinėja.

Tai lo lurbiil Ir pakako 
Hoihn novu katubklŠkleniN rū
šy loja m s. Alni kunigų “Drnil
go” No. 110 Plltsburgho sky
riuj' hiNiil Jlnrlnmns Fodorucl- 
Jos Apskričio VI rŠI n In kas 
h'itl’N prlNipašjslu, kad tiri jlsnl 
!yra Hiilorhmi lo menamojo 
i laiško, kur huv^ rūšyIn vld- 
Įnam NOiilhsaldiškhTl biznio- 
rhil. Tik tasai ponas tederu- 

įCljoN Apskr. Viršininkas lolsl- 
hasl, knd laiškas buvęs privil
kiškas Ir negrųslnantls. Dėl 
'privtillškmno, tai juk niekus 
(ir nčsnkč, kad noprlvntlškas, 
^Inomn, ponas Federacijos 
^Apskričio Viršininkas por sa
vo laiškų visai “prlvallškiil” 
'barė South Sldčs LleluvIuM 
katalikus biznierius, kam Jie 

UYo lalp balsavo Vaizbos Buto

Dr. C. K. Kliauga
Dentistas 

Valandos nuo 0-0

Dr, Charles Segal
PEISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS* 

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 Hd 4 
vaL po pietų ir nuo 7.iki 8:30 v*L 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 Ud 13 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880

PlltNburgho 
lirhivlų darbuotojų lai Dčdč 
Karolis Vamšius BnInI lautlŠ- 

tkose kapinČNo, kurio atmintis 
ir (hirbni da nčra mirę tarpe 
Pillsburgho lietuvių. Yra Ir 
dauginu ihunų* dnrlrščiųį, lietu
vių palaidota tauliškose kapi
nėse. Jų prhdmlnhmii mums 
yrn brangus.

Nvušlvnka aplankyti kapus 
tik lų, kurio yra šinnmi ir lu- 
rt daug draugų. Musų parei
ga aplankyti ir tų kapus, ku
rie yra užmiršlj ir niekas jų 
nelaukt), atiduoti ir Jiems tin
kamų pagarbų kaipo musų 
tautiečiams.

Todėl visi gegužes 30 d. bu
kim tautiškose kapinėse. Bus

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

756 West 35th St.
• r, > Cor. of 85th and Halsted St*. 
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8:00

Nedaliomis pdgal* *Uturt|; .

midlkluola Ir kad dolcl jų 
'folcN m-kiušntiina'N gali paken
kti jų bizniui.

O kad liulo 
klau”, lai lasai 
raelJoH Apskr,

AKIU SPECIALISTAS
27 MĖTV PATYRIMO 

PrltatkOi ūltlniua <181 vi šoklu-aM,

Dr. John J. Smetana 
OPTOMETRISTAS 

1801 S0. Ashland Ąve, , 
Kampas 18 St. , Phone Canal 0528 
Valandos nuo 9:30 iki 12 ię nuo* 1:80 
Iki 8:00 Va. vakaro. Nedalioms nuo 
<>•00 Iki 12:00 Kalbame ItatvvUka’

"Jeigu Kns Hors (> ar 7>- me
tai tam atgal butų sakęs, jog 
Amerikos lietuviai savo bend
romis spėkomis siųs iš Ameri
kos nulėk Ii j I.ieluvų “spar
nuotų Lietuvj“, lai tada butų 
visi snkę tasai pasakorius sap
nuoja, tiki stebuklams.

"Bei šiandien jau mes Ame
rikos lietuviai rengiant išleis
tuvių vakarėlius siųsdami j 
I.ieluvų iš eilės antrų lietuvj 
lakūnų. Ar tai ne stebuklas? 
račiaus la garbė tenka ne 
stebuklams, o tikini Amerikos 
pažangiai lietuvių visuomenei, 
kuri lik i mokslo progresui ir 
visuomenes bendram darbui.“

To vakaro tvarkos vedėja 
pakvietė p. Jonų Mažiuknų 
pasakyti keletu žodžių ir jis 
pasakė taip: “Gerbiami sve
čiai. šį vakarų mes čia susirin
kome liksiu atsisveikinti su 
musų gerbiamu lakūnu Felik
su Vaitkum. Tik gaila, kad jo 
čia nėra. Vienok ne jo kaitė, 
kad jis negalėjo pribūti. Bet 
antro skridimo priešai gal būt 
hioini bandys pasinaudoti, knd 
pakenkus sėkmingam skridi
mui. Nes jie visų laikų iš visų 
kampų bandė ir bando paken
kti. Bet Amerikos pažangioji 
lietuvių visuomenė savo pra
dėtų darbų varė ir varys pir
myn iki pabaigos ir aš tikiu, 
kad šių vasarų šis garbingas 
žygis bus atsiektas sėkmingai.

“Teisybė, ALTASS darbams 
priešų yra daug. Bet tas jų 
priešingumas jiems naudos 
neduos, o mums kelio neuž
stos. Mes savo darbų varysime 
iki pabaigos.“

Buvo pakviestas vielinis

i’IŠIdoms IlkiianiNi O Liet, Kiun- 
bių\VH Ulpgi' yl’ft kuIlurlškiiM 
didykrtH. K. l'jOlhišiN pftHiNiikė 
tuijM hunuM uži'hšum, pus ku
riuos iuu'Ium ym' t;oM kuopos 
pinigų Ir kldc. i

Patys tl« nitrlid, Uihomiv, 
nori, knd ktts nors |tnrlnčtų 
juos, jog laikosi Draugijos pi 
nlguN ir tokiu budu tolstu jų 
gorų vardų draugljoso. Bot ai 
jlo gali patys, įbo mitingo, at
sikratyti nuo tų pinigų? NoIK- 
bal. Vlonu, Jlo nugali nuspręst, 
kur tuos pinigus padėt, kam 
atiduot. Jolgu jlo pats vlonl 
taip nuslspręstų,, tai kiti tu^ 
rčtų toisų (tart juos sauvalia- 
vlmo, *

Antru, Jolgu jlo Ir galėtų 
tai padaryti) J r atiduotų viskųi 
Iki conlvil, tai > kas galėtų už
tikrinti, kad jų sauvallška at
skaita yra liuislngu? Tiktai ka
da narių didžiuma susirinks ii 
•nuspręs Ir apyskaitų 
čIuohoi paskolbs, tada 
bus tiksliai užbaigtas 
šešėlio ant buvusiųjų 
narių daugiau nebus,

p Dėl to nariai privalo susi
rinkti, kada bus paskelbtas su
sirinkimo laikas. K. Loliušls 
(nešė, kad; sitslrluklnių Vnlno- 
rl.us sujauktų ŠĮ ponktMionf ni 
ketvirtadieni,, i. Bot tai negail
imu; pergroto. J Jus praimšta) per 

N u u j lenas,” ir “Tėvynę“, ku
li nedėIdiėni susi rinkimas

bloga nu bizniu.
O knd Fi’dei'ueljoN Apskri

čio Viršininko “prlvnliškl” žo
džiui rašyti Ir kalbėli nebuvo 
tušll, lid gorlniiNlnl liudija hiH 
1’ii'khiN, kad Inoj po lo laiško 
rašinio 
“Driiugo 
žindžių luiinpiinlju prieš tuos 
Soulh Sldėa IdzrdoriuN, kurio 
nepaliki itsė p, FoderiieljoN 
Apskričio Viršininko, VInI go- 
rliiiiNhi iilNlinennni kaip buvo 
riilobin 
“šuldorluN” Ir kilus gulus. 0 
lų šmeižtų vyriausiu mechani
ku buvo Federacijos Apskri
čio Viršininko iirlhiins bičiulis 
Klkiis.

Tui'biil niekam nėra piiship- 
lis, knd dėl Klko “kibinimo” 
Ihih Hkri) South Sldės biznie
rių kun, Kiizčihin Ir kili South 
Sodės knli|ilkų veikėjui buvo 
piudlrnukę Iš “Draugo 
burglio skyriaus 
įdavimo. Ir lik Indu vėl pra
dėjo bondrndurbluutl lindo 
pulM Klkns gavo “klkų“ Ir ki
šai p, Federiicljos Aj/skrlčlo 
Viršininkus buvo pažabotus, 
knd nčgnlėlų knndžloll Soulh 
Sldės knlnllkų biznierių.

žinomu, ganu gerai padarė 
p. Federacijos Apskričio Vir
šininkus, knd prisipažino prie 
(o hilško rnšlmo. Tik dnbnt 
p. Klkns turčių nueiti Išpnžlih 
lies, nes Jlsnl Ir yru papildęs 
dldelj grlekų kaltindamas 
plllshurgho “cJclllkus” dėl lų 
laiškų rašinio, kuriuos yra 
rašęs jo bičiulis Federacijos 
Apskričio Viršininkas.

N. N. prirrSBtlRGH, PA. - 
Jau hns du metai kaip McKcon 
BockloČlid Išvijo komisarų. 
Tasai komisaras susivijo sau 
lizdų N. S. Pltlsburgbr Ir no
rėjo Išoioldnll visus lietuvius 
komunizmo, ule jum nelabid 
sekėsi.

Tul ėmė Ir apsivedė Ir pri
rašė prie kommdslų savo uoš- 
v), uošvienę, savo prUlcgų Ir 
prislėgus brolj. 'Lai iš j/cnklų 
susidarė Visas komisariatas 
svietui mokyti. Turėjo nusi- 
rcnduvę “šnndę”, kur blakė* 
gyveno, lai ten prlslonlerbivo 
alaus Ir degtinė*.

Prieš “lekcija*“ susirinku* 
Ištraukiamu po puNluzhij 
“Icmipuklų” rozvedlinės, alučio 
po porų bonkučlų Ir tada el- 

(Tasn ihimL Il-ėlrtfri)

Gegužės 30 d, yra kapų pa
gražinimo diena, ’l'oje dienoje 
visi einu j kapus uplnnkyll Ir 
gėlėmis padabinti savųjų ka
pus. Toje dienoje vienokios ar 
kitokios iškilmės yra rengia
mos kapinėse Ir pažymima 
kapinių gražinimo dienu.

i Plltsburgho laisvi lietuviai 
turi nuvun tuętlškus kapines Ir 
rengiasi prie kapų gražinimo 
dienos Ir aplankymo tų musų 
draugų, kurie ilsis tautiškos*) 
kapinėse. Kad padėjus gėlę 
ant kapo tų, kurie jau yra ap
leidę mus, kad prisiminus, 
Jog netolimoj praeity ir jie 
yra dirbę kurtu nu mumis vi- 
Nuomeninį darbų 
nčN’ulollieN netik 
visos Žmonijos.

Iš Įžymesnių

Rusa* Gydytojas 
Moteriška. Vyrišku, 

chronišku 
Ofisas 3102 So. 

arti 31*t Street.
Valandos: 2—4, 7—9 vaL vak. N« 

diliomis ir šventadieniais 16—12

Telefoną* Yard* 0994
Dr. Maurice Kahn 

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 8 po pieta 
7 iki 8 vaL NedšL nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 2400

- Ofiso* telefonas Prospect 1028 
y _ Rezidencija ir Ofisas 

2350 SO. Learitt St Canal 0706 

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W .63rf Street, Chieaao 
Ofiso valandos: nuo 2-4 ir nuo 7-9 v.v. 
nedaliomis ir sercdomis pagal sutarti.

Vai norius, Bidirušnitls, Kast, 
Alnkimas ir Kazys Lolliišls) 
trunipnl a pu varstė dalykus; pa
davė sumiinyniUM, A. Valnorlus 
pranašė, kad yi'b Ižde nplo 13 
dolerių. Vertėtų tu'os pinigus 
paaukauti 1'Jetuvlų Kanibarlo 
luutdal, Gorus Miniianyitias.

DR. G. SERNER

* Pritaiko Akinius 
| Kreivas Akis 

Ištaiso.
* Ofisas |ffinių!< Dirbtuvė

756 West 35th St.
kampas 

Valandos gb 1\ ,
Nedaliomis nuo, 10 iki 12 vai. diena

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS ... 

Optometrically Akių Specialistas. 
Palengvins akiu įtempimu, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemftno, nervuotu- 
tno, skaudamą akhi karšti, atitaiso 
trumparegyste1 ir. tourėgyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai- 
dar. Speciali atyda atkreiptam į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos; Valandos nuo 10 fld' 8 v. Ne-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPAS 

EUDEIKIS 
ir TĖVAS 

Laidotuvių Sąlygoa 
Lengvai* Išaookšjhnais 

REPubBc834O

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR ■ NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

KAIP KOMUNIZMAS 
YRA STUDIJUO

JAMAS

IS DRAUGIJŲ VEI 
KIMO

Jos. V. " Stačius, Jr
ADVOKATAM

Dentištas
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Serodoj pagal sutarti.

X F. KADŽIUS
668 West 18th Street Phone Canal 6174

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

Kuomet visi svečiai susėdo 
aplink siutus ir pradėjo valgyt 
vakarienę, lul p. SI, Bukunus 
j visus svečius pasakė taip: 
“Gerbiami svečiui Ir viešnios, 
šių vakarienę surengė vielinis 
ALTASS skyrius 
sveikinti nu musų 
tena ntu Fclixu
prieš išlėksią n 1 iš 
j Kaunu. Tik lubni npgailčti- 
mu kutl šiandien mes Jo novo 
tarpe neturime". Užbaigęs sa
vo kalbų, pakvietė daktarę J, 
T. Baltrušaitienę būti los va
karienės tvarkos vedėja, ’l'ad 
ji pirmiausiai susirinkusius 
svečius pasveikino taip: “Ger
biamieji svečiai, šiandien mes 
gyvename teknikoN stebuklų
gadynėje.' Ir nėra spėkos,
kuri mokslo progresui galėtų 
kelių pastoti. Jis cinu ir cinu 
savo keliu pirmyn dideliais

du “prlvųlIŠ- 
ponas Fcde- 

VlršlnlnkuH 
pirm pasbintlmo to savo laiš
ko “prlvnliškni“ 
I Ic 11 is b iz i i ferlains, 
tas gaus lokį ir lok j laiškų Jr

Vai atidos po pietų. 7—8 vai. vak
išskyrus seredomis ir subatomls

Phone Boulevard 7042
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CONNECTICUT VALSTIJA

Miestai ir jų savybes.Bendras vaizdas
Rašo Rytietis

dvasiš

ta.95

H95

PIRK NUO

24% h v. 
maišelis

Magde
Carne-

ša apie piknikus, darbus 
ir supuvusiu mėsą.

Kad rašo Magdė, ra 
šys ir Elzbieta

sės
-.4

ff»Q3.95

WIUTE UOKSE G1N, 85 proof
Cd i N U H ... > n . , n, . t > > » < < K , I U > ‘ '

INTERNATIONA!- PRIVATI

B-yėa reikatata hun galima da
ryli, nea nebuvo icgalio susi
rinkimo, bo kurio joki sprendi
mai neturi juridinės itcisfis,

Atsiradus tokioj piidOtyj, su
sirinkimus paliko kvorumo ko
misijai, ir diroktoriatul pasirū
pinti Iki motinid seimo surinkII 
tų jau nedidukų skaitlių trūks
tančių balsų.

Todėl ftluoml esate kviečiami 
visi tie, kurie lig šiam laikui da 
noprtaluntėto savo (galiojimų, 
kad nieko nelaukdami malonė
tumėte prisiusiI juos | Centrų. 
Jei kurio neturite įgaliojimo 
blankų, teikitės kreiptis | Cent
rų, o blankus jums bus prisius- 
los su paaiškinimais, Kurio por- 
sikčlčto j naujas vietas, o ne
pamainėte adresų, prašau pra
nešti savo adresus, nes su kiek
vienu šėrlnlnku mums yra rei
kalinga susisiekti, kad -patiekus 
Informacijų apie Bendrovės rei
kalus.

Pasitikėdami, kad musų pa
reiškimus priimsite, ir prašy
mus išpildyslto, su gilia -pagar
ba pasiliekamo

Lietuvos Alstatymp Bendrovė
A. B. Strimaitis, sokr.

me, kad tnl buvo tų galvijų 
mėsa, kurio dvėst) nuo kaitros 
Ir valdžia l’armorlnins galvijus 
Iššaudė. Tur būt ta mėsa buvo 
supakuota | marketus. O Šian
dien mes tų mėsų turimo valgy
ti, ir dar brangiai mokėti. Ar 
no pulki Alos šalies kapitalis
tiška tvarka Ir žmonių’nuodiji
mas maisto produktais.

