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Šaudo Valstiečius

Kadan-

darbi

PASIMIRĖ VIKONTAS BYNG

Kiek dar trūksta?
$4,750.00

ORR

bilių, kūris su- 
galių nacionalei 
taikinti iškilan-

$3,245.94
$1.504.06

Reikalaus iš kongreso pravesti 
keletu darbininkų teises ap- 
saugojančių bilių

BOR, Jugoslavijoj, b. 6. — 
žandarai šovė į 800 protestuo- 
jaunčių valstiečių minių ir du 
valstiečius nušovė, o 13 sužei-

Kunigas apkaltintas 
už žmogžudystę

pakelti algas ir sutrum- 
darbo * valandas. Sueitai 
sąlygos nėra paskelbtos.

šalis tebėra be valdžios ir par 
lamento didžiumai nesusitai 
kant, valdžia gali patekti j de 
šiniųjų rankos

Nori rykštėmis su 
valdyti nacius

Riaušės Paryžiuje 
Lavai vėl bando su

daryti kabinetą

Kauntės taryba kierių užimti iSweitzerio vietų. 
Paprastai visuomet linksmas

Kadangi yra ALTASS skyrių Chicagoje ir kitur, ir darbuo
tojų, kurie dar neatsiškaitė pilnai su Centru, jie yra prašomi 
kaip galint greičiau priduoti surinktus pinigus. Vaitkus ren
giasi netrukus išskristi ir pinigai yra reikalingi TUOJAU, kad 
baigti apmokėti visas sąskaitas. Jos turi būti apmokėtos pirm iš
skridimo.

Laiškus, kuriuos “Lituanica H” gabens Lietuvon, dar gali
ma gauti. Jie yra po $2.50 kiekvienas. Galima užsisakyti AL-

Am. Darbo Federaci 
jos vadai svarsto 

padėti

Old FaiHhfuI geyser

Danzigo naciai ruo 
šiasi šauktis kitų 

pagelbos

Taryba nutarė pašalinti kauntės iždininką 
už nesumokėjimą $414,129 trukumo 

klerko sąskaitose

Gražiosios Amerikos vietos, skaitlingai lankomos turistų

i. — Danzi 
atsidūrė to 

kad nebe

listais. r
Prezidentas Lebrun vėl pa

kvietė Lavai bandyti sudaryti 
naujų kabinetų. Jis ir pirmiau 
bandė tai padaryti, bet dabar ti
kisi, kad jam tas darbas gal ge
riau pasiseks ir kad kabinetų 
jis galų gale gal ir sudarys, 
ypač kad jį remti pasižadėjo ir 
radikalai, stipriausia partija 
parlamente.

WARWICK, N. Y., b. 6. — 
Detektyvams bandant suiriiti 
pabėgusį kalinį ištiko susirė
mimas, kuriame .vienas detek
tyvų ir kalinys liko užmušti.

DANZIG, birž. 6 
go nacių valdžia ; 
kiuose keblumuose, 
gali išsipainioti ir patys naciai 
ruošiasi šauktis kitų partijų 
pagelbos. ,

Visa nacių viltis yra, kad 
jiems ateis pagelbon Vokietijos 
reichsbankas ir • duos užtekti
nai pinigų, kad galėtų išnaujo 
atsidaryti Danzigo bankai, ku
rie vis dar tebėra uždaryti. 
Eksportavimas Danzige guldeno 
irgi yra uždraustas.nusiminęs ir kuone su ašaromis 

teisinosi dėl negalėjimo taip 
skubiai atsiskaityti, maldau
damas palaukti iki šio ryto. Esu 
ir pati taryba jį apvylusi, nes 
išpradžių davusi savaitę laiko 
atsiskaityti, o paskui staiga pa
reikalavo veik tų pačių dienų 
sumokėti tokių didelę pinigų su-

PARYŽIUS, birž. 6. — šian 
die Paryžiuje iškilo naujos ro

Sweitzer, kaipo žymus kata
likų veikėjas, buvo skaitomas 
geriausiu demokratų balsų gau
dytoju ir todėl partijos bosų 
labai branginamas. Bet kalba
ma, kad jis susipykęs su di
džiausiais bosais, todėl ir savo 
vietų praradęs.

Transatlantinio Skridimo finansavimui užbaigti turi būt 
sukelta ..............

Kiek įplaukė
Buvo paskelbta ........................    $3,197.59

Cleveladn, Ohio, aukos, surinko Dr. J. T. Vitkus 22.35
Elizabethe, N. J., už paveikslus........................... 26.00

VISO ................
DAR TRŪKSTA

Nutarė pašalint 
Sweitzerį

LONDONAS, birž. 5. —Vien
uos žinia sako, kad Austrijoje 
liko areštuota 200 nacių.

Chicagai ir apielinkei tedenk 
lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Giedra; nedidelė permaina 
temperatūroje.

Saulė teka 5:15, leidžiasi 8:-

VIENNA, birž. 6 
gi Austrijos fašistai kitaip ne
gali suvaldyti nacius, nes areš
tavimai nieko nebegelbsti ir ne
sustabdo jų veikimo, tai svars
tomas yra įvedimas plakimo 
rykštėmis kaipo priemonės ko
vai su naciais.

NEW YORK, b. 6. — Ben- 
jamin Bergmann, vienas iš va
dų imigrantų šmugeliavimo šai 
kos, nusinuodijo, kad nereikė
tų valdžiai išduoti šaikos pa
slapčių.

TOLEDO, Ohio, birž 
Streikuojantys elektros 
ninkai išklausė darbo sekreto
rės Perkins atsišaukimo ir di
dele balsų didžiuma nutarė at
šaukti streikų iki bus vedamos 
derybos dėl darbininkų reika
lavimo pakelti algas 20 nuoš.

Streikas tęsėsi tik vienų die
nų ir gyventojams neteko kęs
ti didelio nesmagumo, nes tik 
pradžioj streiko buvo sustabdy
tas elektros teikimas ir kelios 
dirbtuvės turėjo užsidaryti. Bet
gi vėliau kompanija savo laidus 
sujungė su kitų miestų laidais 
ir gavo užtektinai elektros iš 
kitų Ohio miestų.

Illinois elektros dar 
bininkų streikas 

užsibaigė

WASHINGTON, birž. 6. — 
Amerikos Darbo Federacija sku
biai sušaukė savo vadų konfe
rencijų apsvarstyti padėtį, ko
kia susidarė augščiausiam teis
mui panaikinus NRA. Kartu bus 
nutarta kas toliau daryti.

Federacija reikalaus, kad 
kongresas dar šiame posėdyje 
priimtų tris svarbius darbinin
kams bilius:

1. Wagnerio 
teikia daugiau 
darbo tarybai 
čius nesusipratimus pramonė
se. Tas bilius taipjau panaiki
na “kompanijų unijas” ir pri- 
pažysta didžiumos atstovybę 
kolektyvėse derybose.

2. Connery 30 vai. darbo sa
vaitės bilių.

3. Guffey bilių, reguliavimui 
minkštųjų anglių industrijos.

Bus paruoštas ir ketvirtas bi
lius, kuris apsaugotų kodeksuo
se pripažintas darbininkų tei
ses.

buvo susįr„_..Jf 
prie franeuzų valdomos vario 
liejiklos reikalauti atlyginimo 
už liejiklos nuodingų dujų su
naikintus jų pasėlius.

SPRINGFIELD, Ilk, birž. 6. 
—Iš vietos naujo ir moderniško 
kalėjimo, pastatyto 1927 m., iš 
kurio, kaip buvo ikišiol skaito
ma, niekas negali pabėgti, per
eitų vakarų pabėgo penki kali
niai. Keturi jų buvo laikomi fe
deralinės valdžios iki teismo, af 
išgabenimui į kitas valstijas.

Gal teks Lenkijai 
rinktis naują 
prezidentą

Elektros darbininkų 
streikas Toledo j 

užsibaigė

Prezidentas nori su 
sitarimų dėl darbo 

sąlygų

Francijos kairiosios 
partijos neįstengia 

susitarti

Motina ir . du jos vyresni su- 
nai liko nuteisti už užmušimų 
jos brolio dėl $2,000 apdrau- 
dos. Motina teisme tikrino, 
kad ji pati privertusi sūnūs jos 
brolį užmušti, nes jis piktai su 
ja elgėsi. Vyriausiu jos pagel- 
bininku buvo sūnūs Howard. 
Tad abu ir liko pasmerkti mir
čiai. O antras sūnūs liko nu
teistas kalėjimai! iki gyvos gal
vos.

žmogžudystė buvo papildyta 
7 metai atgal. Bet tik dabar ji 
tapo išaiškinta. Ji išsiaiškino, 
kai jaunesnysis sūnūs Law- 
rence, kuris tada buvo tik 14 
m. Amžiaus, pakliuvo kalėji
mam už vagystę. Jis ir išsi
plepėjo apie motinos ir jo bro
lių papildytą žmogžudystę.

SPRINGFIELD, III., birž. 6. 
—Po ilgų derybų užsibaigė Illi
nois Power & Light Corp. dar
bininkų streikas, kuris tęsėsi 
jau nuo balandžio 3 d.

Užsibaigus streikui pirmų 
kartą per ilgų laikų sužibėjo 
elektra 200,000 pietinio Illinois 
namuose, taipgi galės atsidary
ti dirbtuvės, kurios per ilgų lai
ką stovėjo uždarytos, nes ne 
turėjo elektros jų mašinas va
ryti. Ta kompanija aptarnau
ja veik visų pietinį Illinois it 
dėl darbininkų streiko elektros 
neteko daugiau 40 industrinių 
miestų.

Svarbiausias streikierių reika
lavimas buvo pripažinti unijų, 
taipgi 
pinti 
kymo

Ji bus pirmoji baltoji mo
teris pakarta šioje valstijoje ir 
pirmoji moteris pakarta kartu 
su savo sunum.

šiandie su ja atsisveikino ii 
kiti du jos sunai, kurie taipjau 
sėdi kalėjime: James, 23 m., ku
ris yra nuteistas visam amžiui 
kalėjiman ir Lawrencė, 21 m., 
kuris sėdi kalėjime už vagys-

VARŠAVA, birž. 6 
gandų, kad dabartinis Lenkijos 
prezidentas prof. Moscicki, ku
ris dabar yra tikruoju Lenki
jos diktatorium ir kurio ter
minas baigiasi tik už penkių 
metų, ruošiasi iš savo vietos pa
sitraukti, nes jis nėra diktato
riško budo.

Kad jis ruošiasi pasitraukti 
rodytų ir tai, kad seimui liko 
pasiūlytas prezidento rinkimų 
projektas. Taipjau projektas 
naujų seimo rinkimų įstatymų.

Naujuoju prezidentu bus ku
ris nors iš artimų mirusiojo 
Pilsudskio draugų, veikiausia 
gen. Kazys Sasnauskas, kuris 
•nors dabar valdžioje' ir. nedaly-- 
vau j a, per ilgus metus yra vei
kęs kartu su Pilsudskiu ir yra 
buvęs vienas jo artimiausių 
patarėjų.

GE0RGET0WN, Del., birž. 
6.—Rytoj ryte, jei iki to lai* 
ko gubernatorius netatmainys 
mirties nuosprendžio, vietos ka
lėjime bus pakarti Mrs. Harry 
H. Carey, 55 m. ir jos sūnūs 
Howard, 27 m.

Šiandie Delaware 
bus pakarti moti

na irs sūnūs

CHICAGO 
vakar vakare nutarė pašalinti 
iš vietos Cook kauntės iželi- ir berupestingas Svveitzer va- 
ninką Robert M. Sweitzer kai kar atėjo į tarybos posėdį visai 
pastarasis vakar nesumokėjo 
.$414,129, kurių trūksta kauntės 
klerko sąskaitose.

Tas trukumas pasidarė Sweit- 
zeriui einant kauntės klerko 
pareigas per 24 metus ir jis 
buvo susektas tik jį išrinkus 
kauntės iždininku ir kauntės 
klerko vietų užėmus naujam 
žmogui, Flynn. Tik tada pirmų 
kartą nuo didžiojo Chicagos 
gaisro buvo nuodugniai peržiū
rėtos klerko sąskaitos ir su
sektas trukumas. Per visą gi 
laiką klerko knygos niekad ne
buvo peržiūrimos ir apie truku
mus jo sąskaitoje gal tik di
dieji politiniai bosai težinojo.

Paaiškėjus trukumui, kaun
tės taryba buvo davusi savaitę 
laiko £>weitzeriui atsiteisti su 
kaunte. Paskui ji savo spren
dimą pakeitė ir pareikalavo, 
kad jis atsiteistų iki vakar ryto.

Ryte susirinkusi taryba, iš
klausiusi komiteto raporto7 apie 
jo pasimatymą su* Sweitzeriu, 
posėdįjj u traukė iki:4val.^ nes 
iki ryto Sweitzeris neįstengė 
sukelti pinigus ir paprašė at
skaitymą atidėti iki 4 vai. po 
piet, nes jis turys pinigus gau
ti iš San Francisco. o ten ban
kai iki vidurdienio Chicagos 
laiku neatsidaro. Jis prižadėjo 
tuoj atmokėti $335.00, o liku
sius iki šeštadienio padėti už 
rankų iki galutinai bus patik
rintas trukumas.

4 vai. po piet taryba vėl su
sirenka. Laukia Svveitzerio ir 
pinigų. Tik netoli 5 vai. pasi
rodo Sweitzer ir praeša, kad jis 
dar negali pinigų sumokėti, nes 
sukėlimą pinigų sutrukdė iš
garsinimas rytmetinio susirin
kimo. Jis prašo palaukti iki šio 
ryto, užtikrindamas, kad pini
gai yra jau Chicagoje.

Taryba pareikalauja konkre
čių įrodymų, kad jis pinigus 
tikrai turi ir nutraukia posėdį 
vienai valandai slapta pasitar
ti su Sweitzeriu.

Turbut tas pasitarimas ne
davė pageidaujamų pasekmių ir 
Sweitzer neįrodė, jog jis tikrai 
turi pinigus, nes 7 vai. susirin
kusi taryba, nesulaukdama pa
ties Sweitzerio rezignacijos, nu
tarė jį pašalinti iš kauntės iž
dininko vietos ir įsakė proku
rorui priruošti formalę pašali
nimo rezoliuciją.

Iki prokuroras spės tą rezo
liuciją paruošti, tarybos posė
dis vėl tapo nutrauktas.

Tečiaus taryba ketino išnau
jo susirinkti vėlai vakare, kad 
priimti formalę rezoliuciją ii 
paskirti kurį žymesnių politi-

ORANGE, Tex., birž. 6. — 
Baptistų karingas kunigas Ed- 
gar Eskridge liko apkaltintas 
už nušovimą gatvėje savo drau
go ir parapijono, policijos vir
šininko Ed J. O’Reilly.