Nežinia, kaip Ai vasara bus 
derlinga. Pavasaris atrodo labai 
skurdus, Šalta. Oras miglotas, 
Rytmečiais dažnai šalna pas Iro-

GRAŽNOS:
Rožančiai, Kryželiai, bra 
seletai, gintariniai karo

gana Kietų sanaariecių ir tit
naginių fašistų, kurio tų dar
bų Ignoruoja. Bot Brldgoportę 
yra vlAni kitaip, čia tam yya 
daug veikia ir dabar rodos yra 
pageidaujama, kad Jeigu jau 
ne Lituanlea, tnl kad bent jos 
vairuotojas F, Vaitkus atsilan
kytų, pirma negu jis su Litua- 
moa pakils | orų lėkti J rytų 
Aal|. Tai yra labai pagirtinas 
vietos lietuvių nuoširdumas,

(Bus daugiau) 5

Lietuvos Atstatymo 
Bendrovės šėrininkų 
extra susirinkimas

ODOS
Deskoms sėdynės, kny
gos, Sernolės, rankomis 
padąrytos dėžutės,
ŽAISLAI
Lėlės ir ivairus lietuviSki 
kostiumai.

jaunuolių kuopa yra vienatine 
SLA jaunuolių kuopa Connoctl- 
eut valstijoje. Senesniais lai
kais ji buvo ganu veikli ir, tur 
būt, Žymiausia jaunuolių kuo
pa visame Susivienijime, bet 
dabar yra gana apmirus ir apie 
jų nieko negirdėti.

Vienų gerų darbų vietos lie
tuviai yra atlikę — tai yra žy
miai yra prisidėję prie antro 
transatlantinio skridimo, čia 
yra vienas diktas sandarietis, 
kuris yra daug antram skridi
mui pasidarbavęs, ir, jeigu ne
klystu, ir dabar ten yra kas 
tokio rengiama Lituanicos An
trosios naudai. Iš lietuviais ap
gyventų Connecticut valstijoje 
miestų New Haven yra mažiau
sia atsižymėjęs Lituanicos An
trosios darbe. Newhaveniečių 
čia nė negirdėti, mat, ten yra

eikime prie 
lietuvių. Lietuviai 

yra daugiausiai

IŠDROŽINfiJIMUS 
“Fotografijas iš medžio” 
išdrožinėtos vietinių iš 
gyvų modelių. 
AUDINIAI
Senovės patternai, ran
komis austi kaurai ir li
niniai audiniai.
NĖRINIAI
Senojo pasaulio išmargi- 
nimai,' rankomis nerti 
šalikai ir svederiai.

Nesenai mačiau Plittsburgho 
Naujienose pageidavimų Išgirs
ti nuo E. K. šlurmnltienčs. Tai
ti su ja aš kalbėjausi. Sakė Ji 
jau yra orait. Pasilsėjo ir ge.ni 
fylina ir ketina tuoj kų para
dyti. —Elzbieta.

žinodami kad laikraščių skai
tytojai, musų nariai, pasiliki 
kad po seimo bus pranešta laik
raščiuose apie L. A. B-vės rei
kalus, lad laikomo pareiga pa
tenkinti šio laikraščio skaity
tojus, nors trumpai pranešda
mi apie buvus) geg. 20 d. L. A. 
B-vČs Extra seimų. *'

Pereitas metinis seimas ne
turėjęs ganėtino balsų skait
liai^, buvo nutaręs, ir (sakęs 
kvorumo komlsijaj ir dlrekto- 
iiatui, kad padėtų visas pa
stangas surinkimui trukumo 
1,629 balsų Iki geg. 20 d, Po 
metinio seimo komisija, keliais 
atvėjais buvo atsišaukusi | šG- 
rininkus spaudoje. Centro Sek
retorius išsiuntinėjo visiems 
tiems, kurių adresus turi, ir 
kurio da nebuvo niekam (galio
jimų prisiuntę, (galiojimo blan
kas su tam ^tikrais paaiškini
mais, ir kai kurių didesnių ko- 
lionijų veikėjams, pasiuntė šė- 
rintnkų adresus, su prašymais 
pasidarbuoti surenkant kiek ga
lima dauginus (galiojimų, šitas 
visas darbas davė tiek naudos 
kad buvo surinkta 832 balsai, 
pirmiau buvo (registruotų bal
sų 16,168, tai dabar yra 17,000 
balsų, bet dar trūksta 797 bal
sų. Tokiu bildu nebuvo galima

TAIP ENTUZIASTIŠKAS BUVO JŪSŲ RĖMIMAS 
BALTIKOS VALSTYBIŲ PARODOS PEREITĄ SAUSIO ME- 
NESI, JOGEI THE FAIR IŠSTATO PARDAVIMUI RYTOJ 
NAUJAS KOLEKCIJAS

CARNEGIE, Pa. — Na-gi 
žiurau jau ir vėl “Magdė” rašo 
“Pittsburgho Naujienose” ir 
išpyškino daugiau kaip špaltą 
apie savo patyrimus su 
ku tėveliu Alfonsu.

Tai sakau, jeigu jau 
rašo, tai gali rašyti ir 
giškč “Elzbieta”. Nes kaip Mag
dė negali iškentėt nekritikavus 
savo dvasiško tėvo kunigo Al
fonso. taip Elzbieta negali iš- 
tylėt nekritikavus Pittsburgho 
veikėjų.

Pittsburghiečiai džiaugiasi, 
kad SLA trečio apskričio su
važiavimas (vyks sekančioj ne- 
dėlioj gegužio 26 d. Camegie, 
Pa. Čia 323 kuopa^ rengia su
važiavimui vakarienę, kur sve
čiai galės prisivalgyti už 35 
centus, o bus geresnė, kaip ta
me Pittsburgho veikėjų bankie- LEMONAI

“Welcome” KIET ŠALAMI DEŠRA

maistų turi valgyti, nes geres
nio negalima (pirkti,

Apie savaitė laiko atgal man 
pačiai teko nedorų mėsų pirkti. 
Aš jau ilgokų laikų perku vie
linėje bučernėje pas žydei), Ro
dos užlaiko number ono mėsų. 
Aš pasiėmiau nuo pasturgalio. 
Pradėjo virti pajuodo. Rot 
sutaisiau, kaip Ir visuomet. Ma
niau sau gal perilgai tame ku 
ory buvo ar kų. Padedu ant 
italo, Iš darbo parėjus, mano 
’rimynu pradėjo valgyti. “Ma
ma, kas tai kad yrn akmenų?” 
klausia manęs, žiūrime — šra
tai, ir taip daug. Mos sprendė-

MILTAI s - ,.

(Taną iš pust. 2-rn 
narna j kitų kambarį studijuo
ti komunizmo. Jeigu kuris ne
nori suprasti jų “mokslo”, (ai 
tų tuojau* už knlnieriaus Ir 
per duris (lauk. Po pamokų ir 
vėlei einama prie rozvvlllnės. 
Taip dainai ir mokinasi Iki fi
li vai. ryto,

O kaip kada pasilaiko kaip 
kam mimo einant ir pakirsti.

Nepersenai taip vienam 
mokytojui atsitiko. Jei jo 
neklausai, kų jis tau girtas pa
sakoja apie komunizmo teori
jų, tai gausi gerti kol akys tau 
pabals, o kad pasipriešinsi, 
lai gausi tiek durnių, kad ir 
Lietuvos prasčiausias piemuo 
nemokėtų geriau pasakyti.

Taigi šis mokytojas studija
vo komunizmų vienų kartų 
net iki ketvirtai valandai ry
to ir einant namo susipyko su 
savo prisiega. Palikęs jų, nuei
na pas savo draugų karčern- 
ninkų, prisikelia iš miego ir 
vėl pradeda studijuoti komu
nizmo teorijų užtrunkant net 
per visų dienų. Prisiegn, nesu
laukdama pareinant savo šlr- 
duko, ėjo jieškoti jo nuo kar
čemos iki karčemos kol sura
do. Pamačiusi suriko: “Kas 
tau, Piterrli, pasidarė ir j kų 
tu panašus!“ O Petras stovi 
prie baro kaip Pilypas kana
pėse, žiuri j savo prislėgę, ir 
nepažysta.

Tai taip komunizmų studi
juoja komisaro uošvis. Nckyt- 
riau ir jaunuoliai yrn komu
nistų mokinami. Iki vėlybai 
nakčiai apie antrų trečių va
landų po dvylikos eina iš kliu- 
buko rėkaudami, kada žmo
nes pačiame miege. Nekuriu 
žmonės žada skustis valdžiai 
dėl drumstimo ramybės.

Mat, sudnn komunistiškų 
dainų mokytis, tai po pamo
kų atsineša po pantų degtinės, 
vyno ir balevoja iki velybumo 
nakties.

Jau nekurie levai neleidžia 
savo vaikų j tokių mokyklų.

—Parkų Pilietis,

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ 
WHOLESALE HOUSE

$8.50 
$10.75 
$13.50 
$17.00
ant kitas pusfis bu- 

daugiau

SLA 128 kuopa rengia pik
nikų birželio 23 d. apie 3 my
lios atstui nuo Carnegie Tohor- 
cziko farmoje.

Carnegie’s aplinkybės dar 
ris mizemos. Darbai eina labai 
silpnai. Maistas brangus. Na- 
nų nuomos brangios, nuo ge
gužio 1 dienos pakeltos 25 nuo
šimčiais. Kiaušinių tuzinas 35 
lentai, sviestas *33c., geros jau
tienos svaras 42c, kiaulienos 35 
centai svaras. Pragyvenimas 
jrangus, o uždarbiai maži. Už 
lolerj suvis neką galima nu- 
jirkti. O kaip girdėt, mažai kas 
išdirba $20 j savaitę. O kuri 
teimyna susideda iŠ keturių ar 
lenkių žmonių, tai ir supuvusį1 kitą jaunuolių kuopa,

Puikios U. S; No, 1 15 SV. 
įdaro russet Pekas

CRISCO” Shortening 8w” ^,1

BALTIC DAILĖS mp amkuitprystE*.
IŠ LIETUVOS 

IR ESTIJ°S
!Iii ‘ Daugelis musų draugų lietuvių sakė mums, kad

apgailestauja, jogei Baltiko paroda taip 
greit užsidarė. Jie tų parodų laikė, kaipo asme- 

pasveikinimų iš savo gimtojo krašto. Ir 
fĮjifrlijĮBf ffljį daugybė kitų THE.FAIR kostumęrių išsireiškė 

iii su žingeidumu apie nepaprastai gražius 
i rankdarbius.-Mes gavome nauju'kolekcijų^ *ku>* 

r*oa bu8 išstatytos pardavimui musų State Street 
krautuvėje.
ATSILANKYKIT! PASAKYKIT SAVO DRAUGAMS! 

PAMATYKIT ŠIUOS

SI’OCK,
00 proof, 4 mėncNlų Ncmurno, kclnas ..

M Y OLD PA L, 00 proof, 8 mėnesių
Hcnuino, kclHiiH ................ ....................

KENTŲCKY GOLT, 100 proof, 1 melų 
senulio, ketaus .................................
Pirkdami degtinę vtauomot perskaitykit lelbd|

tolio, persitikrinimui, klek senumo yrn degtinė ir nemokė 
už tokia pat dagtinę, kaip muaų,

Muku įtaigoj dirbu vinį lietuviai; aavlninkul, agentai, drnlverlnlIr 
ofiso darbininkai, Reikalui esant vtauomet kreipkitės | musų sandėli, 

Mes parduodam tik tiems, kurio turi lalsn|.

INTERNATIONAL WHOLESALE 
WINE AND LIQUOR CO.

4611 S. Ashland Avė. Phone BOUlevard 0470

Žemesnės Kainos!
MIDWEST KRAUTUVĖSE

(Tęsinys)
‘ DABAR CONNECTICUT 

VALSTIJOS REPUKU- 
KONAI

Sekanti rudenį čia bus mies
to rinkimai ir, be abejonės, de
mokratai su rcpublikoniUN bus 
priversti pasibučiuoti ir vienu 
frontu išeiti prieš socialistus. 
Panašiai musų broliams sanda- 
riečiams SLA Pittsburgho sėta 
mc teko pasibučiuoti su fašis
tais, kad nugalėti progresyvi 
elementų. Tokios pergalės vi
suomet gali atsitikti, bet jos 
yra trumpos ir labai dažnai 
miršta “nogla” mii'Čia.

Connecticut valstijos atsto
vų bute randasi, rodos, trys so
cialistai. Jie tapo išrinkti pra
eitų rudenj ir po to visa demo
kratų su republikonais politika 
turėjo kiek pasikeikti. Mat, nei 
vieni, nei kiti nesudarė absoliu- 
tės didžiumos ir ręiknlui prisiė
jus, kaip vieni taip kiti turėjo 
skaitytis su tais trimis socia
listų atstovais. Buvo ir tokių 
nuotikių, kad gubernatorius 
Gross turėjo šauktis prie 
Bridgeporto mėro McLevy, kad 
padėt) kiek ištaisyti.

Dabar Connecticut valstijos 
republikonai su demokratais, 
virpa iš baimės, kad sekantį 
rudenj jie gali gauti dar dides
nių smūgių, nes dabar daugelio 
Conn. valstijos piliečių akys 
yra atkreiptos j Bridgeporto 
socialistinę tvarkų. Labai gali
mas daigtas, kad šios valstijos 
atstovų butas gali susilaukti 
daugiaus progresyvių atstovų. 
Panašiai ir miestų tarybose šen 
bei ten gali įvykti permainos.

BRIDGEPORTO LIETUVIAI
Na, palikime miesto bei val

stijos reikalus 
savųjų 
šiame mieste 
susispietę pietinėje dalyję. čia 
jie turi savo dievnamį su ga
na geru dženitorium, kuris vi
sų, kad ir mirtinas nuodėmes, 
švariai apvalo. Bet čia nieko 
tokio ypatingo, lai jis sau ker
pa aveles. Lietuvių Bridgeporte 
gyvena gerokas būrys. Yra ke- 
liolikų įvairių draugijų ir šiaip 
visokių organizacijų. Kiek man 
nupasakojo, tai sandariečiai su 
komunistais čia labai kariavo. 
Mat, čia randasi lietuvių svetai
nė. Savininkai yra Lietuvių 
Jaunų Vyrų Draugija, šioje 
svetainėje randasi lietuviškas 
knygynas, kurio savininkai yra 
Bridgeporto Lietuvių Draugijos. 
Draugijos renka savo atstovus 
j knygyno (tvarkymo tarybą. 
Draugijų atstovais tankiausia 
būna išrinkti komunistai iŠ vie
nos pusės, sandariečiai iš kitos 
ir čia tie du milžinai pradeda 
rodyti savus gabumus. Kiek 
dabar teko patirti, tai abu tie 
milžinai kiek aprimo ir knygy
ne peštynės pasiliovė.

Bridgeporte randasi dvi SLA 
kuopos: 57 senuolių kuopa ir

Šita SLA

4 JV«wly B 9 • m t i / i e d Slort

THE FAIR
STATE. ADAMS and DEARBORNiSTREETS 
OAKPARK-LakeatMarionSt MUwauke«Ave.atWoodSt.

SHORT STEIKAS 
VERŠIENOS CHOPS 
KAPOTA (hninburger) ’ 1 . . 1
KIAULIŲ KOJOS, Šviežios 

kasdien...........................
UNIDA BISCUIT,

HI’AKDAVIMAS

Pėtnyčioj ir Subatoj, Gegužės-May 24 ir 25
NAUJOS ŽEMOS KAINOS I

BULVES

“Midwest” PEANUT BUTTER . 
"Midwest” TYRUS PREZERVAI 
TT A 17 A “Chase & Sonbom’s” KA V A VACUUM PAKUOTA
“DR. PRICE’S” BAKING POWDElTl2 unc. ken 
“Rjppled Wheat” BREAKFAST FOOD 
Chocolate Marshmallow COOKIES ....
SKANIOS~SdURKROUT KENDĖS ......
zvn A TkTr^T A T CALIFORNIA SWEET OKANZIA1 VALENCIA________

Sunkist”

“COMET” RYŽIAI

COCOMALT DYKAMKŲ PASAžV,v, Kena, 21 C 
J‘BISQUICK” Biskvitų Miliai lo unc. pak. 300 
“SWANSDO.WN” KERS VELTAI-:;..‘.I..... pak. 270
DYKAI! MUSTARDOS SAUK8TUKAS
“FRENCH’S’’ MUSDARDA .......................... džiaraa 9^
“Midwest" Saldus Maišyti AGURKAI kvort. dž. 250 
“Calumet” BANANA PIPIRAI ičvort. džiaras 190

sv, džiaras T90 
sv. džiaras 190 
svaro kenag- 29c

Tuz. l VU 
DIDELI 17a 
_.......TujlJ ■ w 
___  sv. 31^ 

“MickelberryV1 OLD FASHION BAKED MEAT LOAF____ »v. 29c
“Midwest” KIAULIŲ KOJOS .... . 14 unc. džiaras
BORAX SOAP CHIPS Dykai mažas pakelis su did. pak. 23c 
“Justice” SKALBIMO MUILAS ................ . 3 už 110
RINSO 2 maži 15c__________ 2 sv. pak. 39c
LUX maži 9c...... ................ dideli pak. 21c
LUX Veido Muilas .......................... 4 už 23c
LIFEBUOY MUILAS .......... ........  3 už 17c

Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius.

“Pillsbury’s" MILTAI 5 hv. maiš.25c. 24’AsvinS. $1.04 
KIAUŠINIAI ''““Bonuose’"“ tui 32c 
“Planiation” PINEAPPLE riekutės 2Vb kenai 200 
“ŠNOSOE” SHORTENING....... svaro pak. 2 už 290
“GRAPĖ-NUTS” ....... ......................................... pak.
DYKAI! KEPIMUI SKAURADA SU
“BAKER’S” CHOCOLATE .............. sv. šmotai 230
“Justice” ŽIRNIAI ar Kapotos MORKOS No. 1 ken. 50

KEIL MEAT 00.
21 st Street ir Leavitt 

________ 4264 Archer Avenue 
GYVOS JAUNOS ŽĄSYS,

Svaras .............. ............................... lwZV
Šviežiai atplauta, puikiausia mėsa

svarai O L. a

PASTABA — Dauguma Storaf* turi ir matot ahyriua, kur Jaga
_____ galita pirkti gari mht. pauUtuno ir tt. ui famituaim kainaai_____

NES PIGIAU

? -

A. M. BUTCHASJnc.
MALICVA IK VA11NIMAS 

Hnr<lwato-'Virtuvėn Roikmonyn 
ALYVA IR STIKLAS

4414 S. Rockvvell St.
Tol. LAFiiyotto M8»
SPECIALIS 

IŠPARDAVIMAS
Siatolinms Enamol 1

Kvorta ........................... 151 v
MALEVA vertu $1.50 $4

Galionus .... .................. ■
VARNIŠAS ... *2.10
OEBAS ENAMEL ....

ŠEPEČIAI—4 InJų ....... «*(*„

•’ ' ! 1
• i • i_____ .ui .< .____________________J B

, , ’ | -................................................................................................................................................................................................' ■ .V ’l , ..................................... - 1 '
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NAUJIENOS
The Llthuahlan Daily Nawa 

Fublished DMly EZcept Sufiday by 
Ihe LlthuanMn Ne*i Piib., Co., Irt*.

1739 South Halated Street
Talephonė CANal 8500

Subscrlptibn Rateli
88.00 per year in Canada
>7.00 pėr year outeide of Chicago
•8.00 per year in Chicago

Ulaakymo kalnai
CMcagoJe — paltu:

Metama _ _____________
Pusei metą ___
Trims menesiams ______
Dviem mtnesiame _—
Vienam mėnesiui,

ChicagoJ plt iineiiotojua: 
Viena kopija „— 

Savaitei —

BANDĖ NUSIŽUDYTI NUŠOKDAMA NUO 168 PĖDŲ TILTO

KĄ ŽMONES MANO

Rntered u Sccond Clasa Matter 
March 7th 1914 at tha Post Office 
ai Chicago, UI. under the act of 
Mfttch Ird 1879.

Naujianoi eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1?89 Š. Halated St, Chicago, 
JH, TMafonaa Canal 8*00.

8c 
18c 
76c 

Suvienytose ValsUJoie, ne Chicagoj, 
paltai

Metams 87.00
Pusei metų_________ ______ 8.50
Trims mėnesiams .... .. 1.75
Dviem mėnesiams 1.25
Vienam mėnesiui — 75c

Lietuvon ir kitur nisieniuose 
(Atpiginta)

Metams ...............................— 88.90
Pusei metą 4.00
Trims mėnesiams  ..... ..............2.10
Pinigus reikia siųsti palto Mohey 

Orderiu kartu su užsakymu.

BERGŽDŽIOS TĄSYNeS

Kongresas priėmė eks-kareivių bonų išmokėjimo 
bilių, prezidentas jį vetavo (atsisakė pasirašyti). Atsto
vų butas prezidento “veto” atmetė, o senatas jį (“veto”) 
parėmė.

Tokiu budu iš tų visų balsavimų neišėjo nieko.
Jau kelinti metai eina šitokios tąsynės dėl karo Ve

teranų bonų tarpe kongreso ir administracijos. Jos ėjo 
dar republikonų valdžios laikais.

Jos tik eržirta žmones. Kada demokratų kongresas 
tąsosi sū demokratų prezidentu; kada demokratų atsto
vai eina vienu keliu, o demokratų senatoriai eina kitu 
keliu, tai žmonių išrinktoji valdžia demonstruoja savo 
silpnumą, savo nesugebėjimą veikti.

Tai yra vanduo demokratijos priešų malūnui.

HITLERIS AREŠTUOJA MINYŠKAS
■ *

Neseniai Vokietijos teismas aštriai nubaudė vieną 
katalikų zokoninkę, nusikaltusią tuo, kad ji slaptai siun
tė pinigus iš Vokietijos j užsienj.

Dabar atėjo žinia, kad tapo kalėjimu ir skaudžiomis 
piniginėmis pabaudomis nuteistos dar dvi sesers. Viena 
jų — 56 metų amžiaus moteris, šv. Augustino ordino 
viršininkė.

Be to, pranešama, kad “nacių” valdžia dar tyrinėja 
50 katalikiškų zokonų, taip pat įtartų dėl slapto pinigų 
siuntinio j svetimas šalis. Mat, Hitleris taip nugyven- 
dino Vokietiją, šerdamas savo rudmarškinius ir leisda
mas pinigus ginklams,’ kad ji nebeturi pinigų, ir todėl 
markes gabenti j užsieni yra aštriai draudžiama (kaip 
ir Rusijoje kad draudžiama išgabenti rublius arba čer
voncus).

Prieš “trečiojo reicho” gadynę tokių dalykų Vokie
tijoje nebuvo, nes kraštas dar nebuvo nualintas.

O milionai vokiečių rėmė hitlerizmą, tikėdamiesi 
susilaukti iš jo išganymo. Kokį skaudų nusivylimą 
jiems dabar tenka pergyventi!

Apžvalga
STIPRINIMAS KO?

Vienas pastabininkas “Lais
vėje” rašo:

“Faktas, kad dabartiniuo
se čechoslovakijos seimo rin
kimuose fašistai daugiau bal
sų gavo, negu kuri kita par
tija (tai klaida. — “N-nų” 
Red.), turėtų atkreipti domę 
visų protaujančių darbininkų. 
Ten fašistinis judėjimas pa
lyginamai ramiai išaugo glo
boje ‘labai demokratiško’ pre
zidento Masaryko valdžios. 
Jungtinėse Valstijose fašis
tai taipgi telkia savo jėgas, 
ir jau buvo slapta padarę 
pasiūlymą generolui Sm. But- 
teriui likti vadu 500,000 fa
šistų armijos, maršuoti ant 
Washingtono, šalih nušluoti 
Memokratiškas nesąmones’, 
bet palikti prezidentą Roose- 
veltą.

“Stiprinkime priešfašislinj 
(komunistų. — “N.** Red.) 
frontą lietuvių tarpe.” 
Kada komunistai stiprina va

dinamą “priešfašistinj frontą”, 
tai, deja, stiprėja kartu ir fa
šistų “frontas”. Gal kas sakys, 
kad tai neliesa? Pažiūrėkite į 
tas šalis, kur fašistai valdo. 
Italijoje bolševikai buvo paėmę 
j savo rankas kone Viso darbi
ninkų JttgMnb vadovybę: jie 
grobė dirbtuvės, “likvidavo”

atėjo Mussolini su savo jitod- 
marškinių gaujomis.

Arba Vokietijoje. Kol kortiu- 
nistai buvo nestiprus, hitleri
ninkai nesudarė didelio pavo
jaus. Bet kai tik komunistai i 
dasivarė iki 6,000,000 balsų, tai 
“nacių” partija iškilo, kaip ant; 
mielių, ir “Adolfas Gražusis” 
buvo paskirtas kancleriu.

Panašų reiškinį matome it' 
čekoslo vaki j oje. Demokratėj o’s ‘ 
partijos tenai turėjo nuOstoliiį,] 
o komunistai išlaikė savo 30 
mandatų. Reiškia, palyginti su 
demokratinėmis partijomis ko-i 
munistai sustiprėjo. Sustiprėjo į 

ir fašizmas.
Taigi atrodo, kad bolševikiš

kas komunizmas yra geriausia 
trąša fašizmui. Ir tai ne pri
puolamas dalykas. Komunistai 
paruošia dirvą fašizmui tilo, 
kad jie pasėja darbininkų ma
sėse nepasitikėjimą demokrati
ja. O kas yra tvirčiausias de
mokratijos gynėjas? Darbo 
žmonės. Jeigu jie atsisako de
mokratiją ginti, tai demokrati
ja žuvus: ateina fašizmas.

KUNIGIJA GALINGESNfi 
Už DIEVĄ!

tvirtina “Draugo” ra- 
Pittsburgho žinių sky-

Tas “revoliudnis” judėjimas

Taip 
šytojai 
riuje. štai pilna ištrauka iš tos 
jų teologijos:

“Nesibijok, Rautai, nebūk luo
kiečio kopūstas, netaip greitai 
jie pergalės Katalikų Bažnyčią. 
Pirmiau tegul jie perjįhli 
gų ir panaikina Dievą, tada 
galės pergalėti Bažnyčią.” 
(“Draugas” geg. 16 d. 1965).

Lietuvos kaimietis 
šaukiasi ir laukia 

pagelbės
Rašo Dr. A. L. Grhlčunas
Iki šiol amerikiečiai lietuviai 

j Lietuvos vidaus ir užsienio 
reikalus nesikiško. Leido jai 
pačiai tvarkyties taip, kaip ji 
norėjo, matė reikalą ir suge
bėjo.

Visa, ką amerikiečiai darė, 
tai siuntė pinigus, savo gimi
nėms prigelbėdami atsistaty
dinti karo sunaikintam kraš
tui. Kiek yra pasiųsta Lietu
von pinigų, tai tik vieni die
vai /tegali žinoti; mes mirtini 
galim tik apgraiboma, ir tai 
labai sumažintomis skaitlinė
mis, apskaičiuoti.

Pagal pačios Lietuvos oficia
li pranešimą Lietuvon buvo 
siunčiama kas, metas ne ma
žiau kaip po $3,000,000.(X), ne
įskaitant tų pinigų, kur musų 
amerikiečiai ekskursantai pa
lieka, nuvykdami atlankyti ir 
paviešėti tėvynėje.

Septyniolika metų Lietuva 
nepriklausoma valstybė — po 
tris milijonus dolerių, tai pa
sidaro suma 51 milijonas do
lerių arba 510^)00^00 litų. 
Kąskite nMn pasaulyje kitą to
kią valstybę, kur nėreikalaU- 
jant atlyginimo dovanotų savo 
gimtam kraštui tokią milžiniš
ką sumą aukso. '

Valdžia-gi Lietuvos už. tai 
nukalė naujus retežius ir už
dėjo ant sprando kaimiečio, pa
verkdama jį ir nugfahdzdinda- 
mA jį j dvasios vergovę, kad 
LiėtuVos ponai ir kunigai ga
lėtų ant vargšų kaimiečių vieš
patauti. Kiekvieną laisvesnę 
mintį, kiekvieną laisvesnį ap
sireiškimą4 vdlids paš kaimietį 
— be pasigailėjimo baudžia. 
Nevalia jiems laisvai, be ku
nigo pavelijimo savo vaikus 
auklėti; nevalia jiems net nu
mirus žmoniškai be kunigo pa
gelbos ir kunigo leidimo pasi- 
palaidoti. Ir musų (Lietuvos) 
valdžia į tas kaimiečio kančias 
šėtoniška šypsena žiuri ir pa
taikauja kunigams, kurių da- 
liš nėra net Lietuvos pilie
čiai.

Išmušė valandd*, broliai ir 
šėsers amerikiečiai lietuviai, 
kad stvertumėmės ,už darbo, 
dArbo kilnaus ir Pašaus. \ II- 
giaus nėvilkinant ir neatidė
liojant patogesniam laikui, kol 
Lietuva dar neparduota Lėh- 
kijos vergovėn, šaukime mass-i 
mitingus ir išneškime Rezoliu
ciją, reikalaudami 1) Įvedimo 
visoje Lietuvoje Metrikacijos; 
2) Atskyrimo Bažnyčios nuo 
Valstybės; 3) Valstybė tuo- 
jaus tūri sustabdyti mokėjimą 
algų kunigams, rabinams ir ne
privalo teikti jokios piniginės 
nėi moralės paramos tikyboms;; 
4) Valstybė turi sustabdyti pi
niginę paramą iš valstybės iž 
do ne valstybinei, o privati
nei mokyklai. Privatinė moky
kla, nors ir ant toliaus pasi
lieka po aštria kontrole val
džios, bet ji turi užsilaikyti iš, 
privatinių auktį. 5) žodžiu,’ 

........ ..

išsiplepėjo, parodė savo neiš- 
mieruojamą pasididžiaviihą. 
Bažnyčia (t. y. visa kuniginė 
hfrarchija su parapijų ir klioš- 
torių turtais) yra galingesnė 
liž dangų ir Dievą. Vadinasi, 
triobos pamatų negali išgriau
ti, jeigu pirma nenugriauti sto
go ir sienų. Kunigužiai tiki ir 
tą savo tikėjimą dabar viešai 
paskelbė, kad dangus ir Dievas 
yra kaip ir stogas ir sienos, o 
bažnyčia yra pamatas. Tai yra 
labai stambus materialistai tie 
musų kunigėliai, nors jie vadi
nasi Idealistais.

Už tokią puikybę, sako, kitą 
syk koki ten aniuolai liko iš
tremti iŠ dangaus... —J. Bu-tis.

Lietuvoje turi būti tik valsty
bines mokyklos, visai atskirtos 
nuo bažnyčios ir joks dvasiš
kis — ar tai kunigas, ar rubi
nas, ar popas — negali būti 
valstybines mokyklos vedėju.

Broliai ir sesers Amerikie
čiai, šaukite kuogreičiausiai su
sirinkimus, išneškite Šiais pen
kiais klausimais rezoliucijas ir 
siųskit jas pasirašę Lietuvos 
prezidentui, Ministerių kabine
tui, laikM'Čiiį redakcijoms.

Laikas praustis tvarkytis. 
Musų čia Amerikoje vienas 
trečdalys, ir mes savo motinų 
Lietuvą šelpem ir tolinus ne
atsisakomi šelpti, bet ji turi 
pradėti gyventi taip, kaip gy
vena civilizuotas pasaulis. 
Tvarkykimės našiais, kilniais 
darbais ne poteriais.

Užplukdykime rezoliucijomis 
Lietuvos Prezidento ir Minis
terių Kabinetų Bumus!

Dr. A. L. Gmičunas.
k
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Plačiai organizuoja
si Lietuvos darbi

ninkai
Lietuvoje darbihinkų reika

lais dabar rupųiasi generalinė 
darbininkų atstovybė, kurią su
daro visų įmonitį darbininkų 
atstovai. Jos' pastangomis jau 
pakeltas darbinihk ųatlygini- 
mas, sutvarkytos darbo valan
dos, išleisti, keli svArbųs darbi
ninkams įstatymai ir t. t. Da
bar darbininkų atstovybė susi
rūpino darbininkų kultūriniais 
reikalais. šiais metais bus 
visame krašte organizuojami 
darbininkapą^ kursai, sportas, 
plečiamas įvairių sričių švieti
mas ir kita. Kaune darbibinkų 
atstovybė turės' darbininkams 
teatrą, kuriame daugiausia vai- 
diriš patys darbininkai. Dabar 
prie atstp^yl^ veikia vaidy
bos mokykla, kuri busimam 
teatrui ruošia artistus. Mano
ma, kad darbininkų tėatras 
Kaune bus atidarytas dar?.t Šiais 
metais. — Tsb.