Kunigas pasižymėjo dideliu 
karingumu ir visiems girdavo
si, kad jis šūviais iš revolverio 
gali išrašyti sienoje savo var
dą. šaudyti gi jis išmoko bū
damas prohibicijos agentu. Net 
ir netekęs tos vietos, jis nepa
liovė “reformavęs” žmones ir 
tankiai darydavo puolimus ant 
smuklių ir naktinių kliubų. 
Po vieno tokio puolimo, polici
jos viršininkas jį ir areštavo 
už prisistatymą policistu ir už 
nešiojimąsi ginklo. Iš keršto dėl 
to arešto kunigas ir nušovė po
licijos viršininką.

WASHINGTON, birž. 6. — 
Prezidentas Rooseveltas rupi- 

butų pravesti susitarimus dėl 
išlaikymo pakenčiamų darbo są
lygų ir algų bent tarpvalstiji- 
nėje prekyboje.

Kartu bus stengiamąsi pra
vesti kongrese Clark rezoliuci- 
ją, kad savanoriai kodeksai bu
tų prailginti iki balandžio 1 d., 
1936.

LONDONAS, b. 6.— Po ope
racijos, sulaukęs 73 m. am
žiaus, pasimirė vikontas Byng 
iš Vimy, vienas iš labiausia pa
sižymėjusių kare asmenų. Jis 
buvo vadas Kanados karinome- 
nės ir labiausia paskilbo gar
siame Vimy mūšyje 1917 m.

Po karo gen. Byng buvo pa
keltas j didžiūnus ir gavo vi- 
konto titulą, taipjau tapo pa
skirtas Kanados generalguber
natorium. Bet šalį valdyti tai 
ne klusnią ir disciplinuotą ka
riuomenę vesti. Jis ir su žmo
nėmis norėjo elgtis kaip su 
kareiviais ir pradėjo rodyti dik
tatoriškus palinkimus. Kana
diečiai tokios diktatūros nega
lėjo pakęsti ir jis atsidūrė Lon
done už policijos viršininkų. 
Paskui per ilgus laikus sirgu
liavo, gyvena Californijoj ir tik 
nesenai sugryžo į Londoną.

Dabar iŠ labiausia pasižymė
jusių kare karvedžių tebėra gy- 
vas tik lordas Allenby, paėmęs 
Jeruzolimą.
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PARYŽIUS, birž. 6. — FVan- 
cija vis dar nesuranda žmo
gaus, kuris galėtų sudaryti nau
ją kabinetą. Kiti tiesiai atsi
sakė nuo to pasiūlymo, kiti gi 
bandė veikti, bet iš jų darbo 
nieko neišėjo. Taip Francija 
pasilieka be valdžios, o tuo tar
pu franko krizis tęsiasi ir auk
so plaukimas nepasiliauja.

Bandymas sudaryti naują ka
binetą parodė tik tą, kad kai
riosios partijos— radikalai so
cialistai (liberalai), socailistai 
ir komunistai—neįstengia tarp 
savęs susitarti ir veikti išvien 
šiame valdžios krizyje.

Visos trys partijos pilnai su
tinka, kad frankas turi būti iš
laikytas ir kad tam turi būti 
dedamos visos šalies pastangos. 
Tik nesusitariama dėl būdų 
franko vertės išlaikymui.

Radikalų didžiuma pritaria 
konservatoriams ir mano, kad 
franką bus galima išlaikyti tik 
pravedus griežtas ekonomijas 
ir subalansavus biudžetą.

•Socialistai gi nori plačių re
formų. Jie nori pirmiausia su
tvarkyti visos šalies ekonominį 
gyvępimą, plačiais viešaisiais 
cįarbais sumažinti šalyje nedar- 
t^'^UŽtikrinti darbininkams pa
kenčiamas algas ir gyvenimo są
lygas. Pinigus tokiomis refor
momis jie siūlo sukelti išlei
džiat bonus, kurie butų diskon
tuoti Francijos banke. Jei tasiš 
atsisakytų tai daryti, tai banką 
nacionalizuoti. Socialistai taip
jau siūlo nacionalizuoti apdrau- 
dų kompanijas ir kitas pana
šias visuomeninio aptarnavimo 
įstaigas.

Komunistai gi ekonomine dar* 
bininkų būkle nesirūpina. Jie 
pirmiausia reikalauja sunaikin 
ti fašistų sąjugas, arba bent 
jas nuginkluoti.

Kairiosioms partijoms ne
įstengiant susitarti, Saldžia 
lengvai gali pakliūti į dešinių
jų rankas, nes radikalai, jau ne 
kartą pirmiau bendradarbiavę 
su dešiniosiomis partijomis, ii* 
dabar gali prie jų prisidėti, ka
da nematys kitokios išeities su
darymui valdžios, kuri turėtų 
parlamento pasitikėjimą.
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PITTSBURGH’O NAUJIENOS
riems pagelbsti reikalui atsitiNedirbsi, neval

sckmadien]

ADVOKATAI

eredos irturės

viršininkai

gydytojai ir dentistai
LIETUVIAI

AKIU SPECIALISTAI

Laidotuvių Direktoriai
KITATAUČIAI

1742

Iškilmingai atlanky
ta Tautiškos Kapinės

Lith- 
kuris

Besirengiant prie 
SLA. 3 Apskričio 
Metinio Pikniko

Sėkmingas North 
sidės draugijų 

piknikas

sakant, turės badau

Daugiausia organizuoti ang- 
lėkasiai dėjo vilties ant Penn. 
valstijos senatoriaus Juozapo 
Guffey senatan piešto biliaus, 
kur yra siūloma anglių kasy
klų industrijų paimti po val-

Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St 

Valandos: nuo 10 r, ild 2 po pietį 
ir nuo 8 iki € vakaro.

Šventadieniais nuo 10 fld 13
Phone Boulevard 8488

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2343 

Dr. Bertash
756 West 35th St.

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

Nedaliomis pagal sutarti.

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

2400 West Madison Street
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7880
Namu telefonas Brunswick 0597

apie $4.38, 
eiti dirbti

Dr. A. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija: 
2519 West 43rd St 

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

Tel. LAFAYETTE 8051.

Tel. Canal 8110 
telefonai: 

ar Central 7484

Specialistas, 
mpimą, kuris

Gręsiantis anglėka 
šių streikas

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
YARds 1741 
J. F. EUDEIKIS

pašalpos dalinimo vir- 
Paul F. Murphy ap-

Allegheny County

Phone Boulevard 704:

Susitarimo ir tolerancijos 
pavyzdis

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rea. 6515 So. Rockvrell SL 
Tel. Republic 9723

4631 South Ashland Avenae 
Ofiso valandos:

Nuo 10 ild 12 diena. 2 iki 8 po pieta 
7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 2400

PITTSBURGII, Pa. — Bir- 
želio 16 d. Adomo Sodne

u. M. w. oi A. unijos su
tartis su kasyklų savininkais 
buvo pasibaigus su 1-ma die
na balandžio ir nauja nebuvo 
padaryta. Tik NRA. viršinin
kams įsimaišius streiko klau
simas buvo atidėtas iki 17 d 
birželio. Anglėkasiai 
traukę darbo grįžo 
senomis sąlygomis, 
viltį, kad valdžiai 
ir duodant daugiau 
bus galima taikiu budu 
tarti ir padaryti nauja šutai

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

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

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1980

ponai 
kad bedarbis u 
er savaitę ti

Dr. Charles Segal 
OFISAS 
Ashland Avė.

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

įPhvsdcal Therapy 
Midwife

6109 S. Albany 
Hemlock 9252

Patąmauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric treat- 
mejit ir magne- 
tie blankets ir tt 
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai.

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

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

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

8514-16 W. ROOSEVELT ROAD Č]
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902,
Vanos, lietaus ir druskos vanos.

swimming pool. ■ ■'■ > ■ AM
Susiika ir turkiška pirtis, 

rims seredomis iki "7‘1 v. v.* . 1

r pašalpų gaunančių, 
nėra užsiregistravusios 
Tai dabar norima vi-

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

J. MULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

Birželio 2 d. Northsidės lie
tuvių keturios draugijos — 
Lietuvos Sūnų Draugija, SLA. 
86 kp., APLA. kuopa ir SLRKA. 
kuopa r— buvo surengusios 
bendrų piknikų Adomo sodne. 
Ir tai jau ne pirmi metai, kaip 
šios Northsidės draugijos ren
gia kas metas bendrus išva
žiavimus.

Viršminetų draugijų nariai 
susideda iš visokių pažiųrų ii 
įsitikinimų, bet įnoka Mažiai

“Nedirbsi, negausi valgyti“. 
Tokį patvarkymų paskelbė AL 
legheny County bedarbiams pa 
šalpos dalinimo viršininkai (AL 
legheny County Emergency 
Relief Roard): kad visi bedar
biai gaunu pa šalpų turi užsi
registruoti darbui iki birželio 
15 dienos. O jei kurie atsisa
kys registruotis arba iš užsi
registravusių neims duodamų 
darbų, tai tiems bus sustab
dytas pašelpos davimas. Kitais 
žodžiais

Tel. Ofice Wentworth 6880 
Rez. Hyde Park 8395

Dr. Sušauną Slakis
Motetu ir vaiku lieu gydytoja 
6900 So. Halsted St 

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vaL vak 
išskyrus seredomis ir subatomis

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

A.LJ)avjdonis, M.D.
4910 S. Michigan Avė.

Tel Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Bedarbiai gaunu pašalpų turi 
užsiregistruoti darbui iki bir
želio 15 d.; 36,000 bedarbių 
šeimynų, kurios gauna pa
šalpų ir nėra užsiregistravu 
sios darbui.

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

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

susitarti ir . 
mus’ surengti piidata 
visų .Northsidės lietuvių išva
žiavimų. Tokiuose bendruose 
išvažiavimuose katalikai gali 
persitikrinti, kad tie menami 
“bedieviai“ nėra taip jau bai
sus, kaip kas bando juos ma- 
levoti; o laisvų pažiūrų asme
nys pamato, kad ir katalikai 
yra gana geri žmonės.

Reiškia, vieni su antrais ge 
riau susipažįsta ir vieni ant-

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrkally Aidi 
. Palenjrvins akiu i.... .

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo^ nervuatu- 
mo, skaudamą akiu k 
trumparegyste ir tolirei 
gia teisingai akinius. 5
Ūmuose egzaminavimas daromas su 
elektrą, parodančią mažiausias klai- 
dar. Speciali atyda atkreiptam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo . 10 iki 8 v. Ne
dalioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimą akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip nirmlaa.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

PITTSBURGII, Pa. — Ge
gužės 30 d. 10:30 ryte, šv. 
Jurgio parapijos klebonas 
kun. Žukauskas atlaikė gedu
lingas mišias, dalyvaujant ir 
chorui. Kadangi diena buvo 
gana graži, tai ir svietelio ne* 
mažai pribuvo. Po pamaldų 
kun. Žukauskas pasakė gražų 
pamokslų pritaikytų tai dienai. 
Dar biskį kalbėjo T. K. pirm. 
P. Pivaronas, kuris visus kvie
tė, ypač kurie turi lotus, ka
pus puošt.

šiais metais visas kapų ko
mitetas dirbo, kiek aplinkybes 
leido, kad pagrųžint T. Kapi
nes. Tais iš dalies ir pasisekė 
padaryt. Nes nukasta daug 
kalno ir dabarv kapines daug 
gražiau atrodo. Taip kad tuoj 
trys asmenys užęįsake lotus.

Dentistas
4645 So. Ashland Avė. 

erti 47th Street 
Valandos nuo 9, iki 8 vakaro. 

Serądoj pagal sutarti.

Ofiso Tel. Calumet 6898 
nT f a*“r’A?h 
Ari* <£*• JR&IUa

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Moteriškų. Vyrišką.

'Ofisas 8102 SeC
i—_____

Valandos: 2—4. 7—9 vai. vak. No- 
diliomis Ir šventadieniais 10—12

darbiams buvo mokama po 50 
centų valandai, ir, žinoma, be
darbiams duodavo tiek valan
dų išdirbti, kad užtektų mai
sto bedarbio šeimynai — pa
gal valdininkų apskaitliavimą. 
Jei kurio šeimyna būdavo di
desnė, tai tam duodavo dau
giau valandų išdirbti; keno 
mažesnė, tam mažiau.

Tačiau pašalpos dalinimo 
viršininkai dejuoja, kad mote
rys ir merginos neeinančios į 
stubas dirbti už $2 ar $3 sa
vaitinio užmokesčio, jos grei
čiau reikalaujančios bedarbių 
pašalpos, ažuot eiti dirbti už 
viršminėtų užmokestį.

Išrodo, kad moterys ir mer
ginos bus verčiamos eiti dirb
ti į stubas už $2 ar $3 savai
tinio užmokesčio, o jei neno
rės eiti dirbti, tai joms bus

400,000 organizuotų anglė- 
kasių ruošiasi prie streiko, ku
ris turės prasidėti su birželio 
17 d. Vien Pittsburgho dis- 
trikte 54.000 anglėkasių išeis 
į streikų.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: Panedėlio. Seredos ir
/ PStnyčios 6 ikį 9
k , i .... Telefonas Canal 1175 ; -

Namai: 0459 S. Rockwell Street
/ Telefonas Republic 9600

Pagal 
šininko 
skaitlinvimų 
esama daugiau kaip 36,000 šei 
mynų 
kurios 
darbui 
sus suregistruoti.

Pasak p. Murphy, bedarbiai 
gaunu pašalpų negalėsiu atsi
sakyti nuo darbo, nors tas dar
iais tik 20 procentų bus dau
giau apmokamas, negu gauna
ma pašalpa. Pavyzdžiui, pavie
nis bedarbis gauna pašalpos 
per savaitę $3.65, ir jei jam 
bus duodamas darbas, už ku
rį bus mokama tik 20 procen 
tų daugiau, negu gaunama pa
talpa, tai yra tik 
tai bedarbis 
ir už tiek.

Tačiau tie 
turėtų žinoti 
dirbdamas 
$4.50 negalės prasimaitinti. Ba 
dirbant reikia daugiau drnbu 
žio ir maisto.

Vž vis blogiausias dalykas 
su tuo patvarkymu gali būti 
tas, kad tokiais patvarkymais 
gali pradėti naudotis visoki 
“sweat shopų“ savininkai, at 
leidinėdami geriau apmokamus 
darbininkus ir naudodamies pi
giu bedarbių darbu. Arba, jei 
bedarbiai bus naudojami tik 
viešiemsiems darbams, bet 
jiems tik bus mokama apie 
$4.50 už savaitės darbų, tai 
tuo. žinoma, bus pasitarnauja
ma “sweat shopoms“.