Grįžta į Lietuvą jos 
išeiviai

Paskutiniuoju metu nema
žas skaičius lietuvių emigrantų 
grįžta į Lietuvą. Ypač daug jų 
yra iš Pietų Amerikos. Sugrį- 
žušiėji sako, kad Lietuvoje 
daug geresnis gyvenimas ir už
darbis, hegu kitur. Jie Lietu
voje Prano.'dabar daugiau įsi
kurti prekyboje, pramonėje ir 
ūkyje. Iš tiesų, Lietuvoje šiose 
gyvenimo šakose, išskiriant že- 
mes tik j, daugiausia viešpatau
ja kitataučiai:. —- Tsb.

Pasaulio lietuvių 
veikėjų albumas
I —i---- —
Pereitais metais iš Lietuvos 

į Pabaltijo valstybes buvo iš
vykęs ajtinimo organizacijų na
rys "O. Vėjelis. Ten jis susipa
žino su viso Pabaltijo ir Skan
dinavų gyvenimu, aplaikė ir 
parašus bei fotografijas lietu
vių veikėjų. Panašiu tiksli! jis 
netrukus keliaus ir į Jungtines 
Amerikos Valstybes. Ten jis 
aplankys lietuvių kolonijas, su
rinks parašus (autografus) ir 
fotografijas visų Amerikos lie
tuvių veikėjų. Po to grįž j Lie
tuvą ir čia sudarys viso pasau
lio lietuvių Veikėjų albumą, ku
ris bus padėtas Vytauto Di
džiojo muziejuje, Dariaus ir 
Girėno skyriuje. Tai bus pir
mas tos rūšies albumas Lietu
voj. O. Vėjelis savo keltinės 
įspūdžius bei patyrimus žada 
lašytl Lietuvos laikraščiuose.

SEATTLE, WASH. — Nušokdama nuo 168 pūdų aukščio 
tilto į upę bandė nusižudyti slaugė Frances Biart. Ji išliko ‘gy
va, bet sunkiai susižeidė ir vargu bepasveiks.

Jaunoji mergina norėjo atimti sau gyvybę, “nes bijojo, kad 
greit neteks darbo”.

vo nuvykę Jubilijatą pasvei
kinti ne toli Kauno, į Birutės 
kaimą, kuriame St. Šimkus gy
vena. Ta proga, Jubilijatas, 
kartu su žurnalistais, pasodino 
muzikos medį. Juo parinktas 
kietmedis raudonas skirpstas. 
Tai pirmasis muzikos medis 
Lietuvoje. — Tsb.

Miškų briedžiai
Miškų deparatmento žinio

mis, Didž. Lietuvos briedžiai 
gyvena tik devyniose miškų 
urėdijose. 1932 m., suskaičius 
pirmą kartą briedžius Didž. 
Lietuvoje, buvo jų rasta 124. 
šiemet vėl buvo suskaityti 
briedžiai ir jų rasta 156. Klai
pėdos krašte yra irgi apie tiek 
pat.

šiemet Baisogalos miškų urė
dijoje surasta 5 briedžiai, Bir
žų—10, Joniškio—20, Jurbar
ko—7, Kaišedorių—12, Kaune 
—7, Kuršėnų—3, Pakruojaus— 
6 ir Žalgirio—86. Briedžių skai
čius musų miškuose, nors ir 
labai lėtai, bet didėja. Pasta
rųjų trejų metų laikotarpyje 
padidėdavo vidutiniškai 10 
briedžių per metus.

— Tsb.

Garsinkites “N-nose”
Kaunas—oro kelių 

centras

Dabar per Lietuvą oro su
sisiekimą tarp Berlyno ir Mas
kvos palaiko vokiečių-rusų ben
drovės “Deruluft” lėktuvai. Jie 
nusileidžia ir Kaune. Su Ryga 
tiesioginio oro susisiekimo ne
buvo. Dabar ta pati bendrove 
tarp Kauno ir Rygos gegužės 
1 d. atidarė tiesioginę oro su* 
sisiekimo liniją. Manoma, kad 
Šioje linijoje lėktuvai turės ne
mažą pasisekimą, nes jais iš 
Kauno j Rygą 2§5 kilometrai, 
kelionės .J^Įkąą^bus viena va- 
laiYda. Be' to,’ tikimasi, kad ir
oru kelionė nebrangiau kaš
tuos negu geležinkeliu.

Atidarius T<aūno-Rygos lėk-

tuvų liniją, Kaunas tampa ne 
dideliu oro susisiekimo centru. 
Dabar galima lėkti — Berly
nas — Karaliaučius — Kau
nas .— Maskva — Berlynas — 
Kaunas — Ryga — Talinas 
— Leningradas. Pro Kauną 
dabar kasdien pralekia ir čia 
sustoja keturi dideli tarptau
tinio susisiekimo lėktuvai.

— Tsb.

St. Šimkui pasodin
tas muzikos medis
— žinomo Lietuvos muziko 

— kompozitoriaus Stasio Šim
kaus kūrybinio muzikos darbo 
30 metų sukaktūvių proga, ba-
landžio men. 29 d. žymesnių 
laikraščių Kauno atstovai bu-

NAUJIENŲ
PAVASARINIS

IK NIKAS

GEGUŽINE
SEKtaADIENYJ,

Vasarinė
EKSKURSIJA

LIETUVON
Asmeniškai va<lovaųiXnia 
p. STEPONO BERGEN

Iš New Yorko i

Klaipėda
per Southampton arba 

Cherbourgų

Birželio 19,1935
Laivu BERENGARIA 

(52,226 tonai)
Del platesnių informacijų krei
pkitės i vietini agentų arba j:

CUNARD WHITE 
STAR LIMITED 
346 Ndrth Michigan Ave^

Gegužės-May 26,1935

BIRUTĖS DARŽ
79th Street ir Archer Avėnue, Justice Park, Illinois 
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Mieros nuo 5 iki Į2

Gryno, šilko Full

Visu naujų spalvų: NAVY, JUODI, BALTI.

Today’s Mighty Hunters 
Our Cruel Lavvmakers 
Labor’s Magna Carta 
The Inflation Complex

Moterims rankiniai 
maišeliai ir šernol&s
Pritaikomi prie jūsų rūbų
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trap ir standų
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SPECIALIAI

Užbaigimas 
SWAGGER 

SIUTU

Shotrera 
užlaidomis, 
t.t., gatavi

Portable 
įrengti su 
spilgomik ir 
pakabinimui
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Visi šiomis žemomis 
kainomis. N sujauki, 
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DIDELIS 
SUTAUPYMAS!

THE WORLD AT 
AGLANCE 

by Dr. E. G. Peters

8% iki 10H

Vėliausių 
Spalvų

Tio, kurtė perka maistų, rublis, 
rakandus arba kitus dalykita rei- 
kalingus dėl namų, nuolat mato 
skelbimus ir patarimus, kad pirk
ių tam tikrose kriiulilvėse; tam tik
rus tavoms su parašais.

Tokio skelbimai gali tilpti laik- 
riištyjo, žurnalo, paskelbti radlo 
bangomis arba plakatuose, Kiekvie
nas lavonas yra smulkiai aprašo-

BERNICES

Pančiakos

Iš Chicagos Jonis* 
kiečių darbuotės ir 

gyvenimo

Savininkai "MhRvos't Stores” tik 
J kkelbimuš'} Jie mano, kad tai pa 
gelbsti jų kostumorlams. Koktume 
riams neteikia trukdyti laiko lefi 
knnt bargenų. Šelmy įlinkės tik pa

Pp. Pivorunai, Rose 
landė, susilaukė 

dukters

42 COLIU SINKA IR CABIMET 
ĮRENGTA

Popullaris Cabihet su
3 lentynomis, vieto-fc■■ ea 
Jo stalčių. Jrcbgtas.vO f1** 
su visais trimingais. f —— 
Specialiai už .......  -MUL

J'ėigu kam reikalinga taisy
ti barnų arba stogų uždengti 
arba apkalti sienas, tai pašau
kite St. čiuželį, Pullman 6628, 
232 W. 107th St. Jis jums ap- 
kainuos darbų, medžiagų ir pa
tį darbų prieinamai atliks.

St. čiuželis yra nuo seniai

UCKSklto 
m SK1N

slžiuri i ”Midwest Stores” skel
bimu ir teh nuėjusi, prie pat namų, 
iiuslpėrkū sAu reik ui i n gris valgius,

GAlito nuspręsti patys, jbgel “Mid- 
w6St Stores” teikia Jums gorinusi

xvill ontuil, sueit advocates fool tho 
people,

Sucii advoentes are oithbr tho 
bllnd londing tiio bliiid, or wdlvos 
In sheop’s clothing.

" Indelis
11 1 1 ■ Pasirinkimas:

ir ' V1ŠAI BALTŲ 
brangesni BALTŲ-JUODŲ 

RUDŲ-BĄLTŲ 
RUDŲ-ELK
iš Geros Odos

2 Dalių Landrės 
Lovys

Juozapas Jacikas yra Naujame biznyje
Paėmė Wm. Dambrausko Winowood Boor Gardon ir Piknikų Daržų.

P. J. JACIKAS kviečia visus pažinties draugus ir lietuvius, 
taippat Ir buvusius Wm. Dambrausko kostumoHus atsilankyti.

Daržas voltui dol piknikų, išvažiavimų Ir balių.
Užlaikau goriausios rūšies degtinę, vynų, alų Ir užkandžius.
Važiuojant Archer Avo., 0 blokai | vakarus ntfo Koan AVentlo, 

1 blokas i pietus,
TEL, WILLOW SPRINGS 43

DlVISlONDlLImUnE ARTIDAMEN

When Rooscvclt makos the Wag- 
ner bill a law by signing it, the 
American Nvorkingman will have re- 
(Tivrd his magna carta.

This mcasure outlaws company 
unions and legalized unions of 
workingmcn when they themselves 
ferm and controly such ’ organiza- 
tions. Refusing to bargain collect- 
ively with employe representatives, 
int^rfering M^ith labor unions, dis- 
charging or discrimfaating against 
a n employe for filing charges or 
giving testimony under this act— 
Ihose and similar things employers 
are forbidden to do.

The Wagner bill glves much 
power to latfor unions, important 
among which is .the American Fe- 
deration of Labor. So it now be- 
hooves organized labor ntore than 
ever before to ūse that power wise- 
ly, to ūse it for the good of all 
workers, indeed for the gočd ofthe 
entire nation.

Joniškiečių L. ir K. Kliubas 
laikė savo paprastų susirinki
mų gegužės 12 d., Hollywood 
svetainėj, 2417 W. 48rd St.

į kliubų buvo priimtas dai
nininkas St. Rimkus, kuris 
musų rengiamuose vakarėliuo
se gražiai padainuodavo. Labai 
malonu tok| narį savo tarpe 
tufėti.

Pikniko komisija pranešė, 
kad viskas tvarkoje, tik rei
kalinga darbininkų. Jie buvo 
išrinkti. Piknikas jvyks gegu
žės 26 d., J. Liepos darže, kam
pas Archer ir Kean Avė.

Mrs. A. Baltienė, nutarimų 
raštininkė, padavė prašymų ab 
leisti jų nuo sekretorės parei
gų. Tam klausimas buvo ati
dėtas sekančiam susirinkimui. 
P-a Baltiene tarnavo kliubui 
per paskutinius 3 metus.

B. B.

DEL VONIOS , x 
KOMBINACIJOS KRANAI

Arthur Brisbano, Sonator Tho- 
mns, nnd other Inflntionlsts assumė 
that, if tho govornment plrlnls $2,- 
200,000,000 with whlch te pily thė 
soldiers’ bonus ihstond of borrow- 
ing that amount by sclllng bonds, 
nobody will ovor havo to pay tho 
$2,200,000,000, būt that it wlll fall 
liko man n a from hoavon.

If such men iirb rlght, 
to produco vvcnlth is tho 
folly. Tho thing to do is 
tho govornment prlntlng prešses.

Aftor tho World war, Russla and 
Germany ran thelr prenses so fiisl 
thnt a high-power automobilo could 
hnrdly koep up wlth tho doclinlng 
valtie of mark and rublo. Ėoforo 
long, hosvever, thoir pnpor Vnonoy 
was worth so littlo that a man had 
to pay a miillon marks for n meni. 
Thon that monoy bccamč vvorth- 
lesS. The American colonles ran 
thelr prlntlng pressos 1h tho sniflė 
way. When ono issuo of pnpor 
monoy bccamo worthless, as it sooh 
did, it was ropudiated, nnd anothor 
put out, soon to follow ils predb- 
cessor Into tho limbo of \vorthlcss- 
ness.

SKALBYKLAITRAY 
KRANAI

Su Indu dėl Muilo g |
Storas Pattern v 1 •

Puiki 60 colių Ona- 
meliota sinku ir ca- 
binet. Vėliausios mu 
dos. A r(m įlota .........

mns, o taipgi pasiūloma geras pn- 
tnrnaVlinft*.

bhi j)rimuhamė, jbgol jau keturi 
Alėtai/, kM gyvuoja lird'Sornlnkų or* 
^anizkOlja ir p0? tų laikb padarė 
nemažų progresų. Jie užlaiko ”Mld- 
weMt Storos” organtzaoijo Ir tojo 
o^ganizųoijcijo Jau randiisl virš tri
jų šimtų nariti Čhlcagojo ir prio- 
mioHČiuoso. 1)01’ pardavimo tavrtrų 
ptįfešnėfhis kainoihls, ši bi’ganlzAcl- 
jn užlaiko dlddlus sandėliirt. Perku 
lavoms vagonais tiesiai nuo farmė*

NIKELIOTI 
Chrome pinte ....... $3.25

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS batus

3514-16 W. ROOSEVfcLT ROAd <5'0 
arti St. LOlllš f A V. Tel. Kėdžie B0O2 L ' • M
Vanos, lietaus ir druskos vahoi.

‘iwhnm|hff įool. , ... !
. Rusiška ir turkižĮa pirtį*
Moterims..seredomis... IkiJI„ ;».:

Paper monoy and credlt In this 
country has vahio partly becauso 
thoy nro ultimntdy redoomablo in 
gold, and partly becauso thelr 
ųuantity is limitcd. If the <|uantity 
inerenses sharply vvithout nny eor- 
responding inereaso in the vohiinc 
of goods to bo bought, the goods 
becomo moro vnhinble in terms of 
monoy, monoy grows less vnluable 
in terms of goods, and the prico 
ilsės. For prico is merely tho ratio 
of totai goods to totai monoy and 
credit avnilablo for buying them. 
Prico is merely the vahio of goods 
cxpressed i n terms of monoy.

So, i f Congress Issues $2,200,000,- 
000 of paper monoy without in- 
crensing the totai voluine of goods, 
tho prke of thosė goods is bound 
to rišo. That means that tho go- 
neral prico mušt mount. Whcn such 
a rišo is rapid, vvorkers, and pooplo 
on fixcd salarios or with fixed in- 
comes siiffer, becauso thoir monoy 
inConio has not inereased vvhile the 
cost of everything they buy has 
gono up.

A rnpid rišo in priccs, thon, is 
in elTect n tnx lovied on the clnss- 
es lonst nble to bear it-on tho 
\vorkers, nnd on the people on 
smnll, fixed incomes or \vith small, 
fixed snlnrios.

Consoųuently, those \vho ndvo- 
catc inflntion plnn to tax vvork
ers, sninried foik, nhd the rccciv-, 
ers of small, fi,xed incomes. Too 
gnorant or too covvnrdly to 

knovv or say vvhat thoir measurė

Skubinki Pnškutihė Diėhti Abiejlu<t>HO Ikuitriioso!
AHA ThE REDV/ n /Vr/1. I 1L V COMMANDER

BE PAKĖLIMO KAINOS UŽRAKAI ANGLŲ KALBOJE

Mieros 2% iki 10 
Platumas AAA iki EEE

"Unclo Charite” VValgroen 
Charite Baker, “Bortie” McConniek 
nnd “Billic” Itearsi aro today’s 
nrighty hunters. Afflicted by spring 
fever, theso famous Nlmrods dc- 
eided to lay aside tho heavy enres 
of business and to hunt Riissian 
bears. Usually such men vvould go 
to the mountnlns or vvoods for 
their gurne, būt Unclc C.harlio’s 
nieco, it seoms, had been chased 
by a Sovlet bear on the Univorsity 
of Chlcago campus.

“A great big Bussian bear on the 
Mldway! Positively dangerousl

"To armst to armsl” crled Billie 
nnd Berile. "VVo mušt make Chi- 
cago safe for our boys and giria!”

So the two Charites and Billie 
and Berile armed themselves to the 
toeth-with nhtomaties and bowlo- 
knives, vvith higli-povver rifles, 
sawcd-off shotguns and maehine 
guns. Thon, aided nnd nbetted by 
their host of hirclings, thoy invad
ei! the campus,

ITioy hunted hlgh an<Plow; they 
searched far and widc. While Bil
lie and Bertie rustled through tho 
tall gras» of tho daily Maroon, the 
Charites sent thelr bear doge Into 
the canebrakes of English and the 
sočiai Sciences. Long and thorough 
was the scarch that theso mighty 
Midvvest Nhnrods made for the big 
Bussian bear on the Mldway, the 
terrible animal vvhich had so ru
dely scared Uncle Charlie's timid 
nieco.

"Surely’ theso mighty men of tho 
chase bagged the Big Bussian 
bear,” you say.

"No. They returned homo, \v1th 
tall betvveen thoir legs and a hang- 
dog look on their faces, carrylng 
two rabitts. One of the rabbits, 
the “Communist Manifesto,” is 
hoary and dccrepit vvith ils ncarly 
ninety years, while the other, "New 
Bussia’s Primer,” ir young and In- 
nocent, a pet for children.

patarnavimų ir žemiausias kainas. 
Jums tik Veikia pnsižiprčll | Jų 
skelbimo, kuris telpa Šios dienos 
laiddjė, Pirkit* sku hdknllngus val
gi ii s 4Mldwest krautuvėse”.

Pilnai įrengtas futuristinis
MAUDYNES 
AUTFITAS

Susideda iš RCcess Apron Bath 
Tub. Pedestal Lavatory ir 

Closet Kombinacijos

PUMPS 
OXF0RDAI 
BUCKLE PUMPS

KOSELANI)
Pivorunai, gyvenų 10714 Prai
rto avė., susilaukė dukters. Jie 
jau turi užauginę dvi dukte
ris ir 2 sūnūs.

P. Pivorunas nuo pereitų 
metų buvo bedarbis. Dabar jau 
gavo darbų ir gal ant to džiaug
smo ir sulaukė dukters.

PASIPUOŠKIT

DEKORACIJOS DIENAI pas 
Bernice Dress and Lingerie Shopps 

3437 So. Halsted Street

bei darbo |r norėtų nors kur 
šiek tiek uždirbti, jis yrii prie 
namų statymo ir taisymo pri- 
t^ręė darbininkas.

‘ Žvalgas.

ir brangesnės
Vertės, $5 ir $3.95

Už šių kainų jus negalit nepirkti puikios 
naujos dresčs!!! Tai yra tokios dreses, 
kurių jus taukšt. Mieros: 14 iki 20, 38 
iki 52.

24x48 DVIEJŲ DALIŲ

SKALBYKLAI LOVYS
$g.5o

BALTI CEVĖRtKAi DfeL VAIU
Geriausios iŠdirbystcs ir ttk’tėridld
POLL PARROT, STAR BRAND

ŽEMOS KAINOS
DYKAI SoutėrtPAi

Wntching n horso-rncc 
thoiiąnnds go bųngry, Jiddling yvhiie 
Home burna—is thore much differ- 
ence? Our statė logislators go to 
Kentucky derbies vvhile one and a 
ųuartor million citizens don’t know 
vvhcrc their next meal is coming 
from. Noro fiddlcd vvhilc Rome 
burned, reading the musical notos 
by the illumination of the importai 
city. Who was the niore cruel, 
Noro, damned dovvn through history 
as a Roman monster, or our own 
law-makers at Springfield?

Watching horse races, hunting 
“reds” at the University of Chi- 
cago, novv visiting the University 
of Illinois, not to look for 
comniunists this time, būt perhaps 
to ogle co-eds—with such doings 
the legislators of the great statė 
of Lincoln and Grant vvaste their 
time vvhile one-sixth of its popula- 
tion goes hungry.

Such irresponsible nincompoops 
are not law-makers. AVith the stub- 
borness of a mule and the stupid- 
ity of a jackass, they combine the 
callous cruelty of a jackal.

If those men vvon’t da the vvork 
for vvhich xvc citizens eleeted them, 
and for vvhich \ve pay them, vvhat 
shall we do with them? ,

We might duck them in Lake 
Michigan. Since they are so fond 
of races, we might insist that they 
amusO us by staging a swimming 
mateh in the I^ike just east of 
Grant Park. Cold water, you kr.ovv, 
is excellent to wake people up.

It is hard to show greater stufo- 
Lorncss combined with greater 
stupidity and apc-like cruelty.

I JI S T** ."T**

Irewtas su stan- 
<la, kranais, trap

I I ir plūgs.______
tik Viena DldeiFk raut avė Jūsų Patarnavimui. DrtcM atvežimas.

LAIŠKAIS GAUTI ORDERIAI GREIT IŠPILDOMI

BERNICE DRESS - S
3437 SO. HALSTED STREET

........ . I, i '   L, „J, 
BOSTON IfiOl STORE

3435 SOUTH HALSTED STREET

PATAISYK STOGį IR RYNAS DABAR 
Pirm negu valysi nimnis! Pašauk mūs dėl dykai Apskaftliavimų, 

25 motai patyrimo. *- Blokorlus ir Stogiūš 

LEONAS ROOFING CO.
3750 Wallace Street, Tel. BoulevaM 0250 
*■-*......... ■ ..................................................... ................ ri.,.....,

42 COLIU SINKA IR CABINĖT 
įrengta

Žvilgančio balto cnamel sinka, «u 
pritaikintu Cabinet. Ircn-e J| 
gta su Chrome P1ntedV"J| 
combinatlon sinkos kra- ■ 
nais, Drain ir trap ........ Jg-B.
60 COLIŲ SU DVIGUBA DRAIN

LENTA, SINKA IR CABINET, 
ĮRENGTA

S. DIPPER PLUMBING & HEATING COMPANY
1710 W. 51st Street Hemlock 3180

Plumbing Vertybes!
f gEĮgĮ 42 colių moderniška balta
Į -ui APRON ŠINKA 
L—Less <t» 11 "*I E.—Trim ą>iio /

EXTRA!!l NAUJI HOLtYWOOD SLACKS 
VYRAI!!! DfiL VASAROS DlEVBilMO 

Nusipirkit Boston’s Ceveryktts

DEL
BALTŲ

TT v z it u v k i t
VAžIUbKlTEĮ

JU O JL Cų)
3435 SOtitH HALSTED STREET, 

ŠPĖCIALIAI APKAINUOTI
Didžiausias Pasirinkimas Paterny

JOHNP.EWALD
LOA^S and INSURANCE : ,

'-.-z,.-.'I--''7.. ‘ V' .. A ■. ,1. • ' "• ’ .,'i «! •

reikįląuji pinigų -ant JPfcno ’
etc.-ats. šiiuk: .

■ TELEFONAS:2^790 arb?td2791 \; .

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BODAVOJIMO B-VĖS



NAUJIENOS, Chicago, H! Penktadienis, geg. 24, 1935

Namuose
Kontestantų Kopėčios

tas Laipsnis—Reikia 12,000 Balsu 14-tas Laipsnis—Reikia 5,500 Balsu

SENAS PETRAS

12558 balsu

sulipo į

seną

ANTRAS LAIPSNIS 2,800 BALSŲ

daug tru

jau pirš

PIRMAS LAIPSNIS -^REIKIA 1100 BALSŲ

MOCKUS

DZŪKAS ANT. NARBUTAS 1224 Hėrrick Av.
B. BARNIŠKIS

Racine1033 W. 103 r d St
1730 S. Halsted

9424 Burnside Av,
Roseland

Kenoeha Wis
1180 balsu

1970 balsų 1210 balsų2676 balsų 1480 balsų

2080 balsų

NON GRADUS—NEPASIEKĘ PIRMO LAIPSNIO

J. MAKSVITIS
RIMKUSJOHN 680 balsų
Canalport1980

885 balsų 553 balsubalsų 845 balsų

M. ŠEŠTOKASBARTAŠIUS 57 balsųW. BOURNATD. RlAUKA

A. K A V ALI UN AS

Melrose Park.
Clinton, Ind.

4500 S. Rockwell stWestville. m.

192 balsų

Harvey. Iii.
915 balsų

J. MatnliausHenS

Baltimore. Md.

Nevada 8410
5454 balsų-

B. VAITIEKŪNAS

5211 55. Kildare Av

TILLIE 
PABARŠKA

4424—-17thAvė,

FRANK BULAW
1789 S. Halsted St.

Kontesto pabaiga 
tu priduriama. Dalis kontestan 
tų laukia tos pabaigos, kad grei
čiau gauti iš Naujienų stam-

Seną Petro Biznis 
‘Naujienų’ Konteste

638 Plummer St 
Hammond. Ind.

118 S. Hesperia St 
Collinsville. Ilk

V. BUDVIDIS 
4094—9th St 
Ecorse, Mich.

ZOFIJA 
NAUJOKAITIS

1789 S. Halsted St.
12070 balsų

ADZLE 
MIŠČIKATDKNft

P, LAPENIS

724 W. 18th St

K. MATEKONIS 
8437 Jackson Blvd,

AL. SAVICKAS
719 Lincoln Avė.

Rockford. III. 
270 balsu

J. MAČIULIS 
906 Prescott St 

Wauke;ran. III.
2695 balsų

Frank Bulaw nepa 
darė surpraise

K. G. URNEŽIS 
1607 S. Talman St,

MRS. FRANCES 
DAUGINT 

359 Jefferson Avė. 
Aurora. III. 

595 balsų

FELICE EDKINS
Grand Rapids.

Mich.

K5 balsu

PRANAS KLIENA 
2554 Blue Island 

Avenue 
3067 balsų

A. FRENZELIS
17 Palmerston Av. 
Toronto. Ont Can. 

539 balsų

džionku
spydina

M. KEMfišIS
812 West 88rd St, 
Tel. Victory 6406

> J ‘

, 680 balsų

MIKE STURONAB
4329 South' 

California Avė. 
Lafayette 1527
'1900 balsų ‘

S. NORGAILIENfi
4459 S. Richmond st 

Laf. 5647 
3210 balsų

žmonės darė biznį per 
Petrą:
L. Apolis, vaistininkas, 
dirba Liberty Pharmacy 

W. 13th St., Cicero. Po-

dienraštis “Naujie

1646 N. Irvinu Av,

Mrs. A. VILIS 
490 balsų

J. Sinkus jau kelia vieną ko
jų į trečią laipsnį.

Sekamą savaitę neabejotina; 
įkops į antrą laipsnį J. Mačiu
lis iš Waukegano, taipgi B, 
Vaitekūnas, Dzūkas, B. Barniš-

A. RAŽAITIS 
3408 S. Halsted St 

Tel' Rock. 4?95 
1510 balsu

Kviečia visus šią savaitę prisi 
dėti prie laimėjimo

Praeitą nedėlią, kai Bulaw 
pasiekė šeštą laipsnį buvo pra
nešta, kad, einant prie kontes
to pabaigos, jis gali padaryti 
surprise, gaudamas reikalauja
mą skaitlių balsų. Tačiau jo 
norai neišsipildo, 
ko. Tą trukumą balsų' sukelt 
Bulawo rėmėjams beliko tik 
viena savaitė. Tad šios savai
tės darbas nulems laimėjimą 
arba pralaimėjimą.

Kaip kontesto pradžioje Bu- 
law pąreiškė, taip ir dabar jis 
tos nuomonės laikosi, kad tu-

J. ŠUGDINIS 
, Frankfort, DL

J. SINKUS 
1789 S. Halsted St. 
Tel. Canal 8500 

4804 balsų

Greičiau, skubiau ir 
augščiau

2135 N. Snauldin? 
* avenue 
1000 balsų

muzika. Užrąšė

Šiose karštose kontesto die
nose daugelis kontestantų sku
biau kelia kojas, kad palipu.* 
augštyn kontestantų kopėčio
mis.

štai Senas Petras jau baigfc 
privyti P. Bulawą ir išrodo, 
kad greit pralenks^

Pranas Klikna padare didelį 
šuolį, įkopdamas j antrą laips

JOHN SHEPALIS 
11136 S. Št. Louis 

v ..
Avenue 

Tel. Beveriy 4391 

780 balsų

rėdamas daugelį draugų atsiek
siąs tikslo. Ir nebūtų nuosta
bu, jei jo aktyvus darbas kon- 
teste baigtųsi geromis pasek
mėmis.

Nekalbant apie atidėliojimą, 
šią savaitę visi ir visos siųski
te “Naujienų” užsakymus 
Frank Bulaw» adresu. Arba per 
laiškus ar telefonu pakvieskite 
jį atsilankyti į jūsų namus.

Jei musų veikliausio žino-? 
gaus kultūrinis darbas pasiek
tų augŠčiausio laipsnio, juk bu
tų labai smagu. Tas priduotų 
jam daugiau inspii^cijos ir at
eityje veikti kultūros dirvoje 
— dirbt gerą ir naudingą lietu
viams darbų. .

Tad baigiant kontestą, visi 
ir visos prisidekite prie laimė
jimo! — K.

bias dovanas už jų gausų biz
nį.’ Kita dalis dar nori, kad 
kontesto laikas butų prailgin
tas, nes dar esą daug progų pa
kilti vienu-kitu laipsniu kon- 
testininkų kopėčiose, kadangi 
dėl iš anksto nenumatytų prie
žasčių negalima suspėti laiku 
prenumeratas iškolektuoti.

Man ta kontesto pabaiga vi
jai lygiai taip atrodo, kaip ir 
jo pradžia. Turiu vieną 
skirtingą nuo kitų kontestantų 
auomonę, bet ją pasakysiu kon- 
iestui užsibaigus.

Iki šiol mnn aišku, kad pri
leis dar iki kito kontesto važi
nėti su senuoju “džionku”, nes 
Pontiac per greitai 
Aš nepavysiu.

Mano biznis irgi nepasiliko 
pačioje apačioje: gerų rėmėjų 
padedamas, manau užlipsiu dar 
/leną laipsnį, tik prašau pabaig- 
kite pilnai sumokėti už prenu
meratas, nes po kontesto jau 
nesiskaitys 15 mėnesių už $8.

Ačiū visiems nuoširdžiai.
N-nų Newsboy.

kuris 
4930 
nai Apoliai yra draugiški žmo
nės ir geri tautiečiai, kurie pa
šaukė Petrą telefonu.

St. Welička, 4119 So. Ash
land Avė., kurie užlaiko gra
žią didelę alinę ir yra seni 
“Naujienų” rėmėjai ir geros 
širdies tautiečiai.

Panele Paliulis, kuri dirba 
už tarnaitę. St. Weličkos ta
vernoj užrašė “Naujienas” tė
vui J. Paliuliui į Hurley/Wis.

Fr. Kazy, 7253 So. Western 
Avė., kuris užlaiko gražiai iš
puoštą taverną savo name ir 
yra draugiški žmones.

M. Kraujelis, 137 E. 107th 
St., kuris užlaiko bučernęs ir 
grosernę, kurioje-YVisddos yfcC 
didelis pasirinkimas šviežio 
maisto reikmenų.

M. BALČIŪNAS 

3521 W. 88th PI.

A. L. SKTRMONT 
15723 Lathrop Avė.

Sturonui 
smarkia 

pasidarbuoti, jeigu jie nenorės 
pasilikti ant vietos pirmame 
laipsnyje.

Pirmas tuzinas iš non-gradus 
skyriaus dar lengvai gali persi
kelti į pirmą skyrių, jeigu tik 
tvirtai pasiryžtų dirbti kiek
vieną dieną iki kontesto pabai
gos.

Kon testas rodos tik dabar pil
nai išsisiūbavo, todėl darbas 
kiekvienam darosi lengvesnis. 
Visi pasižadėjusieji be abejo 
dabar pasiskubins užsimokėti 
idant pasinaudojus kontesto 
duodamu nupiginimu.