Pastaruoju laiku prie viešų-

Phone Canal 6122

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

Seredomis ir nedėk paRal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Renblic 7868

Dr.' Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 8t 
metus kaipo patyrus gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija: 
1034 W. 18th SU netoli Morgan Ss 

Valandos nuo 16—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vaL vakare.

r~ *

Rezidend
Hyde Park 671

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

__ ^Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

Caslle Shannon, Pa., SLA. 3 
apskritys rengia savo metini 
piknikų-išvažiavimų, į kurį su
važiuos svečių ir viešnių ne tik 
iš Pittsburgho, bet ir iš visos 
plačios Pittsburgho apylinkės.

SLA. 3 apskričio piknikas 
skiriasi nuo visų kitų paren
gimų tuo, kiid jis yra kaip ir 
metine organizacijos šventė, 
kurioj ima dalyvumų ir SLA. 
kuopos priklausančios Apskri
čiui. SLA. kuopos randasi ne 
tik visose Pittsburgho dalyse, 
bet ir visuose didesniuose ir 
mažesniuose apylinkės mieste
liuose.

(Tąsa pusi. 8-čiam)

šiame išvažiavime turbut da
lyvavo visi Northsidės lietu
viai, katrie tik galėjo iš namų 
išvažiuoti. Buvo kiek ir iš ki
tų Pittsburgho dalių, bet ne 
daugiausia. Publikos galėjo bū
ti arti tūkstančio, ir visi gra
žiausiai linksminosi kas prie 
alaus, kas šnekučiuodami, su
sėdę po žaliais lapais.

O jaunimas kad šoko tai šo
ko, grojant garsiajai Jono Vai
nausko orkestrai.

— Reporteris.

DIDŽIAUSIAS LIETUVIU 
DEGTINES SANDELIS

VIENATINIS ir didžiausias lietuvių degtines sandėlis 
Chicagoje yra INTERNATIONAL WHOLESALE WINE 
AND LIQUOR CO. šiame sandėlyje kiekvienas taverno 
savininkas gali gauti visada kokios tiktai nori degtinės.

Atsilankykite asmeniškai arba pašaukite telefonu.
Pirkdami degtinę visuomet perskaitykit leibelj ant kitos pusčs bu

telio, persitikrinimui, kiek senumo yra degtinė ir nemokykit daugiau 
už tokią pat degtinę, kaip musų.

Musų ištaigoj dirba visi lietuviai: savininkai, agentai, draiveriai ir 
ofiso darbininkai. Reikalui esant visuomet kreipkitės i musų sandėlj.

Mes parduodam tik tiems, kurie turi laisni.

INTERNATIONAL WHOLESALE 
WINE AND LIQUOR CO.

4611 S. Ąshland Avė. Phone BOUlevard 0470

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

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

25 motai patyrimo. — Blokorius ir Stogius.

LEONAS ROOFING CO.
3750 Wallace Street, Tel. Boulevard 0250

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

DR. J. E. SIEDLINSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

DR. V. E. SIEDLINSKIS
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 ARCHER A V., Cor. Francisco 
Tel. office Laf. 3650; res. Virg. 0669

Dr. C. K. Kliauga 
Dentistas

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

Dr. John J. Smetana 
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashltad Avė.
Kampas 18 St. Phone Canal 0523 
Valandos nuo 9:30 iki 12 ir nuo 1:30 
iki 8:00 va. vakaro. Nedėlioms nuo 
9:00 iki 18:00 Kalbama Hatuviikal 4729 So.

2 lubos 
CHICAGO, ILL. 

OFISO VALANDOSi 
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 18 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St, 
TaL Boulevard 1401

AKIU SPECIALISTAS 
27 METU PATYRIMO 

Pritaiko akinius dėl visokiu akių

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPASEUDEIKIS
ir TĖVAS

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais Išmokėjimais

REPublic8310
5340 So. Kedzie Avenue

glių produkcijų, kainas ir an
glėkasių uždarbį.

Tačiau tas bilius dar ir šian
die nėra priimtas, o nauja su
tartis tarp Unijos ir anglių 
kasyklų savininkų nėra pada
ryta. Augščiausiam Teismui 
panaikinus NBA, nėra jokios 
vilties, kad valdžiai tarpinin
kaujant bus galima prieiti prie 
kokios sutarties.

Tad organizuotiems anglėka- 
siams neliko kitos išeities, kaip 
tik eiti j streiko laukų ir strei
ko pagelba priversti Washing- 
tono įstatymų leidėjus susirū
pinti anglėkasių reikalais, pri
imti senatoriais Guffey bilių, 
kuris užtikrintų šiek tiek žmo
niškesnę anglėkasiams padėtį.

Jei greitu laiku Guffey bi
lius nebus priimtas, tai yra nu
matoma žiauri ir atkakli ko
va streiko lauke.

— S. Bukantas.

Lietuviai bedarbiai gaunu pa 
šalpų turėtų pasirūpinti užsi 
įregistruoti, jei dar nėra užsi
registravę darbui, kad nepra 
radus pašalpų.

— S. Bakanas.

AKUŠERĖS
Mrs. Abejok. '^Jarusz

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

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

net neper- } 
į kasykla^
Jie turėjo i 
įsimaišius 
laiko gal i 

susi- :

'_______  Penktadienis, birž. 7, 1935
lis rengiasi dalyvaut Sandaros 
piknike birželio 9-tų d 
uanian
randasi prie pat kelio Rd. 51.
Ten bus renkama kandidatė į 
Miss Lithuania of America ar
ba Miss Pennsylvania.

— J. Virbickas.

Anthony A. Dobbs 
(Antanas Dubkkas) 

ADVOKATAS
PerkraustO savo ofisą j naują 

vietą, adresu:
139 N. Clark St.

Suite 1209 
Tel. Central 5'566

Rez. 7018 S. Artesian Avė.
Tel. Republic 2566

sustabdytas pašalpos mokeji- džios priežiūra, reguliojant an 
mas. •

Pasak p. Murphy, bedarbiai 
atsisakę imti jiems siūlomų 
darbų, pirm sustabdymo jiems 
pašalpos, bus atiduodami tam 
tikrai kaip ir teismo tarybai, 
kuri susidės iŠ 3 narių, ši ta
ryba padarys tyrinėjimų ir pa
darys savo sprendimų. Tary
bos sprendimas bus galutinas 
žodis. Jei taryba rekomenduos 
sustabdyti, pašalpa bus sustab
dyta, jei ne, tai nebus sustab
doma.

Kokių organizacijų atstovai 
sudarys tų tarybų ir ar bedar
biai turės savo atstovų, nieko 
apie tai nesakoma.

Greičiausia bus, kad Alle- 
gheny County Emergency Re
lief Roard paskirs tokių tary-

NAUJIENOS, Chicago,JlL_________________________
Tai labai gražus pavyzdys. Rei
kėtų visiems įsigyt, kurie tik 
piano tenai laidotis.

Tuoj po pamaldų atėjo Ame
rikos kareiviai, kurie1 atkalbė
jo tam tikras maldas, tris kar
tus iššovė ir vėl išmaršavo. 
Mat Liet. T. Kapinėse yra net 
7 lietuviai palaidoti, kurie da
lyvavo Pasauliniame Kare.

Birželio 
buvo net du piknikai, tai šv. 
Jurgio parapijos choro—County 
Airport Plonio G rovė. Vieta la
bai graži, nors nėra didele. 
Žmonių gražus būrelis ir visi 
gana gražiai linksminos. Ant
ras tai Adams Grove darže — 
N. S. lietuvių diena. Mat north- 
saidiečius tai nelengva suskai
dyt. Nors “Drauge“, matyt, 
įan mėginama, bet kolkas ne
siseka. Northsaidiečiai rengė 
piknikų išvien — bažnytinės 
ir tautiškos draugijos visos 
kartu, todėl jie ir vadina savo 
parengimų N. S. Lietuvių Die
na. žmonių ir čia buvo gana 
daug ir visi linksminos gra
žiausia.

Kiek teko patirt, tai dauge-

LIETUVAI
Amerikos Lietuviu Daktarą Draugijos Nariai



NAUJIENOS, ChlcuKO, III

Pittsburgh’o Naujienos Duokit Vardus šiemš Paveikslams
Galit Išlaimėti Brangių Dovanų

SKAITYKIT ŽEMIAU PAVEIKSLU VARDU KONTESTO SĄLYGAS

Adresas

Adresus

kongresą

Mano vardas

Adresas

kalbė-

Dovanos-PrizaiŽiaurus gaisras

pagei 1 Dovana
2 Dovana

Dariaus ir Girėno 
Lituanica sutai-

PAVEIKSLAS No. 22
Kaip Jus tų pavudintumOt?

Namu 
Daktaras 
$1.50 vertės.

13,14,15,16, 
17,18,19, 20, 
21,22,23,24, 
25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32 

dovanos

Už davimų geriausių vardų didžiumai ar visiems pa 
veikslams bus duotos šios dovanos—prizai.

GERB. Naujienų skaityto- 
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

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

dovanos

PAVEIKSLAS No. 24
Kaip jus tą pavadintumei?

Ona Ivnmiusknitė, 
.. 8-ėlo Ap»k. šok r.

Ben Ali Pilkauskas Rasei 
niuose rodė savo fokusus.

Pittsburgho draugi* 
jos susirūpino Viso 
Pasaulio Lietuvių 

Kongresu

Siūlau vardų
> <»

r iiijiiip
Mano vardas

(Tana I* nual, U*ro
Vi*l Iš anksto ruošiasi da

ly vauli Apskričio motiniaino 
pikniko, kad linksmai laikų pra
leisti, kad susieiti, sualtikti su 
Menai* savo draugai* ir |>až|- 
stimuils noru kartų | metu* 
ir knd naujų pažinčių jmdnry-

.......  $15 Cash
.....  $10 Cash

Vilniaus 
Albumas 
$5.00 vertės.

KAIP ČIGONE VELNIĄ VIJO IR KIAUŠINY 
RADO KIPŠIUKĄ

aviacijos karininkų: ma 
Mačiuikos, maj. Jablob 

ir leitenanto Mikėno.
Tsb.

BIRŽAI. — Gegužės 16 d., 
Biržų apskr. Salačių valsč., 
Kiemenių kaime staiga kilo di
džiulis gaisras Kazio Varno 
ūkyje, kuris baigėsi žiauriomis 
dviejų žmonių aukomis. G»ais- 
ro liepsnose žuvo 80 metų- se
nutė Ona Kudlaitė ir 3 metų 
Varno duktė Eugenija. Be to, 
sudegė visi Varno ūkio trobe
siai ir dalis gyvulių. Tokio 
žiauraus gaisro Lietuvoje jau 
seniai nebuvo. Tsb.

šiomis dienomis atvažiavo | 
Pittsburghų palluosuota* Iš So
vietų Rusijos vyskupą* Matu* 
llonl*. Jum iipslstoju* pa* šv. 
Kasimiem parapijų* klebonų 
kuo. Kazėnų, 2I2H karkina 
\Vny, S. S. PitUburgb, buvo 
imkvlvatl amerikonų laikraščių 
korespondentai. Vyskupas su 
jai* turėjo pasikalbėjimų (ln- 
tervlvvv) apie tšovlelų Rusljų. 
Pasakojo ir savo pergyventu* 
vargu* Solovelkų salose (S.)- 
lovkl) kertant miškus.

Nieko tokio ypatingo nepa
sakė apie Sovietų tvarkų.

Anot kun. Kazėno parelškl 
mo, vyskupas Matulionis nie
ko nonor|s kalbėti apie Sovio-

PAVEIKSLAS No. 23 
Kaip jus tą pavadin- 

tumėt?

KAUNAS. — Lėktuvas “Li
tuanica”, kuriuo Darius ir Gi
rėnas (vykdė didįjį žygį per 
Atlanto vandenynų, ligšiol bu
vo remontuojamas Lietuvos ka
ro aviacijos dirbtuvėse, šiomis 
dienomis remonto darbai jau 
buvo baigti. Dabar “Lituanica” 
jau yra nugabenta j Vytauto 
Didžiojo muziejų ir padėta ka
ro aviacijos skyriuje. Prie jos 
bus padėti ir kiti “Lituanicos” 
palaikai “žemėlapiai, lakūnų 
užrašai, rasti pas lakūnus daik
tai ir t. t. “Lituanicos” palai
kams sutvarkyti yra sudaryta 
speciali komisija iš Lietuvos 
karo 
joro 
skio

A|iskrlčio Komitetas Ir Ko
misijos jau per daugel) mė
nesių rengia*! prie šio meti
nio pikniko, kad tinkamai h 
pavyzdingai viskų priruošė* h 
gerai svečius priėmus.

Garsioji Jone Vainausko or
kestrą yra prisirengus geriau
siai imtvnkintl tuos, katrie niv- 
gia šoklus ir šokti.

Žodžiu sakant, viskas yra 
rengiama didžiausiu rūpesčiu, 
knd 5I.A. 8-čio Apskričio pik
nikas butų tikra metinė Avon-

Išviso bus duota 32 dovanos.
Daug progų laimėti.

tų Iš brangesnių daiktų. Čigo
nė dar išvažiavo trim dienom 
Ir dnr gr|Žo po trijų dienų. Tik 
jau rūstesnė, dar labinu barė 
šeimininkę, kad ta Iš Jos senos 
juokiasi. Šeimininkė surinko 
paltus, kostiumus, žiedus, laik
rodžius, visa atidavė Čigonei, Ir 
ši dar išvažiavo trims dienoms 
burti. Tačiau išvažiavo negrįž
tamai. išvoždamn ūkininko G. 
daiktų maždaug 2—8 tūkstan
čių litų vertės.

Ūkininkas ( 
tinkamas įstaigas, prašydamas, 
kad kaip nors surastų čigonę 
su viena šnyrpšlę nosy ir su 
jo daiktais. Tačiau...

Reikia pastebėti, ,kad pil. G. 
skaitomas ., tikrai Susipratusiu 
apylinkėje žniogibnl. kurio vie
nus sūnūs netgi medicinos dak
taras. -Alfa.

I Uv Vertės Dovanų 
už geriausius vardus paveikslams

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

Reikia duoti vardai visiems paveikslams, kurie tilps 
šiame skyriuje pažymėtu kontesto laiku. Išviso bus 
apie 48 paveikslai. Po kiekvienu paveikslu parašykite 
kokj jam duodate vardą, ar ką jis turėtų reikšti, o 
taipgi savo pavardę ir adresą. Vardai paveikslams 
gali būti iš viena* žodžio arba kelių. Vardus galite 
siųsti kas savaitę arba visus sykiu. Už gerą tvarką 
bus duotas kreditas. Visi vardai turi būt prisiųsti ne 
vėliau kaip birželio 20 d. 1935. Siųskite vardus adresu

NAUJIENOS
PAVEIKSLŲ KONTESTAS, 1739 So. Halsted Street, 
Chicago, UI.

Apie paveikslų vardų gerumą spręs komisija ir jos 
nuosprendis bus galutinas.

FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 
908-910 West 14th Street 
Moterų diena seredomia.

Po naujų savininkų priežiūra, naujai išremontuota iš išmalevota. — 
Masažai—Chiropodistai—Atdara dieną ir naktį.— 

SWIMM1NG POOL PHONE CANAL 9560

Taigi išrinkite ar paskirkite 
savo organizacijos atstovus j 
suvažiavimą, kuris įvyks an
tradieny j, Birželio 25 d. 1935 
m., 8 v. vakare L M D svetai
nėj. 142 Orr Street, Pittsbur-

tų politinę pndėl). kini non.V 
trenku* bolševikų, rimtybės imu 
kitų kunigų, kurio yni bolše
vikų nelaisvėj. Tik piiHiikė, kilti 
bolševikų ė molų planu* pasi
baigsiąs 1987 m., Ir tada bu- 
mIij* gulu* visoms religijom* 
Sovietų Rusijoj. Tačiau nupiu 
Miikė, kaip tu* gulu* bu* pa- 
»aryUi*.

Pasakė, knd pirm bolšovli* 
mo luikų Rusija buvus tik vie
nu tauta, o dabar bolševikui 
tuodu laisvės Ir kitom* tini- 
tom*, kaip lietuviams, ukrei- 
imms ir kiliom*. Ir knd jis 
Sovietų Rusijoj buvę* slaptai 
Jšventytas | vyskupus Ir pa
skirtus | Lcnlngredų slaptai 
tvarkyti katalikų reikalu*.

Tnčlnu, kai bolševikų žval
gyba sužinojo, jogui Matulio
nį* yru pakelta* | vyskupus, 
tai sučiupo j| Ir Išsiuntė | So- 
lovouka* Nida* miškų kirsti, 
Tik Lietuvon vyriausybės pa- 
*tnngomI* JI* buvę* piilluoMuo- 
tu* Iš nulnlavė* mainui* aiu 
bolševiko nelalMvIo.

• RoporlorlN,

išsiimti 
apylinkės 

draugijoms sekamo turinio pa
kvietimo laiškus;
GERBIAMIEJI!
Yra neatiilvtinas Didelis, Svar
bus visų Lietuvių reikalas —

VISO PASAULIO LIETUVIU 
KONGRESAS KAUNE.

S. L. A. 3-Čio Apskričio Su 
važiavimas Omegie, Pa., 26 d. 
Gegužės, apsvarstęs šj nepa
prastos svariais reikalą, nuta
rė atsišaukti į visas draugijas, 
tikslu bendrai pasiųsti delega
tų ar delegatus j tą Kongre-

SLA. 8 Apskričio kuopų pus
metinis suvažiavimas, kuris 
(vyko gegužės 26 <1. ('.arnogio, 
Pa., vispusiai apkalbėjęs klau
simų. pripažino, kad reikia pa
remti p. Skipičio misijų, ii 
rittsbui'gho ir apylinkės drau
gijos lamdrai susitarusios ga
lėtų koletų atstovų išsiųsti iš 
Pittsburgho j viso Pasaulio 
Lietuvių Kongresų.

Suvažiavimas vienlmlsiai nu
tarė atsišaukti j visas draugi 
jas ir sukviesti draugijų atsto
vų i suvažiavimą birželio 25 d. 
Lietuvių MMmtt 5 svo- 
tainčj.

Draugijų atstovai, apsvarstę 
klausimų, nutars siųsti ar no 
siųsti Pittsburgho lietuvių de
legaciją j busintj 
Kauno.

Aikskričio Valdyba 
nėjo Pittsburgho ir

Atstovai nutars, kokiu pa
rengimu ar kitu budu šį rei
kalą finansuoti. Jie darbuosis 
išsirinkę iš savo tarpo 
tetą tam darbui vesti.

Jūsų atstovybė labai 
dalijama.

Su pagarba,
S. L. A. 3-čio APSKRIČIO 
KOMITETAS:

Prezidentas Jonas Mileris
Sekretorė Ona Ivanauskaitė, 

38 E. Orchard SL, 
Bellevue, Pa.

Iždininkas Kastantas Šinkūnas.

Nesenai pa* vieną žvirgždai
čių valsč. ūkininkų G r. atallnn- 
kė čigonai, šeimininkai, iš pa
tyrimo žinodami čigoniškų 
kraują, juos saugojo, kad ką 
nors nepavogtų.

Atvykusių čigonų būrely bu
vo ir viena senė, kuri įsikraus
tė | gyvenamą trelių ir atsisė
do ant kresnies kakalio. Išsyk 
šeimininkė Į jų nekrei|>ė dėme
sio, bot tada, kai čigonė ėmė 
jai tvirtinti, kad jos namuose 
sėdi nelaimė, [redinėti, kada 
kas nors ypatingo atsitiko ar 
ntsi<tiks, šeimininkė nobetvėrė 
smalsumu. Negana to, šeiminin
kė pastebėjo, kad čiognė tetu
ri tik vienų šnyrpšlę nosy ir 
čia jai prisiminė burtininkės, 
kurios taip pat tik su viena 
šnyrpšlę nosyje būdavusios... Ir 
baimė apėmė moteriškę...

—Tavo namuose tikrai ne
laimė yra, gaspadinėle, — lė
tai postringavo čigonė: — Ji 
yra dėl to, knd tavo brangiau
siuose daiktuose sėdi nelaba
sis...

Neilgai teko čigonei kalbėti, 
kad Šeimininkė atneštų visų 
brangiausius daiktus, kaip pal
tus, suk nes, kostiumus, žiedus 
ir kt. čigonė paprašė du kiau
šinius, Šnabždėdama būrimo 
žodžius sumušė juos ir, visų 
nustebimui, iš vieno kažkaip 
neaiškiai ištraukė... miniatiūri
nį kipšiuką, kokių mes dažnai 
matome žaislų krautuvės lan
guose.

—Matai, gaspadinėle, ir kiau
šiniuose sėdi velniai 
jo linguodama galvą čigonė.

Dabar jau nesunku jai buvo 
įtikinti šeimininkę, kad tuos 
namuos tikrai sėdi “nelabasis”, 
kad jis galima išvaryti ir tik ji 
tai galinti padaryti. Tai atliks 
už mažą atlyginimą. Tik šei
mininkė turi jai sudėti visus 
brangiausius daiktus, ji juos 
parsiveš ir burs tris dienas, o 
paskui vėl viską grąžins Šeimi
ninkei, tik jau nebus velnio... 
šeimininkė sutiko ir čigonė iš
sivežė visa...

Po trijų dienų atvežė čigonė 
daiktus ir sako:

—Tai ką, gaspadinėle, tu ma
ne už durną laikai? Jei nenori, 
kad aš išvaryčiau velnią, tai 
taip ir sakyk. O dabar ji duo
da man tik vienus iš pigesnių 
daiktų. Ir burk jai...

šeimininkė dar pridėjo kele-
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Antilhta Vniuigaltta *u niiVo ndvokntnl* vėl bando 
prmhMt (į pftiMiį byli) pvkta Nmijimiu*, kurių Jin pruhil- 
niBjo npdimjljo* Uimno.

ApdlAvŲon UlmnuH niAktnt pmuikO, kati tikint Nau
jienų liudinlbki) parodymam^ (0 kitokių parodymų ne
buvo, VoiNtin pat# Vanagaiti* nvgakljo prieštarauti 
tiem* paVodymamn) apie neAvaViUM ViinagaMlo pornta- 
tymua, ndkia prlpaAtntl, kad Naujloho* paaiturnavo vl- 
auomenei, nurndytlamo* tų pevatatymų Pišviirumų.

Visuomenė be abejo |veVtlno NaPjioaų pOidlarna- 
vimų. Tik to ne|vertlrtb VaDa^aitla IV Jo patarėjai. 
Anaiptol, tuojau* po bylos pa« totsojų David, Vanagai
ti* savo radio programa pagrojo, nusikvatodamas su 
pasigerėjimu, tų mšvarių savo dainele, pavardytų “Du 
Mga, du veja“, kuri buvo įvesta kaipo paliudijimas teis
me apie Vanagaičio mšvarumus Jo artizme.

Tuo Vanagaiti* tik paliudijo, kad ji* tuose dalykuo
se koks buvo, toks tebėra.

O vienok, tarytum pats savęs nokęzdamas, Vana
gaitis vėl drysta eiti j teismų, iAnaujo kelti tų pačių 
bylų ir iAnaujo reikalauti IA Naujienų $25,000 už Įžeidi
mų. Visiems betgi aišku yra, kad savo nešvariomis dai
nomis ir kalbomis jis tik pats save žeidžia. Rodą, lai
kas butų žmogui pasitaisyti ir gryžį; Į gerų kelių, ku
riuo jis pirmiau ėjo, kada rašė tokia* dainas, kaip “Ma
mytė“, “Muzika, Muzika“, arba “Mes be VilhlaU* DenU- 
rhnsim“ Bet kur tau. Jis įsikandę* propa^UDjft tokias 
savo blevyzgų dainas, kaip “Du bėga, du Veja“, Urba 
“Pas draugų Julių“.

Argi Vanagaitis užsispyrė net teismų intlkliUl, kad 
dainuoti apie “munšainukų“ arba pasakoti viešai rie
bius anekdotus yra tikras mtizmas?

Tas jam nepasisekė pirmu sykiu ir mes neabejoja- 
ihe, kad tas jam nepasiseks ir antru sykiu. Jo pačio ne
švarus veikalai prieš jj kalba ir tų teisme galės paliu
dyti daugybė liudininkų.

I korespondencijos
............ .ii.miigiaa

ŽemAčfo (miteliai it 
šis, bei tas *

KESONU A, VVfe. — Gegu
žės 29 d. š. m. Hžemutis", nie
ko blogo ncnianydahVns, pAYa- 
šv apie luhis jvykišs U nUlsų 
miesto j "Naujienas". Lietuvių 
kalbos žinovu nebūdamas, savo 
supratimu geriausiai pasakė, 
kaip kad kožnas žematis tan
kiai išdaro, būtent: p-ia V. Ja
kutis žada parsikviesti dvi gra
žias )xxiukres iš Lietuvos. Že- 
maėio supratimu, podukrės tu
rėjo būti p-ios Jakutienės se
sers dukterys, liet p. Jakutis 
suprato kitaip ir, žinoma, dė- 
liai to buvo kiek nesmagumo, 
kol paaiškėjo, kad “Žematis" 
nieko blogo nemanydamas pa
rašė klaidų. Ir šiuo jis atitaiso 
klaidų, ba turėjo būti pasaky- 
tA: žada parsikviesti saVo se
sutės dvi dukreles.

c c C
«\ntrą trubelį Žematis turė

jo tai su p. Jonu Barnotavi- 
čium, kuris yra gaspadorium 
“Powers Lake", pp. A. VValių 
kurorte ant Powers Lake kran
to. Žematis parašė, kad “pp. 
A. Waliai rengia atidarymą sa
vo gražaus Powers Lake Pavi- 
lijono", irgi nieko blogo nema
nydamas, valug savo suprati
mo, pavartodamas tarptautišką 
Žodį. Bet ir čia p. J. Bamota- 
Vifius, būdAinAs gėfAs lietuvis,

iTftaakyait kalnai
Chtestfoje — pakini
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gVųsino žemačiul ph^tą prie 
bosies pridėjęs, Įkžį dAbginU 
lietuvių kalbos nodarkyių.

Nežinia kuo tas bbtų n^d- 
bAlg$s» jvigu ne pandėlietis įj. 
J. Shimnnauskas. Jis, bUdiubAs 
Žemučio tmrapijonns iš seno 
krajAbs, Žcmal| ir į>. BAVbdtA- 
ViČių įYerskybė, mųiimtAtAAS 
abiem D6 geto škADAus alučib 
bonkų lt vAlstyblhę.

Reiškia, nieko blogo nemany
damas žmogus gali papulti į 
trubelj, tik vien nemokėdamas 
gerai lietuvių kalbos ir norėda
mas būti tarptautišku žemačiu.

» « a
Birželio 2 d. š. ni. turėjau 

progų sutikti šAvo gerą pažįs
tamą p. P. Valvikj. Užklausus 
kaip viškAs klojasi, gavau at
sakymą, kad viskas labai gerai. 
Esą, "garnys atnešė mums gra
žų mažiuliuką Poviliuką Valvi- 
kfuką”. IV, sako, ne tik AŠ esu 
KnksmAš, kad garnys aplankė 
mAno hamus, bet ir mAho prie- 
telka kašlancija ValVikiš.

Bravo, sakau jums, kad esa
te tokie laimingi, kad gyvena
te prie gražaus parko; turbut 
jus ir garnys dėl to pamylėjo.

tt » »
Birželio 2 d. š. m. SLA 21 

kuopa laikė mėnesini susirin
kimą. Iš svarbių tarimų nieko 
rodos nebuvo, tik išrinko 7 at
stotais į SLA 10 apskričio kon
ferenciją, kuri įvyks birželio 
9 d. S. m. Mockaus Parke, 
Ratinė, Wjšconsin. Taipjau nti-

taria, luul dalyvautų vinį, ka« 
gnlės, NLA 10 npHkrlėlo pikni
ko. kurte |vykn binto piidiutne 
daržo birželio 0 d. Pikniko no 
tik w|h0t)nnlno, bet ir Uhfoa- 
goo lietuvių Ir grubių llotuvah 
Olų žadėjo būti didelio buryo.

Kl Ki

llh’žolio b d. turėjau progoo 
būti nilooto “rotužėj”, kur lai
kyta hdooto tarybos ouolrinkl* 
mao. Prieita prie klauolmo, ar 
reikia nuteikti toteų “itavorn” 
užlatkytojaniN pardavinėti vai* 
otyblnę bonkotute. Mat, dabar
tiniu laiku tavernų užlaikyto- 
Jai yru. pasidalinę tarp dviejų 
nuomonių. Vieni nori tokio |n- 
tatymo pakeitimo, kuomet kita 
dalte nenori, kad taa butų lote- 
la daryti.

Ola muaų aonaa btenlerlua p. 
H. Joeiua, kurte užlaiko gražių 
tavom ant kampo (10-toa Ir BU 
galvėa, aUtetojo Ir teteybę pa- 
MnkC: “Kaa Iš muaų OHarn© dar 
tavernų užlaikytoje! Ir nenori* 
ino pagerinti aavo btenlo? Jei
gu kurio oaalo priešingi tokiam 
Įstatymui, tai Jum neturit ėte- 
Iom aavo aųžlntte. Turbut alap- 
itai pardavinėjate, jot viešai ne
norite.”

Mano Hupratlmu tas buvo la* 
bal vietoj Ir gerai paaakyta. 
liet kilau lietuviu, Irgi nova ta
vernom užlalkytojau, Išdidžiai 
žnlpėul, kad lietuviu turi drų- 
uou kalbėti Ir ginti uavo Ir ua- 
vo draugų teteeu. Mano uupruf 
tlmm ineu lietuviai turimo Janu- 
tte ouų taip |>al gori pllloėlal, 
kaip Ir tie, kllVIv tabakų valgo. 
Bravo p. Jitelnl UŽ drųuų!