Tillie Pabarška iš Kenoshos 
jau pralenkė S. Mockų iŠ Ra
cine ir abudu kartu 
pirmą laipsnį.

Ant. Narbutui, M. 
ir A. Ražaičiui teks

DOMICĖLĖ 
ŽUKAS

Fr. Nekripas, 4451 So. Hal
sted St., kuris užlaiko bučer- 
nę ir grosernę, kurioje visados 
yra didelis pasirinkimas švie
žio maisto reikmenų.

Z. Miliauskas, 5858 S. Hal
sted 'St., kuris užlaiko gaso- 
lino stotį ir delekatesų krau
tuvę ir yra senas “Naujienų” 
skaitytojas ir rėmėjas,

Anna Dovgin, 6108 So. State 
St., kuri yra gera namų gas- 
padinė, sena “Naujienų” skai
tytoja, linksmo budo moteris, 
mylinti dainas ir muziką. Taip 
pat ir jos jauni vaikučiai daug 
kartų yra palinksminę Chica- 
gos lietuvius įvairiais šokiais, 
dainomis 
“Naujienas” į Lietuvą savo se
sutei ir atsinaujino sau.

P. Medenis, 6502 So. Went- 
worth Avė., kuris užlaiko gra
žią, taverną ir /turi kambarių 
svečiams.

Ona Jasinskienė, 8700 South 
Honore St., kurie užlaiko krau
tuvę groseris ir kitų mažmo
žių. Pirmiaus ponas Jasinskas 
dirbo prie apdraudos kompa
nijos.

Panele M. Yaksčiutč, 8434 S. 
Lowe Avė., užrašė °Naųjienąs’’ 
Į Lietuvą tėveliui. Taip, Mariu
te, tai yra gera dovana Lie
tuvoje 
nos”.

A. Radvilas, 8434 So. Lowe 
Avė., kuris dirba dirbtuvėje. 
Ponai Radvilai yra draugiški 
žmonės.

J. Petrauskas, 440 Western 
Avė., N. S. Pittsburg|i, Pa., pri
siuntė per laišką.

A. Geraltauskas, 116 Michi- 
gan Avė., Harrishurg, IU-, an
gliakasys, prisiuntė pėr laišką.

Visiems, kurie darė nors ko
kį biznį per Seną Petrą, tariu 
širdingai ačiū. Reikalui priėjus 
šaukite telefonu Canal 8500 
arba laišku.

J. SHOLTFjtAN 
7017 South

Campbell Avė. j

180baliu

Senas Petras
's1 ' ■’

(Tąsa pusl.v 7-tam)

'->.4 r7
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NAUJIENOS, Chicago, M,

Galutinai nustato 
5414,000 trukumą ap- 
skr. klerko knygose
Atsnkortiybėn bus timukinmns 

buvęs klerkus, dabartinis iž- 
din Inkus Swritzor

Vakar apskričio tarybai buvo 
įteiktas raportas apie apskri
čio klerko knygų stovj. Iš to 
raporto paaiškėja, kad yra 
$4U,(HM> trukumas.

Truk urnas susidarė laiko bu
vusio klerko Robort SwoiUorlo 
administracijos. Dabar S\voit- 
xer yra apskričio Iždininkas.

Sweitxoi\ ginasi, sako jis Jo
kių pinigų neišoikvojęs, bet jei
gu bus prirodyta kad truku
mas yra, "tai jis j| padengs“.

Trukumu susidomėjo' ir ap
skričio prokuroras Courtney, 
kuris pnskyrč vienų savo asis
tentų susipažinti su skandalo 
smulkmenomis.

Anot raporto, pinigai klerko 
knygose buvo kilnojami iš vie
no, fondo j kitų, kad trukumų 
paslėpti

Už menesio laiko bus 
D. G. Posto piknikas

Amerikos legiono Dariaus- 
Girėno Postas No. 271 birželio 
30 d. rengia didelį piknikų — 
visų piknikų piknikų. Tas pik
nikas bus Onks Grove, prie 
U'J-tns ir Archer av.

Nors tas piknikas bus dar tik 
už mėnesio su viršum, bot mu
sų legionieriai stropiai prie jo 
rengiasi.

Jau dabar užtikrina, kad la
me piknike bus indomus pro
gramas, bus ristynių, rungty
nių, šokimų ir kitokių komedi
jų-

šiame piknike taipgi bus duo
dama dovanų, daugiausia elek- 
trikinių reikmenų, kaip tai ra
dijų, yvašerių, swyperių, laikro
džių, prosų— vis elektrikinių, 
nes ir pats piknikas bus elekt- 
rikinis.

Komandieris B. B. Pietkie- 
\vicx užtikrina, kad tokio pui
kaus pikniko chicagiečiai ne
bus matę.

Todėl Dariaus-Girėno postas 
kviečia jus visus užsižymėti tų 
dienų—birželio 30— ir būtinai 
atvykti j Oaks ąžuolynų pasi
linksminti ir dovanų išlaimčti.

—F. Krasauskas.

Kaip dabar gyvena
ma “Flapauzėse”

Vienas musų skaitytojas pri
davė sekamų raportų iš savo 
gyvenimo “flapauzėse”:

“Noriu parašyti apie flapau- 
zės gyvenimų.

Pereitų tiemą valgimas buvo 
geresnis, o pavasary daug pras
tesnis. Todėl kad kukoriai 
prasti, prastai valgius pagami
na. Bulvių gauname kasdien, o 
mėsos labai retai ir mažai. Po 
Velykų ir duonos mažai.

Prmiau nedavė pietų. Pietus 
pradėjo duoti nuo lapkričio 5, 
1934.

Dabar galima geriau vargti.
I valgyklą einame apie ketu

ri tūkstančiai žmonių. Reikia 
lainėj lauke išstovėti po valan
dų ar daugiau. Ar lietus ar snie
gas—reikia stovėti. Jeigu ne
stovėsi. tai ne tų prastų valgi- 
mų negausi.

Gulėjimas dabar geresnis 
kaip pernai.

Pernai lovos buvo prastos, 
kaip maskolių suglaudžiamos. 
Nei paklodės, nei po galva nie
ko nedavė.

Dabar turime geras lovas su 
paklodėmis, matrosais, spring- 
sais ir su paduškaitėmis. Tos 
paduskaitės šienu ar šiaudų 
prikimštos, bet geriau kaip 
nieks.”

Dr. Graičunas gėrisi 
Lietuvių Liuteronų 
parapijos darbuote

Lietuvi, turėk trupučiukų 
kantrybės ir pakantos ir pa- 
sldnlryk aplink — - nepamiršk 
žvilgterėti j savo brolius Ir 
seseris lietuvius liuteronus, ku
rių BnžhyČia randasi adresu 
2225 W. Cormak Rd.. Chica
go. Ml. 

» ■

Gegužio 10 d, pastangomis 
bažnyčios komiteto, kurk) 
priešakyje yra p. J. Kasparas, 
labui malonus ir veiklus ko
miteto narys, atnešta man 
spauzdintas lapelis apie jų 
parapijos darbuotės eigų. 
Apart pamaldų, dar štai jie 
TURh

I. Sunday School; 2. Jau
nuolių draugija; 3. Pašalpos 
draugija; 4. Lietuviškų chorų; 
5. Dukterų draugija. Tai dar 
neviskas. Kas sekmadieny po 
pamaldų ylsi atsilankiusieji 
bažnyčion hunu užprašomi 
bažnytinčn svetainėn į kultū
rinę pramogų.

19 d. gegužės man teko da
lyvauti ir būti liudytoju vie
nos jų tokios pramogos. Baž
nytinis komitetas užkvietė 
mane, kad ateičiau su prireng
ta trumpa pamoka apie “svei
katų” ir jų parapijonams pa
pasakočiau. Žinoma, pasižadė
jau ir duotąjį žodj išplldžinu. 
'Uoli prieš paženklintų laikų 
nuvykau, kadangi norėjosi da
lyvauti jų pamaldose. Įeinu 
bažnyčion. Nedidelė, bet jau
ki.

Žmonių, vyrų, moterų ir 
jaunuolių pilni suolai, gal apie 
300 asmenų. Į keletu minu
čių prisėda prie vargonų p. 
va rgon i n ink as, j a u nas-m i t r us 
ir pradeda “preliudium“ gro
ti; išpradžių dulsnai, it iš po 
žemės, toli auš Vis garsiau ir 
garsiau ir prib pabaigos gana 
garsiai ir harmoningai. Tai 
buvo šilta; gaivinanti muzikos 
melodija, Užgeso balsas yųr- 
goriTf Tik hm vhlandėlės,’'*ir 
štai prasideda psalinų giedo
jimas, visi bažnyčion susirin
kę gieda, pritariant vargo
nams. Atgėdota paskirtas pani
nius. Kun. E. Korics prieina 
prie altoriaus ir atlaiko trum
pai pamaldų, vėliaus įeina į 
ambonų ir paskaitęs tos die
nos evangelijų, pasako pa
mokslų.

Po pamaldų parapijos ko
miteto narys išdalino lapelius 
apie sekančių dienų pamal
das ir susirinkimus ir sykiu 
užprašė visus atsilankiusius 
įeiti j bažnytinę svetainę. Nu
ėjom. štai eilės stalų dailiai 
papuoštų, čia. kun. E. Korius, 
p. K. Lernkis ir p. J. Kasper 
ir kiti paaiškino, kad bus tei
kiami pietus visiem Čion su
sirinkusiems dykai, — bot kas 
nori užsimokėti maltiniai pra- 

tšomi, nes tie pinigai* už su
teiktus pietus, eina parapijos 
reikalams. Apart pietų, dar 
bus suteiktas programas — 
muzika, dainos ir prakalbos.

Bažnyčios komiteto narys 
paaiškino, kad šios pietus tei
kia šeimų p. šereikių, kurie 
iš Californijos grįžo paviešė
ti pas ehicagiečius. Valgis 
sveikas, skanus; patarnauto
jos grakščios, gražios jaunos 
lietuvaitės. Smagu priimti val
gį iš rankų tokių maloniu su 
šypsena ant veido mergaičių, 
musų lietuvių dukrelių. Ir val
gis skanus, ir patarnavimas 
širdingas, o čia dar muzika ir 
daina, na ir prakalbos.

iŠ eilės ir man reikėjo iš
eiti su savo trumpa prakal
ba. Nežinau ar mane suprar- 
to, ar patikau, bet žinau* kad 
kalbėjau iš gilumos širdies. 
PtfačitfVęs p. Šereikienei už 
skanius pietus, pasveikinęs 
kun. klebonų už sėkmingą pa
mokslą ir pasveikinus visus 
susirinkusius, toliaus štai ką 
pasakiau:

’ “Protestoniški kraštaP aukš
čiau pakilę kultūroje, ir mes lie
tuviai su pagelba jūsų, broliai 
ir seserys, kylam aukštyn ap
švietime ir kultūroje. Mes jau

susilaukėm. Nopriklauaomot* Vai- 
HtybfiM Lietuvos, bot dar no vis
kas taip gerai eina, kaip mes 
kad norėtumėm. Prieš akis mu
sų stovi didelės svarbos ir reikš
mės klausimas: ar mes lietuviai 
gyvybės ar nykimo keliu risi
mo? Jri norimo gyvybės kelių 
pasirinkti, tai turim ieškoti 
musų gyvenimui gražaus, gai
vaus, jaukaus, kilnaus; vertin
go ir prgsmingo gyvenimo Ko
lio I Vertingų ir prasmingų gy
venimų galima turėti tik tada, 
kada Žmogus yra sveikas Ir 
veiklus. Tad ir čia šiandien kai
po gydytojas skaitau už parei
gų tarti koletų žodžių apie 
nuilsto medžiagų, apie kokybę ir 
kiekybę maisto medžiagos ir 
apie švarumų, sanitariškumų 
gaminant maistų, Jei norimo 
susilaukti gilios senatvės, tad 
pasistenkim pastudijuoti dau
giau apio maisto medžiagų, ka
da ir klek ir kokios muisto ry
šys mano ar 'tavo kuriui reika
lingos. Ir tt."

Dr. A. L. GrničuniiH, 
331.0 S. Halsted1 s t., Chicago, 111.

. —— f 

Northsaidietūs 
nemiega

Northvvost Lietuvių Motorų

.Siunčiame Gėles Telegramų I viso 
pasaulio dalis.

L O V E I K I S
KV1ETKININKAS

Gėlės vestuvėms, bunkietama ir 
pagtubnms.,

' 9316 S. Halsted St.
Phono Boulevnrd 7314. Chicago, III

DIDELIS OLSELIO 
DKAIttttlU IrtllBTUVBS 
IŠPARDAVIMAS

Už PUSĘ KAINOS 
Naujutėliai Sninpolial 

PAVASARINIŲ $f O 7 E 
PALTU IR SKITU * I C. • U 

taipgi truputi brangesnių.
j Vėliausios mados ir išdirbimo nigh 

school, sprirt, collego.

HIRSCH W00DS
, & COMRANY

Dirbtuvės kirpimo kambarys 6 fl. 
307 W: VUn Ruren St. 
Sukatomis uždaromo 3 v. po plot

Pirmus Morgičius 
• ant Real Estate

Defaulted ir Undefaulted 
Perkame už Cash su Nenerdl- 
doliu Atrokavimu. Duodame , 

Collateral Paskolas.

Chapman andCo., Ine.
120 S. La Šalie St.

Tel. Franklin 0576

u r r i t-
34 Metus Vidurmieatyje

Mes specializuojamas padaryme 
Platės, Gold Crowns, X-Ray. 

Prieinamos Kainos.
Valandos: 8:30 iki 8:80 v. v.

Tet> HA?R’SQI!-0751 ‘
I^Op^sUe I)avisSto^2(lHoor|

............. . ...... . ......... ............... ■

JOYCE BROS.
WAREHOUSE

Išmainykit savo senus rakandus 
ant nauju arba perbudavotų

JOKS TEISINGAS PASIŪLIJA
MAS NEBUS ATMESTAS 

B&GYJE ŠIO 
IŠPARDAVIMO

3-Jq Šmotu Mierkambarlo $24.95
2>Jq Arnotu I’arlor Setai,

$9.50 u
7-nlq Šmotų Valgomojo Kambario Setai,

$14.50 *

, . , NAUJI, 0*12 KARPKTAI
$0.95~“$l 1.95~$13.95

Visai Nauji Porcelain Garantuoti 
Eletriški Refrižeratoriai 

UŽ Vt KAINOS
ATDARA UTARNINKO. KETVEBGO 

IR 8UBATOS VAKARAIS.
NEDBMOJ IKI 5 VAL. PO PIET 

>711 SOUTH HALSTED ST.

Klubas, norn neHkriillingns, bet 
kurta nuo’ karto surengia north- 
Knldiečlams smagluM Ir links- 
Imua vakarėlius ir uždirbtais 
pinigais paremia lietuvių visus 
meniškus užman^riuis. Perritals 
molais parėmė Dariaus ir Gi
rėno paminklo statymo fondų, 
dabar neseniai pVlsidėjo su ga
na stambia auka prie Vaitkaus 
skridimo,,o ir visi kili Nontsai- 
dės parengimai neapsieina be 
Nortsaidės motorų paramos.

Dabar vėl sumanyta sureng

tai Ir savo klubo nares pavaiši
no su. visokiais gardumynais.

E, Bariui n ienė.
■...................  * imu H! — ..   .11 I I .—Ii..   

‘Naujienų’ Kontestas
(Tonu Iš O-to pulti.)

J. Mačiulis
t Tariu ačiū waukeganločiams, 
kurio užslfašė per mano Nau
jienas:

ti snuųių išvažiavimų J Jril’or- 
Hon miŠkuH birželio 1(1 d., kur 
bus muzika, užkandžiai’ Ir lco-> 
creamas duodamus už “čIpsiih". 
Na, o padarytų pelnų žinoma 
vėl paskirs kokiam nors nau
dingam visuomeniškam reika
lui.

NortsaidėS' moterys savo hu- 
sirinkiinus laiko iš eilės savo 
,namuose, Oi po susirinkimo už* 
Hifundija arbatėlės ir kltokiiį 
skanumynų. Toks susirinkimas 
Įvyko gegužės 21 d, Norkų na* 
rnuosp, 4815 Montana avo. Ka
dangi Norkai yra Nortsaidės,

inų, o namo1 violos užtokthini,

Pranas Norkus, kuris užlai
ko tavom adresu .102(1 lOth st., 
fWaukegan, III.

Chas, Rūkas, Boulovard Ta
vom savininkas adresu 710 81h 
str., Waukegan, ■ III.

Kastas Tauitvaišis, 8(8 lOth 
str., Waukogan, III.

Stonis Adomkus, 830 Pres- 
eatt str., Waukegan, 111.

Pranas Llčkus. 722 8th str., 
Waukegan, III.

F. J. šeštokas, Lincolh Drug 
Storo savininkas, Elght str. and 
(Lincoln, Waukogan, III.

J, Mačiulio,
( 90G Pvoscotl str.,

, VVaukegan, 111.

PO GAISRO vrl 
ATSIDARR

P. CONRAD
v STUDIO 
420W.63rdSt 

Englėwood 5883-5840
Dnr gražiau, modtirnlš* 

Jdau įrengta.

kontraktoriai
B. Shiikls & Co.
naujus ir taisom senus 

Patyrimas 15 rimų. Dur
Statom 
namus. _ ___ ___

bus garantuotus
4131 SO. FRANCISCO AVĖ. 

Phono Lafayetto 5824.

M A L E V A
už H kalnoHl , 

VyriniiNln Vieta Bnnkruto Stftko 
AtNilankykit i blle kurių iš mumj 
8 krautuvių ir pnHlžlurėklt—Juh 
čia rasite kiekviena žinomų male- 
voh ruftl už nupiglntaH kainaa, 
$2,00 Baltu žibanti Ma- Q£fi 
lova, už Gal......................J
$2.25 Balta Fiat Ma- įį 1 4 fl 
levu, už Gal. ................ ■■Iv
$1,25 Sieteliams MaloVa, 50c 
už Gal,
KulHomino $4 f|(l
25 hv... .  ■ 'VU
Visa Maleva 100% Garantuota— 

Arba Sugražinsimo Pinigus
Paini Excnange of Chicago 
1557 Milwaukee av. 2274 Eiston av. 

,083Q SJlalated st, tel.Ąrmltage 1440

Duodam Paskolas Ant Morgičių
Mažais Mėnesiniais ISmokėjibiais nuo 5 iki 20 Metų 

Taupykit Pinigus Užtikrintoj Vietoj 
’ U. S. Government (Įstaigoj, F.

S. and L. InsrGorp;, Washirig- 
ton, D. C. Apdraustas kiekvie
no žmogaus investmentas' iki 
$5,000.00.

Mes mokam už kiekvieną 
dolerį dividendus, pagal už
darbio. Praeityje išmokėjome 
4 nuošimčius,

■ keikalau d a m i i 
k,.... ... j Visada galite 

.... gauti savo su-
I'ederalSavings

4LOAN ASIOCIATION 8 U S. Įstojimo
J of chlcago mokėti nereikia.

23124 So. Leavitt Street
Telefonas CANAL 1679

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas.
HELEN KUCHINSKAS, Raštininkas

i L .■

SKOLINAU PINIGUS ANT PIRMĮJ 
MORGICIŲ

Apdraudžiant nuo ugnies didžiausiose 
Kompanijose

JUSTIN MACKIEfflCH
2324 So. Leavitt St., į Phone Ganai 1679 

į ; . r > į ./ • Į , V ' J . . i- C. . . ■

Gerkit ir Reikalaukit
Visosė Alinėse 

Mutual Trijų 
žvaigždžių 
Kentucky 
Bdurbon

Lietuviškos 
, Degtinės

NATHAN 
KANTER

MutualLiuuorCo.
4707 S. Halsted St.

TeL YARDS 0893 .

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
ALFABETO TVARKOJE

Als skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musą skaitytojams su* 
Blnuiti, kur galima nusipirkti (vairią paprastą,ir nepaprastą 
daiktų, intaisą ir roikmoną. Jeigu iš telpančią čia skelbimą as- 
galite Muslriutti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
Idauakito Biznio Patarėjo, čia jus gausite informaciją, jeigu tik 
jų bus galima gauti.

MUZ. MOKYTOJA
MUSIC TEACHER

HMUIKO8 ir nbslnos muzikos. V. 
čeiniknltO-Chan, 1584 N. Oakley Ava. 
Tol, Brunswlok 9181,

Malloring-Dckoratoriui
I’AINTING & DECORATING

Šaukite K, Copukus Tel. Brunswick 
9181 arba Lafayctte 5277,

Piknikams Daržas
PICNIC GROVE

Čia 
susirasit 
ko ) 
tik 
jums reikia

Auto I’atar. Stotis
AUTO SERVICE STATION

RICNDUOJU LABAI GRAŽU 
DARŽĄ 

D<d iėvažlavimu ir piknikų, di
delė platforma ėoklums, Gružus, 
fivnruH mlftkus ir visi parankumui. 

Kreipkitės 
RAIBUŽIS FARMA 
už Willow Springs 

i vakarus 2 mylias 
ant 83 gatvės 

Klauskite 
B1G TON Y FARM

CRANH VIEW 
Sinelair Gąsdino Stotis 

3858 South Kedzio Avcnue 
SPECIALISTAI 

Grizuvimo
Fatulsimo Tfilrų 

Alyvos Nuleidimo
Mos užlaikomo plutų pasirinkimu 

visu Sinclair Produktu. Sustokite 
šiandien Ir porsltikrlliklt musų man- 
dtigiu ir Teisingu Patarnavimui

AUTO Radiatoriai
AUTO RADIATORS

Radiatoriui — Fenderiui ir Body
* Pataisymas

Auto Molovojimas
Darba atsiimam ir pristatėm,

Radiator and Body Co.
H. C, Roichort, Jr, J, F, Routhcr, Jr. 

įsteigta 1920. 
8572*74 ARCHER AVĖ. 

LAFayette 7688
! KNYGOS
i BOOKS

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

KAILIAI
FURS

FUR STORAGE
Voltai vietoje. žemos kainos ir 

apdrauda. Ekspertai grazuoja, va
lo, pataiso, perdirba, styliuoja sulig 
mados. sis skelbimas duoda jums 
teise 10% nuolaidos ant valymo, 
storage. glazavimo, perdirbimo pa
taisymo ir nauju pirkinių.

DAVID ADLERBLUM 
įsteigta 1906

6510 S. Halsted St. NORmal 5150,

LENTOS ir Medžiai
LUMBER

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

CARR BROS. WRECKING CO.
(Ine.) 

įsteigta 1915, 
Parduodaine Visokios Rūšies 

ANTROS RANKOS BUDAVOJIMUJ 
MEDŽIAGA.

Nauja Statybai Medžiaga ir Malkos 
Lietuvi pardavėja rasite musų 

yarde.
8003-3039 S. Halsted St. 

VICtory 1272-1273

F ATIDA!
NAMU SAVININKAMNAMU SAVININKAM

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, 
viškų ir bese- 

' mento išlygini-
maa, naujus mu 
rinius frontus, 

B krautuvių patai-
I Įl-I* symas, šinglia- 

I I vimas porčių ir
T I namų, plumbin 

Kas ir fiiIumos 
, įvedimas.

LAWNDALE
CONSTRUCTION 00.

3653 W«t 26th Street
Telefonai: 

ROCKVVELL 075® k LAWNDALE 1875 .

Pirkite savo apielfnkčs 
krautuvėse

RAKANDŲ Barbenai
FURNITURE BARGAIN8

W. SCJIAULER’S STORAGE 
4644 N. WoNtorn Avė.

Detalia rakandų skyrius, 1450 varto
tus tikras kiniškas dlvonas, PIGIAI. 
Nauji kinlikl kaurai po 015. 025, 
085 ir 0850, 10 dalk. vai g, kamb.
set, 098. Modom. 8 d, miegkamb, se
tas $08, Parlor sot. $25—045, Cash 
ar iimok. Vakarais iki 9. nod, iki 4.

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILEHS

RADIATORIAI IR BOILERIAI
Kainos dabar numažintoa
2501 ,KI 35%

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesiu, Kreipkitės visuomet i

LE V INTU A L PLUMBING
SUPPLY CO.

1635 W. Division St. 
kampas Marahfield

IR NAMU APAIL
DYMO SPECIALIAI 

.VitcrouH china closet kombinacija, 
m žuoiinės ar klevinės sėdynės 010.95 
Metalinė chromo kombinacijos sin
ku, kranas, su nuimama sėdyne 02.69 
Karėto vandens šildytuvas Ir tanku 
40 galionu (talpos . ................ 05.45
Pilnus pasirinkimas tavorų. Dykai 
atvežimas. Atdara nedaliomis iki 
pietų.

A. MESSE and SONS 
2456 W. Lako SU teL SeeUy 3513

Real Estate ir Pask.
REAL ESTATE & LOAN

KREIPKITĖS I MUSŲ ĖE^brioVE 
Del skolinimo pinigų ant namu, Del 
pirkimo, mainymo arba pardavimo 
namus, lotus ir žemes. Paveskite 
mums visus savo Insurance, Fire, 
Tornado, Life, Surety Bonds ir ki
tus. Paveskite mums visus darbus 
legališkus, dėl pripildymo ir paga
minimo visokius dokumentus, lietu
viškai ir angliškai.

J. C. ASTOR & CO.
J. Astrauskas Mgr. 

Ofisas atdaras iki 8 v. vak.
44 E. 108th St., prie Mfchigan Avė.

STOGAI
ROOFING

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.

symo? Palaukite mus Ir mes pasa
kysime Įdek kaštuos pataisyti. Mes 
taipgi darome visokį bllkoryetės 
darbe.

8216 So. Halsted Staeet 
Tel VTCtorv 4965.

STIKLAS
GLASS

PARDUODAME VISOKIOS RŪŠIES 
STIKLĄ

Visokio didumo langams. tededa
me stiklus. Imame stiklo darbo 
kontraktus.

CHICAGA GLASS CO-, Ine.
Glazing Contractors 

4351 S. Halsted St. Tel. Yards 5482

ŠOKIŲ MOKYKLOS
DANCING SCHOOL

ANDREJEVO specialia vasaros 
kursas,

814 W. 33rd SL

OUICKLYK
MtCOMMLMDfO

S S > K C U ,į
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CLASSIFIEDADSI jiIn viiiimn h

Uksas veža visus už

PRANEŠIMAI

Nitu

Garsinkitės “N-nose
CLASSIFIEDADS Į

25 c

19c

19c

58c

35c

10c

39c

' atdara 
*1440-

Šį kartą oro biuras 
tai tikrai nepame-

Rytoj bu h IŠHtntytu The 
Fuir krautuvėje par
davimui nauju dideli! 
kolekcija ifi Lietuvon.

Ar daug yra Chica 
goję laisvai protau 

jaučių lietuvių?

NAUJIENOS, Ohioftgo, III.
i y e v 4 h Alvin Karpis esąs su
imtas; vakar atga- 

Lentas Chicagon

ružavas inateriolas 
mąstąs ...... ...... .

baltas čeverykams

89c vertas dėl vyrų mėlynos dcmin 
overall kelnes ..................... ............

Išskirtinai 
malevos, 
sienom 
popiera ir 
langams 
uždangalai

I ItIHlfil' 
i Ir ino 
M tiuliui 
«** o tiri

Mes lietuviai, pasprukę iš aa 
vo retežiais suvaržytos tėvy
nės, atkeliavome j šių laisvės 
žulj, sukūrėme čion savo lai** 
vaa draugijas, (steigėme laisvus 
laikraščius ir tuoin atsiskyrė- 
nu> nuo tamsybės apuokų glo-

apatiniame flioro (mnln floor)’ 
bus atidarytas Lietuvos 4r ICa- 
Jjos išdlrhlnlųi skyrius.

Daiktai čia bus visi luiujauul 
Ir bus dar grnžesnlų, koki uit 
malšino Lietuvos rankdarbių 
parodoje sausio mėimsyje,

Visi Ch togos lietuviai turė-

krautuvę viduriototyJ ir apžiu
rau iiauJauNiUK gružlus dalgius 
Iš Lietu vos. Nuo musų utailan. 
kynio gal priklausys ar Uotu vos 
.dtyrlUM Tho Kai r krautuvėj!) 
bus nuolat palaikomas,

1524 West 63rd Street
Didžiausia

ga - Malevu
r Krautuvė

|F . R® Chicagoje

Puikiausių medžio drožljilų, 
stovylflllų, audinių, nėrinių, žais
lų, gintarų lik ką parsitraukė 
Iš Lietuvos didelė vldurmlesčlo 
krautuvė “The Falr”, Stato str, 
ir Adams.

Tokiu budu Jau tapo užinogs- 
tas prekybinis ryšis tarp Chl- 
ougos Ir Lietuvos,

Kad Lietuva galėtų Čia dau
giau parduoti aavo gražių išdir
binių, tai butų labai pulkus da
ly kaa, Ir šito Lietuvos biznio 
pasisekimui šimtas tuksiančiu 
(’ldcagoa lietuvių gali daug pa-

Lietuvos išdirbiniai 
vėl Chicagoje

Pavasariui atėjus, kiekvie
nas atsipalaidavęs nuo žiemos

Apsigyvenk Mieste
LIETUVIIKAME VIEiBUTYJ

Arti prie ežero, knygyno, dalina 
muziojuuM ir visu dhlmiuNČio |h- 
taigų.
švurys npftllilytl kambarini, mau- 
dyklOH ir nhowor, Nuo $1.00 iki 
$4.00 | Nuvuito. Valgis prio vietos 
kas nori.

South Central Hotel 
JULIUS BASIUS, Sav.

1240 S, Mlchignn A v, Victory 4080

PARDAVIMUI tavem ir restora
nas. Pilnai {rengtas. Tom Podlaski 
717 Bellwood Ava., Bellwood, Iii.

RENDON tnvnniMM, yni dideli Bo 
kliniiN miIO, Visi geri flk/torlal, 

40«1 S, Paulina Ht.

RENDON 4 kambariu flatas 
augštas, $11,00, 

013 W, 20 Ht.

kO,Iii <lol 
ovoralle, 
nlUikopu .... f_____ _________ _
klIntiiH, Tiktai angliškai kalbanti 
HiUoMinanal bus priimti, Pavyzd
žiai dykai _____
Commuiy. Llgonlor, Ind

United Airlines lėktuvu va
kar Ohivagon buvo atgabento 
supimčliiotas piktadario Iš pa
tikimų šaltinių tuko patirti, kad 
lai buvo garsusis lietuvis pik
tadariu, “vlsuomtmės prltiAaa 
No. |”, Alvin Karpis. lA'dora- 
ilal agentai lai bando užginčyti, 
bei niekas neabejoja, kad. su
imtasis yra Uitoj lietuvis.

Kurpia buvo laikinai paąodln- 
taN Uhlcago Lavvn policijos nuo
vados kalėjimo, kol agcivtal nu
spręs, kų su suimtuoju daryti. 
JIh buvo suimtas ūkyje, netoli 
Boise, Idalio. 1

{‘ tilnitiiH ūkyje, mdoll Ho.'mo, 
lduli>

PARSIDUODA genia počiua mu 
anglimlH Ir genu knrimumuM Stabui 
nu 0 krėslais ir viena lova. Maty
kite po l> vai, vakaro, 

243H W. 45th PI,

TAVERN pardavimui — biznis 
gerai išdirbtas*. Geroj vietoj. Parduo
siu pigiai, 10715 Michlgan Avė.

P. UalMkia, , / t 
P. MartinkaitlH, 
J. Gura, 
P. Kam pi kas, , 
J, 1’umoHa, 
.1. Narbutan, u. , 
A. UždravaillH, 
J. GumauHkftR, 
M llasovlčla, 
X. ShalkuH, 
,1, Pučkorius, 
Al. MiokovičlUH, .Ir 
V. Mankus, 
M r, Skurkls, 
J, Mickovičia,
J. Bačiūnus,
K. Navickas, 
M r, Deri ngis, 
V. Briedis* 
Mr. Kaulinas, 
P. švelnia, 
Burplčkist. 
Ona VilionO, 
P-lč.Z. VUlutč, 
Mrs. šmolellenč, 
P-1G šmotoliute, 
Antanina Vilione, 
V. Mišoika, 
Arlhur Montvid, 
V. Ambrose,
Aiex Ambrozevičia, 
Edv. šmotelis, 
V. Galskis, Jr. 
J, BložiS.