IŽt
Kau be ko hogAtl npuoltl mu

sų mlouto^
K. BVazo be avetlm'taučlo 

agento narnamu parduollt
J. ShimnbAuakAH be rengimo 

partėu aAVo pUOŠIdoJ tavernoj 
birželio * d.1

f. Baučibu Įlotu vi Alių dešrų 
bhbkrtbivęš}

A. Baniu naujo AUtmhobilio 
nopirkęu} ,

K. Varnių noįynLųjųHj
J. PotelhmAu noalUVįu Ir no- 

pmuijęu kltlomu drabužiui
8. Joollte bo savo UiOterlou 

tavom bizny;
W. Sohlngt'riu bo virėjo biz

ny;
11. Labanauskau nerašęs ko

respondencijų ;
J. Martin nepolitikavęu;
F. Povilanukiu nedirbąs drau

gijose;
J. Mačiulis bo .klabuitaų pra

kalbose;
J. Pabarška be Dailės Bate

lio ;
L. Sulėktu be naujos šlubos;
A. Lauraitis, be lošimo;
A. Jankus bo bažnyčių sta

tymo;
A. Pūras bo mokinimo cho

rų, ir
T. Bagdonas be dainavimo.

* žematis.

Netikėti šermenys
GRAND RAPiDŠ, Mich'. — 
Antradienį, gegužės 28 d., 

kaip 9:30 ryte pasimirė žymi 
vietos darbuotoja Ona Akima- 
vičienė, po tėvAis Gyliiikė. Pa
simirė vidurių vėžio liga, su
laukus vos 43 mėtų amžiaus. 
Paliko vyrą Petrą, seną, motiną, 
dvi seseris ir tris brolius.

Ona Akimavičienė, kiek aš 
žinau jį per 23 mctUš, buvo 
žymi vietos BArbuotoja, gera 
teatrų lošėja ir nebloga daini
ninkė. Kada šiame mieste su
sitvėrė pirmas lietuvių choras 
vardu Tėvynes Mylėtojų, tai 
velione pirmutine, kantu su sa
vo seserimis, tame chore pra
dėjo dainuoti. Vėliau choras 
keitėsi įvairiais vardais — tai 
socialistų, tai koinuhisttį; o da
bar Dailės Choru vadinasi. Ir 
ji, kol sveika buvo, vis tainc 
chore dainavo.

Velionė buvo sumani mote
ris; be jos nebūtų biĮvą links
mi nė joki parenginUii; kur 
jos nebuvo, ten visi jos pasige
do. Bet prieš kokius 8 metus ji
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pradėjo nosljausll gūrai, nors 
nė JI pati, nė Jo# vyra# nežino
tu. kne su In vrn. Ir lakios mė» 
dlelnteko# pagelbo# norulkalavo. 
Ir Jau veiklumo tokio nerodė, 
Ir dėllal to nurotai nuo žmonių 
toko teglr#i|)l nemalonių kalbų. 
Paskutiniu# porų mėnesių Ilgė 
pasiguldė Jų Į lovų, Ir Ilk prieš 
pačių mlrt|, kuomet suėjo kėli 
didi tarai, tai stirado, kad ji sUh 
ga vėžio liga Ir kad nuo mlr-

Mum, HLA (10 tp., netekom ku
rti# mirė#, o Jo# vyra# nutiko 
pavyzdingo# moters.

dalia, kad me# žymesniu# 
žmonų# atsimenamu tik tadA, 
kuomet Jau jie mirę. Ir tik tA- 

toki darbuotojai liūną gyvi, tai 
mos apie Juo# nė žodžio nera
šome.

Ona Akimavičienė palaidotai 
pmdtladlenh gegužė# III d., U
vai. po plotų gana, puošniose 
kapinėse. Laidotuvėse dalyvavo 
virš poro# šimtų Žmonių Ir ly-

I tepk te, mupų brangi draugu, 
<Iuh šalltiN šnlluoMu knpmteu. 
Mum tavu atminsimu vtemmtal, 

rul Petrui Aktmavlčlul Jo bu- 
liūdimo, taipgi Jo# šonai moli 
lietini, brollmu# Ir sesutėms,

H. Naudžius.
i t. 'MlUbti.

IŠ LIETUVOS
N'Kaune statoma# d i 

delis sporto sta
dionas

LlelriVojo kVovto jiui yra 
gražiai pvlgijąi ir JUlplėięl, 
vteamo ki’Aštuį mvt IV tolihU- 
shhteri ^'ovihvljite khh^olluoso, 
ym apoVto »riVgariižfeijo#, ku
rio# jmrglil, dgllri Ir įrtb'čla |vai
rių vųšių sportų. Myiriiausio# 
Lietuvos sporto Jėgo# yra #(1- 
bihto# Kauną, dabartiniame 
ri'čpv, Lietuvos* centro. UTičIhū 
KAiVriO sportui tarpti Ir bujo
ti dMvg kliudė gero stadion'o 
tVmi britas, Futbolo rungti nite, 
baskotbolas, tenisus Ir kltO# 
sporto šukos buvo suslgrudb- 
šios ankštame, šlaphlmo stii- 
dlono. Gero stadiono rplknllri- 
gUmAs jari seniui buvo kolIA- 
mas nė tik sporto vudovybėsj 
bot Ir vtebontančs sluoksniuo
se, Paguliau J ii u pernai buVo 
nubirta pastatyti Kauno did
žiuli, gorni įrongtą ir moddr-

šiemet stadiono statybos 
darbui Jau pradėti. Jis stnto
mas Vytauto ąžuolyno, gro’tA 
kūno kultūros rutĄų. DalĮ sta
diono užims didžioji ,1’utbdlo 
aikštė. Ji bus tokio didu tad, 
kad liks visoms tarptautinėtaš 
rimgtinėms. Aplink aikštę bris 
bėgimo takas 500 metrų ilgiri. 
Aikštės galuose bus aikštelė# 
lengvosios atletikos rungty
nėms: šokimams, mėtymams iY 
t. t. Be to, šiame stadione vė
liaus bus (rengtas ir plaukio
jimo baseinas.

Iš to matyti, kAd nelrukUš 
KAUhAš tUVės j tikrai didingį 
visų sporto rųSių vietovę ku
rioje turės puikiai šįlyfciis Lie
tuvos sportininkai ir, į kurią 
Lietuva su pasididžiavimu ga
lės pasikviesti kitų šalių spor
tininkus.

Sporto stadiono statyba j Ari 
eina visu smarkumu. Darbriš 
eis visų šių metų vasarą li-gl 
Vėlybo rūdfebš iri dĄr kitais me
tais. Tikitaa, l<Ad 1937 metais 
naujasis sporto stadionas Šri 
visu šAvo naujų pabtatų, įren
gimų puošbutau ir didingumu 
priims iiūm'atOmaš BaltijbŠ 
valstybių olimpiados dalyvius, 
šis sporto stadionas, dabar sta
tomas Kaune, bus didžiausia it 
gražiausia 'bpcirtd šventovė vi
same Pabaltyje. Tuo budu, Lie- 
tUVa tlirčs du gražiausius pa- 
' status visame Pabaltyje: Vy-j 
tauto Didžiojo muziejų ir spor
to BtAdiOftą. f Tšb; I

Martyho Yčo atsiml 
niinni

Amcrlklečliim įdomi knyga

Ijlotrivo# iitoruturoju vortln- 
gertiilų senesnė# karto# veikėjų 
nt#|minlmų dar mažai tėra. 
Ideluvo# lulkruščial vi# priuicjlL 
davo, kad netrukus knygų rin- 
goje pasirodys žlhomojo Lle- 
tuVo# veikėjo dr. Mhrlyno Yčo 
atslmlnlriinl. Jų buvo laukta su 
shsldomėjliriu, ne# autorius 
prie# karų ir karo metu buvo 
hibul žyniu# Lletnvteku darbo 
orgnnlžAtoi’lu# bei Vadovas Ir 
todėl tuvi ką papasakoti. Ir 
tellesų, jo pirmoji atsiminimų 
knyga (viso bu# keturios kny
gos) yru Įdomi Ir vertinga, 
Jis npnteo Lietuvos gyvenimą 
prieš pat Didįjį kurą, savo ii 
dr. J. Ikisnimvičtaiis kelionę | 
Ameriką Tautos Namų Hlnty- 
Imli aukoms rinkti, ItUsIJo# Du
rnos poHėdŽlų Ir įtemptų nuo- 

linu M. Yčiih ŽAd'n dar nprnšy 

ro metu, lietuvių gyvenimų, 
Lietuvos imprlklnnsomyhė# at 

llgl Htulglnmojo uohnb. Tlu *!• 

mlniiHliiH i'oiiiiiniiM

imp
M.

siinnVIėlum įte ilotuvlų kolbh’l' 
JA# AhioHkolo. Tai# aprAŠy- 
hiate mtevloėliimtis priošknrlnlh 
nhibilklečių vteiioimmlnte gyve
nimu# bei VėlklthiiN; įvairiai# 
nUliJKlihalN su mlnčįil dnugy- 
l»o Amerikos lletilvhi veikėjų 
Ir pa ii. Knyga didelio ČAriiiiato 
240 piisiapių, pu v alk #1 uotu la
imi gražiai IKleista. Kalhn, Lie- 
hivojb ė litai. Kas Amerikoje

INiirnšyil laiškutį (KatuAig Mar
tynui Vėli!) ir khygų gana 
per įMIų, jų .iHMlImdntnaH um-

Tsh.

Miivb "Lietuvom“ Mttii, kliria- i 
mo “žvhlgždflmte“ yra Žvlero- 
vas, Nomčlnovu Ir Olnicbovii#.: 
Beje, Jau niokA VuslAkal šok
ti Ir llotuvnllės: Juoznpaltytėį 
1r JoVAlfiyiČ. 1

' ///<

į ' * (•
. • jMMtkaftM
‘ -y.r.feiM

(iinčiiH dėl Adomo 
Mickevičiilita hti- 

illilko
Aštuoniolikto amžinu# pabai

goje Ir llbjo prudžiojt* gyveno 
garsusis lunkų puHn# Adoma# 
Mtelmvlčhte. JI# buvo lietuvio 
ko# giminė#, kilę# te Nmigar- 
dėlto apyllhkfi#. Hnvo raAtuo#u 
Adoma# Mickevičių# visur ap- 

“Lietuva tėvynė ma

jų įhwlt| Jų mikšlhta In reiškia 
savo gilių meilę savo llkrųjal 
tėvynei. Viename savo didžiau
sių kurinių “Pomte Tadite“ di
dyste pinta# liet lalp sako apie 
Lietuvą i 
no. Tu esi brangi * niim kaip 
sVęlkata.“

Dar Jauna# Ijudiuun# Ad<? 
ma# Mickevičius mokytojavo 
Kauno gimnazijoje. Tuo laiku 
Kauna# buvo dar nodldolte 
mloMtelte, bent 10 kartų mnŽos- 
nte |iž dabartini Kauną. Micke
vičius labai mėgdavo gražias 
Kauno apylinke#. JI# daug sa
vo eilėraščių parašė toli už 
miesto, slėnyje, sėdėdama# ant 
akmens. Dabar ta# slėni# Ir ak
muo pavadlull Adoiiio Micke
vičiau# slėniu. Akmuo dabar 
yra virtę# Islorlne retenybe,

vos mokslininkų ištirti ir pa* 
įtvirtinti. Tačiau dar ncUtlir- 
ta# viena# Adomo Mickevičiau# 
gyvenimui viena# #varbu# daly
ką#: biitont kur Kauno didyste 
poins gyveno. Vieni mmio, kad 
Jis gyveno dabartiniame Sena
jame miestu grolčlauslnl Rotu
šė# alltelėjo. Kiti Ivhilna, kad 
Adoma# Mickevičių# gyveno 
tnomollnlaiim Kauno užmiesty
je, Uos dabartiniai# Vytauto 
Didžiojo tmivorsltulo rūmai#. 
Kskutlhlejl ivliilnlojal net 
rmrodo Ir tą hamakų, kuriamu 
Urlahmi gyveno Ad, MlckoVl- 
Čhte. Ir lą tiAOiukų Jie norėtų 
lalkyil iMtorhdii, Tačiau JI# la
imi Išsikišę# | galvą Ir trul/do 
Šio# daile# mtOHto judėjimui,

If6l0no Jnii<teto savivaldybė 
nori tą iiAmuka nugriauti, ta
čiau Ad. MlckcvIčlAhH gerbėjai, 
klD’lo IVIiihiA, kad JI# tenai gy- 
Veriąs, namriką hdko įMorino 
iniingonyiio ir dėl mfuslo «avi- 
vnldybfls uŽshriojhmj kollA 
triukšmų. Ildkidul Išaiškinti 
AP tame hnmUkyJo tikrai gy
veno Ad. Mickevičius Ar ne, 
Kauno ihlešlo burmlštra# no

-------- --

ar iix;ai taip bus?

' ANO OH
rbu<1f 

seniai kreipėsi j proL M. Blr 
žtekų. MAI, Biržiška Lietuvoje 
yra laikomus žyiulausio Ad. 
Mlt’kėvičlAu# gyvenimo žinovu. 
Jeigu M. Biržišku paTvirtlns, 
kad taniu namelyje Ad, Mirko- 
vlčiu# tikrai gyveno, tol jis ims 
tinkamai upsuumdas. Jeigu pu- 
sakys, kad negyveno, (ui nu- 
moli# bu# migriuiitus. —1*l>.

Včl Vokiečiai nhinta

Knl VyrlnuHlii# Tribunolu# 
pivlvlrtlnn knrliminnnė# letenai 
Rproitalnią riuldi#tl«#lrhi# val
stybė# tedrtvllmm# Ir kai He«- 
publlko# Prozldenta# pasigailė
jo ktaurlų pa#mcrktąją mlrll, 
pakctadAtna# mirtie# bausmę 
kalėjimu lyg gyvo# galvos, vo- 
kločių spaudoj kilo nauja# 
l'rlukšma# prieš Lleluvų. Kaip 
žinoma, laisvos spaudo# dabar
tį nėjo nacloiiairtoclallsltekoju 
Voklolljojo nėra, Niekas ten 
negali laisvai reikšti 4avo nuo- 
mohč#, o spaudai yra įsakoma, 
kaip JI turi rašyti. 'Valgi, visa 
#paudii rašo vienodai, grųsin- 
dama Lietuvai Ir apšaukdama 
LfctuVų neclvlllziiotu kraMu, o 
teismo Mprendlmų vadindama 
kraugerišku ir budelišku.