Bot visos tų priešų atakos 
atsimuša kaip žirniui | sienų, 
paliekant tik labai mažas žy
mos.

O tas yru lodei, kad mos 
laisvę mylinti perdaug gerai 
tuos apuokus imžyštamo Ir savo 
dionrašt|, kaipo centrų musų 
judėjimo romiame ir remsimo, 
pakol priešų atakos bus galu
tinai atmuštos.

Paremti mos gulimo visokiais 
butinis: užsirašydami Naujie
nas, jose pasigarsindami ir at
silankydami | Naujienų paren
gimus.

Musų lankymasis Naujienų 
parengimuose neliek sustiprins 
jas finansiškai, kiek paroms 
moraliniai, suteikiant Naujienų 
vedėjams daugiau energijos, 
daugiau drąsos toje kovojo už

PARDAVIMUI 4 kambarių bun- 
galowj cementinio pamatu. 50 pidu 
frontas, gera transportacija. Wil- 
liam Jerpe. 11006 So. Troy, Beverly 
7680.

Rytoj Joniškiečių 
kliubo piknikas

MOsos Taryba praneša ' Šoi» 
myidnkčms, kad šios suvaitos 
pabngioj jautienos kulnys U 
kulšOs Ims pigosnčs už kitokių 
mčsų. Kaikurlos dešros taipgi 
pigiau parsiduos, o būtent 
Thurnigcr, liver ir bologna.*

dėl Old Gold išskirtinai švelnaus ir puikaus tabako 

gamta kada nors pirmiau išaugino.

PARDAVIMUI medinis namas, 
3886 So. Washtenflw Avė., du flatai 
ižrenduoti. Parduosiu pigiai užbai
gimui reikalu. Del sutarties tele- 
fonuokft: Columbus 5344 arba Yards

Heavy body Balta-Flat arba Bli
zganti maleva už

Galioną ...........................  SrOG
VALUE VARNISAS, už Oflp 

Galioną .
SIENOM POPIERA valoma, 1935 
mados dezeniai—už rolę 1 tlaa 

ir virš ■
Sienom Popiera dėl miegkambarių 
už rolę ...... ..... .... . «|2%C

VARNIŠAS amžinas. Nudžiugta 
i 4 valandas, už

Galioną ................  ■ av v
Enamel MALEVA. amžina dėl 
virtuvių ir maudynių, balta arba 
spalvuota, už galioną $4 OI?

j a • I M
VAIDYKLAS po- O 
pierai arba H. R H. w 

DYKAI PRISTA'
Utarninke, Keta

iki — 9 vai. vi 
PAAAUKHSPR08F

Padarykit sau Extru 
Pinigu šiuo Lengvu, 

Smagiu Budu 
pilkit inuHij atstovų savo uplolln- 

ruflluH uniformų, 
atskiltų, kelnių, tnarAkl- 
įį. ApgurMĮnlmuH pažais 

iirlimtl, Ibivyzd- 
MiiMtar Unlform

PARDAVIMUI grosemi Ir deli
katesam, ku namu arba be namo 
Pigiai. 4522 8o. Honore St.

WAHI!IN(l MACHINE8-810 Ir virš. 
WI(INGER ROLLS nrlUbioma I JO 

niliiiičlŲ -50d, Ir virš,
VAUUUM (ILEANEHH- $5.00 Ir viri. 

O. II LA Dl LĖK
5225 Ho, Kadžiu Ava,, Chlcago, III. 

Tol, Jlamlodk 6220

| ChicAgoje Ir tolimose nple- 
.Itnkto nmsų judėjimo vontiTn 
[yrn laikrašti* "Naujienos". |sL 
vnlmlykltc, )<ns Imtų Jeigu mos 
neturčtumčm Naujienų ?

Koka butų musų veikimas? 
Kur musų laisvosuča draugijos, 
.llubnl, b adrovO^ galėtų Iš
reikšti savo mintis, pranešti 
apie savo parengimus, susirin- 
k linus ir nljelnal palaiky Ii tų 
visų judėjimų,

Be lokio eentix) musų Judė
jimas | kelis metus susmuktų. 
Musų priešai gerai talHItnoda- 
mI smarkiausia ir puola tų lais
vo judėjimo centrų, "Nauji> 
na«n. Turbut Amerikoje nfl- 
ra ne vienos (stalgos, kuri Inlp 
butų iš visų pusių binurlai puo
lama, kaip Naujienos, Bolše
vikai savo laikraščiuose nd vie
no straipsnio neparašo, nei vie
nos prakalbos nepasako, km 
nebūtų Juodinamos “Naujie
nos”. Marijonai tnln pat pei 
savo spaudų, per mlsljonlerius Ir 
bažnyčiose per pamokslus sis- 
temallškal visaip niekina iv 
plusta "Naujienas”, Atsiranda 
net tokių, kurie teismo pagel
iai šoka “Naujienas” sunaikln-

Ar |hu tad nariu ('lihagon Llahivhj 
Draugijos? Jidgu uamI, Im‘ 
Du tukNtnnčInl įlotuvlų vyri 
turu yra narlolu AHon dldtdl 
iiom Ir kulturoM organlzaidjoM ___
kll Ir 1'amMta I aknltlIngoM Aid my
lios norliiM,

ChicAKON Lietuviu Drnugljoja Il
gos našiilptt yra trijų skyriui $6.00 
savaltylo, $1(1,00 savaltajo jr $16,00 
MHvaltyja, Mokestis 50u„ $75, Ir 
$1.25 mšnosyjo, Extra niokosčlų 
iiflra, pomlrtlnfts riilkalumn Išmo
kamu $250.00 IŠ DruugljoM Iždo,

('Neligos Lietuvių Draugija v ra 
legalft orgMnlmljn Illinois vnlstllo
jo, Noriais priimami vyrai Ir mo
teris nuo 15 Iki 4H matų amžiaus,

prirašyt Draugijon galimu per mu
su koiikursuntUN urbu mmonšklta 
kreiptis tiesiui I DruuglJos ofisų, 
punedellnls Ir kctvargals ofisas atda
ras visų dienų, o nodšldlenluls tiktu! 
nuo 0 ryto Iki 1 po plot,

Chleagos Lietuvių D raugi Ja, 
1730 .So, llalsted Ht, 

("Naujienų” namo — 2-ros lubos)

PARDAVIMUI Tavern — Ubai 
era vieta — Geros biznis, Par
uošiu pigiai, nes turiu išvažiuoti, 

(144 N. State St,

šalčių nori tyro oro pakvėpuo
ti ir žaliuojančia žolele pnsi- 
gorčti.

' Tnip, Ir Joiiiškiečlų kllubna 
sumanė tų progų išnaudoti 
piknikui, hii hiivo nariui^ ir 
drmignlN sueiti ir pasilinksmin
ti ir pasikalbėti.

Piknikas Įvyks gegužės 2(1 
d., J. Liepos darže, kumpas 
Arelior Ir Koan Avo, Visi yra 
prašomi atsilankyti Ir sueiti su 
savo pažįstamus ir draugus. 
V isko tonais bus užtuki Inai.

B. B.

GROSERNfi pardavimui, visokių 
tautu apgyventa vieta; IŠiOrbta per 
daug metų. Priežastį pardavimo pa
tirsi t ant vietos, 4518 S. Rockwell 
St„ tol. Uifayetto 5742.

hUHiiiMH Bervico

MOVING t- 
l'IANUM Įlt HAKANDtlH

Prie! , norilkruusUmt puikaukite 
LAfAyEITE KOMO Ir aš ulvašluo- 
slu jums padaryti "estlrnatlon’’ 
klek jums kalnuos kraustymus. 
Aš guliu garantuoti, kad jus busite 
tikrai uftganAdintl su * meno žemo
mis kainomis |r garu puturnuvlmu.

ORKAS l?XPREMH 
2649 W. 43 Ht,

BARGENAS. Turiu parduoti 2 
flatu medini namą. 5—6 kambariu, 
su maudynėmis, gerame stovyje. 
Taipgi garažą pfrie Union Avė., 
netoli 46 St

H. MILLER. savininkas 
5107 So. Habted St 

Phone Yards 0547

Mažai kas atsimena, kad ge
gužės mėnuo butų buvęa toks 
šaltas kaip žinia metais. Jau 
imvasaris baigiasi, o dar ne
buvo nei vieno nedėldienio, kad 
be "ovvrkoto” Imtų buvę guli
ma išvažiuoti | laukus pakvė
puoti tyru oru Ir pasidžiaug
ti iMvasurio gamta.

Bot nro biuras pranašauja, 
kad ateina šiltesnėn dienos Ii 
ateinanti n«dėidien| tikrai gu
lėsime pasidžiaugti ga^nįpsgra* 
žumu. O smagiai laikų1 praleis
ti galima tanais, kur suvažiuo
ja visi ('hivngos lietuviai, tai 
yrn "NAGJIKNŲ” Pavasari. 
iiMm pikniko.
Birutės daržas šiais metuin 

yrn labai gružus, žalė sužėlua, 
keliai Ištaisyti, nauja svetainė 
ir daug naujų t riebų pribūda
vote svočių patogumui.

"Naujienų” pikniko jus su
eisite savo senus nematytus 
draugus netik Iš Chivagos, het 
ir aplinkinių miestų ir mieste
lių. Todėl, butų didelio nuo
stolio pasilikti tų dienų namie, 
be svarbios priežasties.

—Skaitytojas.

Businesu Chancca
—....... M4y.toW,BlflUtL.____

PARDAVIMUI tavomaų, geniu 
bizniu, gūroje violoje, AtalŠuuklta 
po 9 vai, vakaro,

8104 VlnconnoM A ve,

¥)AVASARY, taip sako poetai, jauno vyro mintis linksta prie jaus- 

mingų ir romantiškų dalykų. Bet Old Gold rūkytojas dėl naujų 

idėjų neatsideda ant pavasario. Jis randa, kad Old Gold pagelbsti 

jam bile kada jaustis, kad jis yra viso pasaulio “karalius.” Tai paeina 

uis kokį

15c vertės dėl vyrų gražios pančiakos, 
visokio didumo ....................  ■
$2.98 vertes dėl mergaičių balto šilko 
crepe, išpažinčiai dresikes ...........................
19c vertės "Hope” baltintas
muslinas ..........................................................
39c vertės vaikams kepuraitės (Peg Tops)
mieros nuo 2 iki 6 ..................................... .

Naujienų ^pikniko 
darbininkui

Darbininkui, kurio dlrbš 
Mi«nų pikniko, įgilto

Birutėm darfoiV ’ '*

KfVPviP'DjytlCy 1 JlzJKi JDJtxV-rv3-
DVI I>EPABTMENTIN®S KRAUTUVES

1741-43 W. 47th St. 4839-41 S. Ashland Avė.
$300.00 VERTES NAUDINGŲ PRIZŲ 

DUODAME DYKAI
PrlaidCkito prio musų konteato, jei to dar nesate padarę. Buk vie
nas lai mčtojų Grunovv “Super Safe” Refrlgeratorlų, verto $145.00, 
kaipo pirmo prizo.

Berniuko arba mergaite baiaikllu vertas $35, yra antra dovana 
Ir kitų 48 brangių prizų.

50 prizų dykai, prie kiekvieno pirkinio už 25c jų« gausite tikle- 
t$. Juo daugiau tlkietų turOsite, tuo greičiau galėsite gauti prizus.

Traukimas tikietų atsibus birželio 17 dieną.
49c vertes 
(Tucking) 
15c vertės 
tepalas ....
39c vertės dėl moterų indijoniški sliperiai
8 mieros.................... ...........................................

Flnunclnl
PiimilMMl-PMhkoloM

HKOLINAM PINIGUS 
ant jųsu morgMIų, bonu. algų ir na
mu, lulpgi pinkam, parduodam, mid- 
nmti morglčiuM, bontiN, namus, uto 
Ir bltmlua, Turim updruudoa da- 
purlmtmta, Ylašaa Notaras.

flfim Homh<W1»u1r‘,'<Av«.

I*3S£RXSEE2£ES££S3S£S£!ES5E5SSSS

COTTAGE South Sidžj, geroj apie- 
linkSj, karštu vandeniu apšildomas, 
nri<rinamA kaina.

S. Rockwell St.

i Naujienų piknikų gulima 
nuvažiuoti Okuo dideliu 'truku, 
kuriu Išolu 12 vai. Iš 2041) W. 
13 ut, Okunu uutiko 'vImum nu
vežti Ir iHii'vežtl voltui,

JI* MU

MlHccilancouM for Mule 
______ įvairus Pardavimai________

GAHO JR KEROHINO 
VlrUivfia J’očlų Huvelnl 

DldžIaiiMiuN pMMlrlnklmaM — 
ŽinnluuidomlM Kairiomis 

IIEN NELHON 
1804 H, JlalNlad St,

Atdaru kasdien, taipgi nedOlioj 
Utarninke, Ketverge Ir Hubutoj 

Iki 9 vai. vuk,

Furniture & Fixturci 
Rakandai-Itaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKČĘ 
rliiu. visokio didžio su Coli Baksuh 
Ir Kinkom, Taipgi Storų flkčerlus 
dėl bylo kurio biznio įskaitant svar
stykles, roglsterlus Ir ico boksus 
Cnsh arba ant IšmokOjlmo, Puma* 
lykite mus pirm negu pirkaite ki
tur, S. E. SOSTHEIM & SONS, 
Storo Flxturos, 1900 S. State St 
CALumat 5260.

59c vertes dėl vyrų mėlyni chambray 
darbiniai jmirŠkiniai ................... ...................... .
25c vertės dėl vyrų marškiniai ir kelnaitės,
kiekvienas po ......................................................
69c vertės dėl berniukų overall, 
mieros nuo 8 iki 16 ....... ..... ...................... ......

DYKAI!!! $3.00 duodame stampomis prie 
kiekvieno pirkinio už $1.00 ir daugiau. 

LIETUVIAI MALONUI JUMS PATARNAUS

Šiandien Jane Ad- 
dams kūnas išveža

mas į Cedarvillę
Buh imlnldijtn Šulo motinom ir 

tčvn: vuknr |vyko gčdulingoN 
iškilmės liuli niunuoMO,

GREITAM pardavimui gęra alu
dė, visai pigiai. Kurie jieškot pirk
ti. pamatykite šitą vietą. Pardavi
mo priežastį patirsite ant vietos.

6818 S. Ashland Avė.

Real Estate Ėor Sale 
Namal.žeini Pardavimui

GRAŽUS 5 kambariu bungalo*. 5 
metų senas, 1 blokas nuo gatveka- 
rių linijos. Karšto vandens apšil
dymas. $5090. pusė cash.

7208 S. California Avė.

A| rytų kunau ihIi'umIoh liti- 
nianlNlėn Jano A(ldain» Ihih iš1 
vežiau Iš ChleagoN | (kularvillii, 
Bi., kur Ji Dum palaidota, šalo 
niolliuiu Ir tėvo, Codarvido yra 
Ir vėlhmCH gimtinė, kur JI Išvy
do pOMaulĮ, rugsėjo 41 d., 18(10 
motalu.

Vakar po plotų liuli liouno 
kiemo |vyko gėdulliigou iškll- 
mėu pagerbimui vėllmiėn. Jone 
dalyvavo Hiivlrš 1,000 žmonių 
— nou tik tiek galėjo hutilpti 
| kiemų. Jvalrlų Mitybų ir vai
rių grupių atstovai humIi* ūko 
prio vėlhmČH grabo išreikšti Jai 
pagarbų ir užuojautų Jhill 
llouso įnamiams, kurioms Jane 
Adliams mirtla buvo dldcmniH 
smūgis, negu kam kitam.

Jano Addams (steigė liuli 
ilouse 1881) motais. Ji taipgi 
imgnrsėjo kaipo atkakli kovo
toja už laikų, tolerancijų ir go
resni susipratimų tarp Žmonių. 
Ji buvo apdovanota Nobelio 
premija už darbų talkos laimi,

VYRAH ieško apšildomo kamba
rio prie maŽoN šalmyiiOM, Maniuotte 
Parko, nopartoll nuo gatvaMarlo, Ra
šykite Box 262, 1739 H. Ilalstod Ht

For Kent
RENDON 4 kambarių flalaa, su 

moderniškai* patogumala, arti gal- 
vnkarlu llnijoN, 4217 Ho, Campbon 
Avi»„ f/afayntta 7029,

S.A.BERCMAN
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