Vokiečiai plusta Lietuvą, kad 
imvo mibftUMtl valstybė# Išdavi
kai. Vokiečių nuomone, kad 
vokiečio sugauto kad Ir iilaii- 
riausių darbų dirbant svetimam 
krašte, negalima bausti Ilk dėl 
to, kad ji# yra vokietis. Vokia- 
eini norėtų, kad vokietininkams 
užmIchIuoso viskas Imtų 
rift daryti, kad Jie Imtų 
čian vl#ų (statymų, Bet 
Vokietijoj vokieti# yra 
ma# nieko nereiškiančiu 
rlmėllii, Naclonateoclnllr/ttekojl 
Vokietija rodosi pasauliui ug
ninga vokiečių užsimiluose už
tarėja, nors tie vokiečiai Imlų 
dideli nusikaltėliai Ir žmogžu
džiai, tuo tarpu kai pas save 
namie bevelk kasdle kapoja gal
vas Savo ribleČIatak, dažnai gal 
net ir nekali lems, Vokiečiui kiv- 
riuomenč# teismo sprendimų va
dina žlaiirlU už tai, km! valsty
bė# išdavikui yrn nutolsti po 
krilerls motu# kalėti, bot dtiko 
ją yra tylima, kai pa# juo# už 
Rolių Šimtų markių Išvežimą | 
užsieniu# baudžiamu dar ilges
niu sunkiųjų darbų kalėjimu,

Tub.
■ .. .....            ■■■Į,..... .

tetetl- 
nukA- 
pačioj 
laiko- 
HUtVė-
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reikia

kas pagal Chicagos pa-ne

Vien iš mėsos

Praeita tre

giminės

DAR7FBIRUTES
JUSTICE PARK, ILLINOIS

ĮVYKSTA

Pikniko pradžia 11 ryte, Programo pradžia4 vai. po piet įžanga svečiams 25c ____ ...... .... ........ >. ....; ' . į ............. :---- ....................... , . . .

nes jis esu s patyręs 
sulig laikų produktus

ROYAL’
ČRISCO

Eudeikis 
kalbą ir 

palydo- 
viešbutj

SOnkiAi susirgo Judge Ke- 
nbsavv Moubittlh Lahdis, geriau 
žinomdš kAipd “Basbdllo citras”. 
Jis guli Ainbašsador viešbuty.

VAKAR IR
V 4 ■» n ? t, .ŠIANDIEN

Su visais priedais kaip 
parodyta . payeiksle

Lietuvių Bridgepor 
tas ne Sahara-

Tenpatekęs-

Dčl Vasaros 
Mėnesių

Palaidotas roselah- 
[lietis J. Ameris; 30 
. metų Amerikoj

\ įšO ' - 
**<^,i!***H**S>K

< v

' s s

$9.25
(tiktai sinka)

DABAR

ORANŽIAI “Sunkist” Valencia dideli
šmoto virtūvės 
42 inčią il&io, 
board iš dešinio

Pir-

jo tėvas su kitais kėlė iš vie 
nos vietos į kitą.

Tavorai dėl “Midwest Stores’’ 
yra perkami karlodais, tiesiai 
nuo augintojų, šių krautuvių 
sandėly jus galite matyti pil
nus vagonus kopūstų, burokų, 
morkų, orandžių, obuolių ii 
tėip toliau. Tie visi tavorai

Chicagoš! pdiici^a vakAr turėr 
jo du nepaprastus svečius. Tu
rėję jie kaipo viešnią, Mrs. 
KAthcrine kanka Midcnce. Jai 
teko atsidurti už grotų, kai pa
aiškėjo, kad ji turėjo tris vy
rus 
tvarkymus yra labai nepadoru 
ir užsitarnauja smarkios baus
mes.

ChičAgbje ieško penkitį kali
nių, kurie pabėgo iš kalėjimo 
SpringOelde vakar rytą.

Pirmyn is to.niake an appear- 
ahce at the ąMual picnic of 
the Chičago Li'thbanian Šočiety 
Lhis Sunday. The event is to 
take place at “Birdtes” G'rove. 
Therefore all members of the

Gali pavalgyti, įsigerti ir 
apsirėdyti

Pirmyn” Rehearsal 
TbUight!

4 metų berniukas, Kenneth 
Dale MUrary buvo užmuštas, 
kili artt jo užkrito pianas, kurį

Grįžęs iš Washingtono, kur 
buvo nuvykęs su Kelly viešų 
darbų rfeikalais, R. Duhham 
parkų dlstrikU prežidehtafi vėl 
pareiškė, kad kunigui Coughlin 
Soldiers Field neišnuomuos.

Š4 Melus Vidurmiestyje 
Mes špeciAlizUojaniŠs padaryme 

Platės, Gold Crowhfc, X-Ra<r. 
Prieinamos Kainos.

Valandos: 8:30 iki 8:30 v. v. 
Tel. IlAftŪISON 0761

chorus are reųuested to be pre- 
sent tonight at an hiijiortant 
rėhearšul, to be h‘cld( ai Melda- 
žU’, 28 Place arid OAkley, 8:00 
P. M. sharp. —Dūchess.

Žttioria tiž tris vyrus 
0 Vyras Už tris 

žmonas

žema klaseto kom
binacija panaši i 
stiklą. Pirmos rū
šies Bliudas ir 
Tankas, sėdynė iš 
aržuolo arba rau
donmedžio

$9.75

Dviejų balių Skalbimui 
tub tvirto ir sunkaus 
padarymo,. Kaina

Illinois legisla’tu'ra priėmė pa 
siūlymą parduoti Chicagos sa 
hiiarinj kanalą federalei vai 
džiai, kuri nori jį naudoti kai 
po vandens kelią.

ir grabnešiai. čia svečius pri
ėmė labai gražiai. » Laidojimu 
rūpinosi sunūs Vaclovas, bet 
prisidėjo su parama Viktorija, 
buvusi velionio moteris ir švo- 
geris Pclreikis. Grabnešiai bu
vo nuo K. ir D. Susivienijimo.

Jeigu ne šita bedarbė gal Jo
nas butų išgyvenęs ilgiau. Be
darbe pakirto* jo sveikatą.

Korespondentas.

RIUDGEPORT.—Buvusi 8049 
W. 59th St., Budde’s Beauty 
Salon, persikėlė j Bridgeportą. 
Antrašas: 3641 So. Union Avė. 
antros lubos. Tel Yards 1393.

Bridgeportietės, kurios norite 
gražumu pralenkti kitas nuvy
kite į J. Budvydaitės “Beauty** 
įstaigą. Ji turi moderniškus 
prietaisus plaukams taisyti ii 
veidams gražinti. Tėmykite 
Naujienose skelbimą.

Gera proga geram vyrui
Automobilių mekanikas P. 

Būdvytis, savininkas “Gage Au
to Service”, 912 W. 35th St.. 
yra specialistas visų automobi
lių darbams. Jam yra reikalin
gas draugas į biznį, nes viėnam 
taisymo įstaigoje negalima ap
sieiti. Jei norit būti atsakau 
čiu mechaniku, kreipkitės pas 
jį minėtu antrašu.

Gage Auto Service garsinasi 
Naujienose.

Gerai ir nebrangiai
Mr. Chemeris, 3317 Lituani- 

ca Avė., savininkas bučernės 
ir delicatessen, yra pasiryžęs 
visuomet teikti kostumeriams 
gerus valgių produktus. Jo kos
tumeriams pragyvenimus pigiau 
apseinąs, 
tinkamai 
užlaikyti

ROSELAND 
čiadienį švento Kazimiero Ka
pinėse tapo palaidotas Jonas 
Ameris. Velionis buvo 57 me
tų amžiaus ir išgyveno Ameri
koje apie trisdešimts metų.

Iš namų velionis buvo paly
dėtas į vietinę bažnyčią, kur 
atsibuvo pamaldos. Kapuose lai
dotuvių direktorius 
pasakė atatinkamą 
varde sūnaus užprašė 
vus atsilankyti į jo 
Michigan avė.

Sugrįžo daugiausiai

MANILA, Filipinų Salos
sukilimo, kurį bąndė surengti grupė, vadinama Sakdalistais. Policija sušilude 57 Žmones, sužeidė
70. Paveikslas įaVodo kelias aukas, gulinčias gatvėje.

Sekmadieny, skaitlingos minios Chicagos lietuvių marš f 
Chicagos Lietuvių Draugijos pikniką, į “Birutės” daržą, 
čia dainos, čia žaismės, čia šokiai, čia dalyvaus šimtai or
ganizacijos narių ir svečių iš Chicagos ir apielinkhj šia
me gigantiškame piknike, čia bus linksma vieta Visų pa
šnekesiui ir. pasilinksminimui.

BUS IMAMI VISOS PUBLIKOS PAVEIKSLAI!
Lauksime kuodaugiausia svečią.

Kviečia visus, CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA.

greitai yra pristatomi į krau
tuves ir pirkėjai giltiną visada 
šviežų tavorą.

Suprantania, perkant vago
nais, gulima pigiau nupirkti. 
Todėl, galima pigiau ir par
duoti. Tuo budu kostumeriams 
sutaupo’ma pinigų. *

Patartina pirkti valgius 
“Midvvest Stores”. Pirkdami 
čionai, galėsite sutaupyti pini
gų. Patarnavimas šiose krautu
vėse visuomet yra mandagus 
ir atsakantis.

Šios dienos Naujienose tel
pa gražus 
skelbimas.
krautuvių 
pirkti.

Šiame Chicagos Lietuvių Draugijos piknike programas bus 
tiarai įdomus. Dainuos “Naujos Gadynės” choras vadovau
jant Jurgiai Steponavičiui, “Pirmyn” choras, vadovaujant 
Kaziui Steponavičiui, “Birutes” choras, vadovaujant Jonui 
Byanskui., “Chicagos Lietuvių Vyrų Choras’’, vadovaujant 
ChaVles Stėphėns. , . ..........

Be keturių chorų dar dalyvauja Beliajaus šokėjų grupė, 
taipgi dalyvaus ir Andrėjavo žymus šokikai, Stephėrts Re- 
vėllers orchestra grieš visą dieną įvairius šokius. Roosevelt 
Fiirniture Co. įrengs *‘laudspykerį”—programas eis diržo 
platformoj. Bus kalbos, žaismės ir kitokį pamarginimai.

: - ! . -- ... i

“GOLD MEDAL”
KITCHEN-TESTED
svarų RV<

maišelis maišelis

Kitas keistas svečias buvo 
Edmund Stark, 36, 5603 So. 
Carpenter Street. Policija jį pa
siėmė savo globon, kai paaiškė
jo, kad jis turi tris žhionas.

IŠPARDAVIMAS
Pėthyčioj if Subatoj, Birželio-Jurte 7 ir 8

PAKOL KAINOS YRA ŽEMIAUSIOS
Kaip tik laikas įsitaisyti apšildyriio plantą. Nelaukite!, Leiskite mums 
pasiųsti pas jus musų patyrusią apšildymo 
niičekiuoti 
nlios. LE7 
į metus.

Gradliation Pare F. Gedmin
įvyksta BIRŽELlO-JUNE 8 D., 1935

Kviečiame visus draugus ir pažystamus i musų sunaus T. R. Ged- 
min užbaigimų U'niversity of Notre Damc, kuris ėmė kursą elektros 
inžinieriaus.

Taip pat ir Atidarymas naujos vietos FELIX S. PLEISČ. Bus ska
nus užkandžiai, gera muzika, kur linksminsiipcs visi iki ankstyvo 
iyto. . .

• ' Kviečia MR. AND MRŠ. GEDMIN
"82nd and Kean Avenuė

APSIRUPINKIT DABAR
SU ANGLIMIS ATEINANČIAI ŽIEMAI
Pas mus anglių kainos tokios, kaip visoje 
Chicagoje. Dabar pirkdami anglis, sutaupy- 

, site pinigų.
Patarnavimas greitas ir atsakantis

GRANT WORKS COAL YARD
BEBNADIŠIUS, Sav.

16th St. ir 49th Ct., Phone Cicero 311

VISI SAKO, kad
DAUG GEIUAU PIRKTI “MIDWESt” KRAUTUVftSE

Nemoti Kainos—Kokybės Prekės—Geresnis patarnavimas
.......' • • >. »■> •■ ■ * - • i * . . *

Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius,
PASTABA —- Dattgtund "MUuitii Stoni" turi ir metot tkyrtat, 
_____ galite pirkti įtrą mitą, paukiiitną ir H. ui ittnitauiaa kainitt

Lies pigiAu

Vieno 
sinka 
Drain 
arba kairio šono 
mos rūšies, baįto kaip 
sniegas. Kaina

l užeigą
Pas ponus ChuruS, 3253 So. 

Iląlsted St. didžiumoje SūSireh- 
ka išsigerti; švariai ir gražiAi 
atrodą žmonės, nes jų įstaiga 
patogiai įtaisyta, o saviiiihkdi 
sugeba atsilankiusifertis tiiikA- 
mai patarnauti. I

Nekurenk akmertiniis

PLUMBINGAI
i SPECIALIAI ,

ATEINANČIAI SAVAITEI

“Midvvest Stores” 
Pasižiūrėkit j šių 
bargenus ir eikit

(Sp.)

Pasikeitus sezonui 
keisti ir valgius. Valgiai, ku
riuos valgėm šaltesniu laiku; 
Vasaros laiku jie nėra tinknriAi 
Valgyti. šeimininkės, todėl, 
Biri gaminti naujus vAlįiuls, 
kūrie butų lengvai virškiiiAhM 
lt* gardus.

Geriausia vieta pirkti VAlgiŪs 
vasaros laiku yra “MidWest 
Stores”, šios krautuvės dabūt 
turi prisikrovusios Šviežių ii 
gėhų ta vorų. Vasaros laiku vi
suomet yra daugiau šviežių 
daržovių ir vaisių ir jų reikia 
daugiau vartoti valgiose, šie^ 
se krautuvėse jus rasite dide
lį pasirinkimą daržovių ir vai-

Vasarinė
EKSKURSIJA

LIETUVON
Asmeniškai vadovaujama 
p. STEPONO BERGEN 

Iš &ėw Yorko į 
KLAIPĖDĄ 

per Southampton arba 
Cherbourgą

Birželio 19,1935
Laivu BERE&GARIA 

(52,226 tonai)
Del platesnių informacijų krei
pkitės į vietinį agentą arba į

CUNARD W!ttiTE 
STAR LIMITED 
346 North Michigan Avė., 

Chicago, III.

“MXDWEST” PUIKIAUSI GOLDEN SANTOS

K A V A ?•"IVdrV V Spraginama

,:į'

• įrengimo inžinierius 
ba duoti jlims a'pskaitliavimą. Tai jums nieko nekai- 
^ŲS IŠMOKĖJIMAI. Taip ilgai kaip 3 metiis už 5%

ALM AN CO. Ine,
5014 Ashland Avė., GROvehitt 0042

DIDŽIOJI KRAUTUVĖ
10ŠŽ-4 Si State Stj VlCtoty 4Ž78

Ūkininkas Edvvin Ruesch, 
Miegi Centre, buvo pašautas į 
koją, kai tūlas berūiukas be 
glaudydamas f paukščius, 'pa
talke ne į paukščius.

MALEVA IR VARNIŠAS 
Hardware—Virtuvės Reikmenys 

ALYVA IR STIKLAS

4414 S. Rockwell St.
Tel. LAFayette 4689
SPECIALIS 

IŠPARDAVIMAS
Sieteliams Enahiel 1 

Kvortą .... v- ■
MALEVA verta $1.50 $4 flA

Galionas .............  I «UU
VARNIŠAS ... $2.10
GERAS kNAkEL .... $*| 

ŠEPEČIAI—4 Inčų ___

IX"- < - it y * - * _ * Griežtai švieži lSkia.usinia,i n°- 1 Kokybė

OGTAGON VEIDO MUILAS .............
DYKAI! INDU ŠLUOSTYMO ABRUSAS su
SILVER DUST Soap Powder ..... 2 pak .27c

Nors jau vasaros sezonas, bet 
dar reikalinga šildyti komba- 
rius. Anglys daug kainuoja, bet 
sutau|Ąsite jei pirksite iš Mr. 
Lcssius, 3327 Lituanica. Jis sa
ko. kad žmonės akmenų 
kūrena, todėl jis pristato 
ras anglis ir nebrangiai, 
patarnavimu kostumeriai 
pilnai patenkinti.

—Niekutis.
“Bhie Label” SPRE.AD CHEESĖ .... 5'unc. dŽfahks
DRUSKA plyna ar iodizuota “Mid’t” 2 sv. pk. Žužlj#
BANANAI Puikus rinktiniai ...................... ... švarės

Tuz. 190

“Economy” LUNCHEON MEAT LOAF 
PĄbST CHEESE įvairus .......................

“DEL MONTE 
PYČĖS Riekutės' ar ^usės 

PINEAPPLE Riekutės .....
BARTLETT GRUŠIOS .....
FRUIT COCKTAIL ..... .
“LITTLE BOY” žIRNIAT 
“MIDWEST” TOMAITĖS 
r’Airi? 1UTTY “GINGY”“TTk-pridSk

1V11A. vandens ih kepk
MARSHMALLOW FINGERS COOKIES ....
frAnkfurts

Be Grūdelių GRAPEFRblT Labai dideli 4 už 17^
ŠVIEŽIOS TOMAITES ..............................  svaras 100
n0AKITE” dčl valymo ......... ).............  ‘± pak. 2Š0
OCTAGON MUILAS dideli šmotai ...............

3 už 140

svaro kenas C»wG
3 pak^!90 
kebas 210 

NATFIŠCS” TUNĄ ŽŪVlS ................... kenai 160
GULF’S BEŠ1”* SliRI^P puikus No. 1 keliai 130 
MHJWEST” KIĄULIU KO~JOŠ~7~14 unc. džiarai 2j0

IŠPARDAVIMAS 
2^ kenai 19^ 

.........,............. ■. 2^ kenai 
......................... 2% kenai 2Š0 
....................... 2%.. kenai 290 

.............17į
No. 2 kenai 2 už 230

Midwest” Puikiausios Kokybės KIAUŠINIAI Kartonuose Tuz. 31c
«•'  —II.   II...M.'!■ •     '■ 'MM. ■ ■imi !■» . .11.  i.    i »———•

‘Snider’s” TOMATO CATSUP did. bonkos ....... 140
‘CALŪMET” BAKING P(TWDER ........... sv. kebai 210

L “CHASE & S ANBORN ’S 
L VACUUM PAKUOTA___

DEZORTAS Visų Skonių
3 svarų kenas 59c ..........



NAUJIENOS, Chicago, UI Penktadienis, birž. 7, 1935

Kontestantų Kopėčiosdraugus į J. Balchunų puo

6-tas Laipsnis—Reikia 12,000 Balsų Į5-tas Laipsnis—Reikia 8,000 Balsų
N-nų Newsboy

SENAS PETRAS

4-tas Laipsnis—Reikia 5,500 Balsų |3-čias Laipsnis—Reikia 5,000 Balsų

Nevada 8410

0354 balsų 5099 balsų

ANTRAS LAIPSNIS 2,800 BALSŲ

DZŪKAS

1789 S. Halsted

3189 balsų

B. BARNIŠKIS
1033 W. 103rd

9424 Burnside Av. Roseland
JOHN RIMKUSBUDVIDIS 1180 balsųVAITIEKŪNAS

2310 balsų 1980 Canalport5211 S. Kildare Av 1780 balsų2040 balsų
1229 balsų 1125 balsų2610 balsų

NON GRADUS—NEPASIEKĘ PIRMO LAIPSNIO

M. ŠEŠTOKAS

BARTAŠIUS

BALČIŪNAS Melrose Park. III.131 Adams Si
3521 W. 38th PI

J. MAKSVITIS
Westville. III,

MRS.680 balsų

531 balsų
690 balsų

630 balsų

J. ŠUGDINIS
FELICE EDKINSMatuliauskieni

Frankfort, III.BOURNATD. RIAUK A P. LAPĖMIS

S. NAUDŽIUS 724 W. 18th

balsųbalsų KK balsu55 balsų
Clinton, Ind.

4500 S. Rockvellst

RO balsu

DOMICĖLĖ 

ŽUKAS

118 S. Hesparia SL 
Collinsville. III.

Mažeika, 2320 S. Ėetvitt 
užlaiko delikatesų storą.

121 Seneca St 
Utica, N. Y.

TILLIE 
PABARŠKA

Ar Frank Bulaw tu 
rėš kuo pasidžiaug

ma- 
vir

Seno Petro Biznis 
“Naujienų” konteste

i. SHOLTEMAN 
7017 South 

Campbell Avė.
180 balau

638 Plummer St 
Hammond. Ind.

AL. SAVICKAS
719 Lincoln Avė.

Rockford. III.
690 balsų

4094—9th St. 
Ecorse, Mich, 
1545 balsų

K. G. URNEŽIS
1607 S. TahnanSt.

Mrs. A. VILIS 
1646 N. Irvinu Av.

atdara kasdien: 
PI. Phonę Ganai 
J. Kazanauskas

FRANK JBULAW
1739 S. Halsted St.

15498 balsų
.1739 S. Halsted St

15115 balsų

ZOFIJA 
NAUJOKAITIS

laimėti Pontiac.
Labai ačiū tiems, kurie 

ne privertėt palipti vienu 
balu augščiau kontestantų 
pėčiomis.

MIKE STURONAS
4329 South 

California Avė. 
Lafayette 1527

1900 balsų

K. MATEKONIS
3437 Jackson Blvd

ADELE 
MIŠCIKAITJENft

J. MAČIULIS 
06 Prescott St. 
Waukegan, III.

3637 balsų

FRANCES 
DAUGINT 

859 'Jefferson Avė. 
Aurora. III. 
650 balsų

8121 Mnnran st.
715 balsų

Grand Rapids, 

Mich.

4424—17th Avė.

Baltimore, Md.

Racine. Wis<

A. U SKIRMONT
15723 Lathron Avė. 

Harvey. III.
1108 balsų

S. MOCKUS 
1224 Herrick Av.

PRANAS KLIKNA 
2554 Blue Island

'* Avenue
3067 balsų

A. FKENZELIS
17 Palmerston Av, 
Toronto. Ont Can. 

805 balsų

Kenosha. .Wis

Jeigu sukels 25,500 balsų, tai 
Bulavv laimės didžiausią do
vaną “Naujienų” konteste.

Razgus, 6227 So. Ash- 
Ave., kuris su savo švo- 

užlaiko 
ir turi

A. RAŽAITIS
3408 S. Halsted St 

Tel. Rock. 4295 
1830 balsų

S. NORGAILIENE
4459 S. Richmond st 

Laf. 5647 
3210 balsų

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

Leppa, Archer ir Kean 
Justice Park, kuris už- 

gražią alinę ir .turi dide-

Prano Klikno žodis 
į Naujienų skai

tytojus

JOHN SHEPALIS
11136 S. St. Louis 

Avenue
TeL Beverly 4391

780 balsų

J. Barauskas, 2244 W. 23rd 
PI., užlaiko gardžių gėrimų už
eigą. Taipgi atidarė naują 
vietą, kaip sakant, tavern po 
No. 1725 W. 63rd St.

Ponai Barauskai yra labai 
linksmus ir malonus žmonės, tad 
patartina visiems juos aplan
kyti, nes ten gausite kaip gar
džių gėrimų taip ir užkandžių.

Ben. J. kazanauskas, rašti
ninkas Simano Daukanto Fede- 
ral Savings and Loan Associa- 
tion of Chicago. Kiekveinas ga 
Ii toje Federalinėje ištaigoje 
pradėti taupyti pinigus nuo 50c 
į mėnesį ir augščiau.

Visų pinigai šioje ' įstaigoje 
yra apdrausti iki $5,000.00 per 
Federal Savings and Loan In
surance Corp., Washington, I).

ANT. NARBUTAS

N-nų kontesto lai 
prailgintas iki Bir 
1935 m., tai ta pro

“Naujienų” kontestas einu 
prie pabaigos. Paskutinės dar
bo dienos. Kontestantai dirba 
visu smarkumu, kad laimėti 
tas brangias dovanas ir gaut 
dėkingas atlyginimas. Iki šio- 
liai, pirmaeilę vietą užėmė ir 
daugiausia gavo balsų “Nau
jienų” reporteris Frank Bulaw. 
Pradžioje galima buvo tikėti, 
kad jis laimės didžiąją dovaną, 
— Pontiac DeLuxe. Bet kon- 
testui einant prie pabaigos, pa
sirodo, kad reikalaujamam 
skaitliui dar daug trūksta. Pa
siekt tą skaitlių Bulaw dar tu
ri progos, tik jis ir jo drau
gai turi smarkiau padirbėti. 
Tad, Bulawe, sukrusk, kad kon- 
testui pasibaigus turėtumei 
kuo pasidžiaugti. — N.

J; F. VILIS 
2135 N; Špaulding 

avenue 

1590 balsų

Kadangi 
kas tapo 
želio 29 d. 
ga pasinaudodamas kreipiuos j 
Tamstas, Naujienų skaitytojai, 
prašydamas užsisakykite Nau
jienas penkiolikai mėnesių per 
mane. Jei pasekmės pagerėtų, 
dar butų galima pasiekti ir 
Pontiac laipsnį, nes man “in- 
džinierius” sakė, kad mano se
nojo džionko motoras išdegs, 
tai man rupi, kad kaip nors

Kontestanto K. G 
Urnežio žodis

Kontestas jau eina prie pa
baigos ir musų prospektai bai
giasi. Man šiemet slabniai klo
josi. Tačiau pavyko išlipti iš 
non gradus laipsnio. Ir už tai 
tariu širdingą ačiū visiems ma
no ir Naujienų rėmėjams.

Ačiū Gustui ĮįJrukton, 3833 
West 66th ‘Sti Jis atsinaujino 
Naujienas 15 mėnesių. Yra ge
ras Naujienų draugas.

(Tąsa pusi. 7-tam)

Kadangi to prašė daugumas 
kontestantų, tai Naujienų va
jus yra 
mėnesiu, 
29-tos

Tad 
ty tojai

šie žmonės darė biznių per 
Seną Petrą:

A. Lukošius, 2555 W. 43rd 
St., yra senas “Naujienų” skai
tytojas ir rėmėjas, užlaiko sa
vo name kriaučių siuvyklą. 
Siuva naujus ir taiso senus 
drabužius, yra gerai patyręs 
savo amate. Atsinaujino “Nau
jienas” ant dviejų metų.

J. Balchunas, 4618 S. West- 
ern Avė., kuris užlaiko gražią 
alinę su draugu L. Liutvinu 
turi kambarių svečiams. Bir
želio 8 d. šeštadienyje vaka
re bus čia graži puota,.. kur 
gros gera muzika ir bus *stca- 
nųs užkandžiai. Kviečiu visus

Daro paskolas ant pirmų mor- 
gičių, atmokoj imo morgičių 
pataisymo namų ir pastatymo 
naujų namų lengvais mėnesi
niais išmokėjimais.

Raštinė yra 
2242 W. 23rd 
8887. Ben. 
raštininkas.

Šiuomi tariu širdingą ačiū vi
siems mano rėmėjams, tiems, 
kurie užsirašė per mane Nau
jienas” ir pažadėjo užsirašyti.

Pranas Klikna,/ 2554 Blue 
Island avė. Tel. Seeley 6743.

PIRMAS LAIPSNIS- REIKIA 1100 BALSŲ

land
jerka Vera VValush, 
gražiai išpuoštų alinę 
gražių kambarių svečiams.

J. Tūbelis su žmona, 8616 
So. Vincennes Avė., kurie už
laiko gražią alinę ir yra drau
giški žmonės.

T. Binkis, 8106 So. Vin- 
^ennes Avė., kuris užlaiko gra
lių alinę ir valgyklą užraše 
‘Naujienas” į Lietuvą.

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

M. KEMĖŠIS
812 West 33rd St. 
Tel. Victory 6406

Grand Rapids
Mich. w

Avė., 
aiko 
liūs kambarius svečiams, ga
mina skanius užkandžius. Pik
niko daržui renduoti yra dar 
jora dienų liuosų. Kas norite 
rengti piknikus neužmirškite 
J. Leppos daržo.

M. Doresin, Buchanan, Mich. 
ūkininkė, prisiuntė per laišką.

Fr. Blazis, Hart, Mich. ūki
ninkas, prisiuntė per laišką.

T. Petrošius, 1634 W. 69th 
St., kuris užlaiko gražią ali-

laiškais.
Senas Petras

dar pailgintas1 vienu 
būtent ligi birželio 

dienos.
dar visi Naujienų skai- 
turi progos pigiau jsi- 

tfaujienas. Kiekvienas 
Naujienų skaitytojas turėtų ne
pamiršti, jog per šį Naujienų 
kontestą gaus Naujienas tris 
mėnesius veltui. Taigi nepa
mirškite gerb. Naujienų skai
tytojai užsirašyti Naujienų 
dienraštį kol yra progos, nu
pigintomis kainomis, tuo labiau 
vvestsaidiečiai.

Užsirašę Naujienas ant me
tų, gausite ir skaitysite Nau
jienas per penkiolikę mėnesių, 
tad padarysite dėl savęs gero
vę ir pagelbėsite man laimėti 
didesnę dovaną.

Tad gerb. Naujienų skaity
tojai, kas norėsite užsirašyti 
Naujienas, pašaukite mane 
Selly 6743, o aš jums patar
pininkausiu.

Tikėdamas jūsų paramos 
įlipti man į augštesnį laipsnį, 
dėl jūsų gerovės ir mano, ta
riu iškalno širdingą ačiū.

Paskutiniame laike užsirašė 
Naujienas sekami asmenys:

J. A. Dargužas, 3316 W. 55th 
St., užlaiko gardžių gėrimų už
eigą.

J. Jonikas, 6727 S. Artesian

M M :i

IJB



Nau

Williams

10.95

susirastiPhone Boulevard 7314. Chicago. III

jums reikia

<nM

NATHAN KANTER

Distributoriai

Keleivis.

Lietuvių Gero- 
pirmininkas J. 
į pikniko sve-

Statom 
namus.

mėsų 
nusi-

FIKČERIAI
STORE FIXTURES

STOGAI 
ROOFING

Real Estate ir Pask, 
REAL ESTATE & LOAN

Kaip eina ‘Naujienų’ 
kontesto darbas 
Melrose Parke

KNYGOS 
BOOKS

Radiatoriai ir Katilai 
RADIATORS & BOILERS

Bulaw, 
Grakauskienė 
Galskis, 
A. Jankus,

ypatingai F. Povilens

17th Avė., 
Konoshn, \Vls

Tariu širdingų ačiū Kenoshos 
skaitytojams, kurie per mane 
užsirašė Naujienas ir tikiu, kad 
draugai, kurie dar iki šiol ne
užsirašė, nepraleis progos įsi
gyti Naujienas dar ant metų 
už taip pigių kainų, ir tuo su
teiks man paramų pasiekti au- 
gštesnj laipsnj konteste.

rmi* *r* i vi Tillie Pabarska 
taria ačiū

Siunčiame Gėles Telei 
pasaulio ds

knygų 
____ ygyne. 
Chicago. IR

Susidūrę su keistu uždaviniu 
prisaikintieji ilpai galvojo, muš
te ir pagaliau nusprendė, kad 
Sands'tromas . turi sumokėti 
Pickienei lygiai $1,500 už jos 
meilės sužeidimų. Pickienė rei
kalavo $25,000.,

KONTRAKTORIAI
B. Slinkis & Co. 
naujus ir taisom senus

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

ŠOKIŲ MOKYKLOS
DANCING SCHOOL

Melrose parkiečiai ir 
kaimynai rengiasi 

į pikniką ■

Chicagos Lietuvių 
Draugijos Pikniko 

Programas

THE HAMBURGER O 
& SINCE 1868 .
89^^ A-41

MYKOLAS DAGIS
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

birželio 3 d 
1935 m 
žiaus. 
mergės ap. 
Leliųnu kaime. Amerikoj išgy 
veno 24 metus.
Palaimintos Lietuvos dr-jos ir 
Amerikos Lietuviu 
kliubo. Paliko dideliame nu
liūdime moteri Amelija (po tė
vais Rimkaitė), 4 dukteris 
Ludvise. Konstancija. Elzbieta 
ir Albina, sunu Alberta, broli 
Kazimiera, broliene Tekle Ba- 
bužienė. švogerį Joną ir Švo- 
gerka Barbora Stancelius, švo- 
geri Petrą Rimkų ir šeimyna, 
švogeri Bronislova Misevičia. 
švogerka Barbora Geležinienę 
ir šeimyna ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
2902 W. Pershing Road.

Laidotuvės įvyks šeštadienį 
birželio 8 diena. 9 vai. iš ryto 
iŠ namu i šv. Juozapo parap. 
bažnyčia (38 ir California av.). 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio siela, o iŠ 
ten bus nulydėtas i šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Mykolo Dagio gi
minės. draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavime ir 
atsisveikinime. Nuliude liekame. 

Moteris, Dukterys, Sūnūs, 
Brolis, Svogeriai.
Svogerkos ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direkto
rius A. Masalskis. teLBou. 4139

Ačiū visiems, kurie man gel 
bsti
kiui, J. Martinui, J. ir K. Ra 
davičiams, K. Braziui, V. Je

CARR BROS. WRECKING CO.
(Ine.) 

įsteigta 1915.
Parduodame Visokios Rūšies 

ANTROS RANKOS BUDAVOJIMU) 
MEDŽIAGA 

Nauja Statybai Medžiaga ir Malkos 
Lietuvi pardavėja rasite musų 

yarde.
8003-3039 S. Halsted St 

VICtory 1272-1273

KVIETKININKAS
Gėlės vestuvėms, bankietams 

pagrabams.

Chicagos mėsos biuras 
menduoja šeimininkėms 
dien ir rytoj pirkti, “j 
of beef”, “round šlake

MALĖ VA 
už % kainos!

Vyriausia Vieta Bankruto Stako 
Atsilankykit i bilę kurią iš musų 
3 krautuvių ir pasižiūrėkit—jus 
čia rasite kiekviena žinomą male- 
vos ruši už nupigintas kainas.
$2.00 Balta žibanti Ma- GCa 
Ieva, už Gal............... .......... vvv

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS PIKNIKE 
SEKMADIENĮ “BIRUTES” DARŽE

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysime Įdek kaštuos pataisyti. Mes 
taipgi daroiųe visokį blėkorystėa 
darbą.

8216 So. Halsted Street.
Tel. VTCtorv 4965.

Pasikalbėjus su p. J. Kar- 
nielskiu patyriau, kad jis iš
laikęs biznį, kaipo pirmaeilis 
siuvėjas, po num. 4601 South 
Hermitage avė., nuo 1913 me
tų ir nuo pat “Naujienų” už
gimimo laikęs “Naujienų” sto
tį. Pagaliau nusprendė “retai- 
rint 
poilsiui, mano, kad po tiek me
tų darbavimosi užsitarnavęs 
vakacijos. Savo įgyventų biznį 
žada parduoti bile geram lie
tuviui. Kų tik sutikdamas klau
sinėja kur surasti geriausių 
vietų žuvavimui. Tai jo nau
jos rupestys.

Mirė steigėjas Julijonas 
Butautis

FIKČERIAI KRAUTUVAMS.
Rarai ir kiti krautuvėms fikčeriai 
nauji arba vartoti. Cash arba leng 
vais išmokėjimais.

GARFIELD STORE FIXTURE 
enchange 

5300—5314 So. Halsted St.

Vieni į biznį, kiti 
biznio

žiu kiaulienų. Tos rųšies 
galima prieinamiausiai 
pirkti.

dar daugiau liudininkų, kad 
tokie dalykai ir pas lietuvius 
nėra skaitomi mandagiais ar 
pagirtinais.

Atnaujintos Vanagaičio by
los včdinjta^— * • •
sėjui Charles

PRANCIŠKA 
MIKAŠAUSKIENĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 5 dieną, 12:15 valandą 
po piet 1935 m., sulaukus pu
sės amžiaus, gimus Lietuvoje 
Tauragės ap., Skaudvilio par., 
Veluikių kaime.

Paliko dideliame nuliudime 2 
sūrius Antaną ir Motiejų, duk
terį Marijona Radvilienė ir jos 
šeimyną, pussesere Agniešką 
Ličkienė ir. jos šeimyną, Lietu
voj vyra Juozapą, sunu Kazi
mierą, seserį, gimines ir drau
gus. Kūnas pašarvotas randasi 
4005 So. Artesian Avė.

Laidotuvės ivyks subatoj 
birželio 8 dieną, 8:30 vai. ryte 
iš namu į Nekalto Prasidėjimo 
Pan. šv. par. bažnyčią. Bright- 
ton Parke, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės 
siela, o iš ten bus, nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Pranciškos Mika- 
šauskienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą. \

Nuliude liekame.
Vyras. Sunai. Duktė, 
Seseris ir Gimines.

Patarnauja laidotuvių direk
torius J. Linlevičius, Telefonas 
Lafayetta 3572.______________

KREIPKITĖS I MUS V BENDROVĘ 
Del skolinimo pinigų ant namų. Del 
pirkimo, mainymo arba pardavimo 
namus, lotus ir žemes. Paveskite 
mums visus savo Insurance, Fine, 
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 Michigan Avė.

ANDREJEVO specialią vasaros 
kursas,

814 W. 33rd St

(Tąsa 'iš <6-to pusi.)
Ačiū S. Mkčihliui, 7130 So. 

Talman A ve J-Jis yrit nuola't.i’ 
nis Naujienų1 skaitytojas ir at
sinaujino prenumeratų 15-kai 
mėnesių.

Par engimą s įvyks šį sekmadte 
nį, birželio 9 d., “Birutės* 
darže.

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos 

25* 35%
Lengvi- išmokėjimai nuo 12 iki 
mėnesių. Kreipkitės visuomet į

LE VINTU A L PLUMBING
SUPPLY CO.

1635 W. Division St. 
kampas Marshfield

Sekantis kuopos susirinki
mas įvyks sekmadeinį, birže
lio 9 d. 10 vai. ryto, naujoj 
vietoj, Conimųnnity Hali, tarp 
18 ir 17 Avė. arba parko sve
tainėj. Beikia tarti širdingai

4131 
Phone Lnfayette 5824.

Nedėkingoji mirtis iš musų 
tarpo išrovė musų mylimų drau
gų Julijonų Butautį, įsteigėjų 
ir pirmų pirmininkų Jonikie- 
Čių Kliubo, kuris jeigu ne jo 
liga, ir iki Šiai dienai butų bu
vęs musų kliubo sumaningas 
vadas.

Velionis visa savo siela atsi
davęs labdarybei ne taip jau 
čia Amerikoje saviemsioms 
pagelbų), (nes čia yra ir dau
giau progų vienas kitų sušelpti 
esant bėdoje), kiek, kaip žinau, 
jo didžiausis troškimas buvo 
teikti pagelbų Joniškio arba 
Joniškiu apielinkės vargšams 
Lietuviams.

Jis norėjo ypatingai suteikti, 
pagelbų apšvietus srityje, bū
tent, siunčiant jiems laikraš
čių ir knygų.

Tai buvo ne eilinis narys, bet 
gabus tvėrėjas visko gražaus 
padoraus kų galėjo duot mums 
Joniškiečiams ir mokėjo ir 
troško gražiai su kitoms drau
gijoms sugyventi.

Tad liūdna ir skaudu bus 
mums Joniškiečiams skirtis ant 
visados su tavim, brangus drau
ge, Julijonai, šetšadienj, birže
lio 8 <1. Tautiškose kapinėse.

—Dėdė B. Vaitekūnas.

ad nenaudėlis
John L. Sands- 

priskaitoma 61

Matysime Andrejevų ir jo grupes akrobatiškus 
ir kitokius šokius.

MELROSE PARK, ILL. — 
S. L. A. 125 kuopa stropiai 
rengiasi prie pikniko. Kaip

učių musų kuopos veikėjams, 
N. Petraičiui ir 'kitiems už jų 
pasidarbavimų 
talnę.dykai susirinkimams. O 
ypatingai, esame labai dėkin
gi ponui Stasiui Malinauskui, 
kuris yra veteranu parkų ta
rybos narys. Tokiu budu, per 
jį mums ir pavyko gauti par
kų. Neužmirškite ateiti į su
sirinkimų — turėsime daug 
svarbių reikalų aptarti, taipgi 
turėsime rinkti darbininkus 
piknikui. A/. Šeštokas, pirm.

teriške, apie kurios 
ba ėjo, buvo Bessio 
E. 65 th Street.

Pasirodė, 
“star borderis 
trom, kuriam 
metas amžiaus, paviliojo Piekie- 
nę, prižadėjo jų vesti, o paskui 
“tas niekšas”, šaukė pasipikti
nusi Pickienėį' “jis mane pati

susi. Jau ir dovanos supirk
tos ir muzikantai užprašyti, 
tik laukiame birželio 23-čios 
dienos, trauksime visi Melro- 
siečiai, Bclhvoodiečiai ir May- 
woodiečiai į tų puikių pasi
linksminimo vietų.

O gal kas paklaus kur? Na
gi, Schutts Grove, 22nd St. ir 
Desplains River. Visi gerai 
Jsitemykite. 

e 
Sekmadienį — kuopos susi

rinkimas

TOVVN OF LAKE. — šio
mis dienomis čia atsidarė vie
nas naujas biznis, tai ponios 
Onos Sokelienės lietuviška už
eiga, p. J. Karnielskio name, 
1715 W. 46th Street.

šeštadienio vakare, birželio 
8 d., rengiasi padaryti iškil
mingų atidarymų, “grand open- 
ing”. žada turėti muzikantus, 
užkandžius ir kitokius palinks
minimus. Gero pasisekimo.

MEROSE PARK.— Kadangi 
Naujienų” kontestas prailgin
us vienam mėnesiui, tai ti

kiuosi gauti daugiau “Naujie
nų” skaitytojų. Gal keletu bal
sų padidinsiu savo “stonų”. 
Čionai daug lietuvių skaito dien
raštį “Naujienas”, tik tie ne
skaito, kurie nemoka skaityti. 
Tie ir nepaiso jokių raštų — 
jiems ir nesvarbu kas dedasi 
pasaulyj, kas dedasi senoj tė
vynėj Lietuvoj ir kitur. Jei 
nebūtų gerų nuoširdžių veikėjų, 
tai jie nežinotų kad yra lietu
viai Aš kalbu tik apie gerus 
lietuvius, štai jie, yra: Frank 
Smigelskis, 507 N. 12th Avė.— 
atsinaujino “Naujienas”. Ona 
Bukantienė, 1811 N. 34th avė., 
užsirašė “Naujienas”. Ontanas 
Kruszinis, 150 Broadway, iškal- 
no atsinaujino “Naujienas” ir 
man pagelbėjo 2 naujus skai
tytojus gauti—J. Schultzų, 2 
Broadway, kuris užlaiko gėri
mų užeigų, ir L. Biliūnas, 129 
N. 15th Avė.

Reikia priminti, kad ponas 
A. Kruszinis yra vietos ger
biamas žmogus. Gabus foto
grafas—jo gaminti paveikslai 
puikų įspūdį daro. Antanas An
drijauskas, kuris turi didelę 
krautuvę, 1904 W. Lake St.— 
Andrews Hardware Store, atsi
naujino “Naujienas”. Reikia pa 
sakyti, kad Andrijauskas yra 
stambus vietos rėmėjas ir au-

■ kautojas antro transatlantinio
■ skridimo.—M. šeštokas.

reko- 
šian- 

pot roast 
s” ir švie-

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

Mutual Liquor
4707 So. Halsted Street 

Tel. YARDS' «803

THEJ)AILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
ALFABETO TVARKOJE

P. CONRAD
STUDIO '

420 W. 63rdSt
Englewood 5883-5840

Dar gražiau, modernifi 
kiau įrengta.

PLUMBINGO IR NAMŲ AP- 
ŠILDYMO SPECIALIAI

Viterous china eloset kombinacija, 
aržuolinės ar klevinės 
sėdynės ........................ .
Metalinės chrome kombinacijos sin- 
ką, kranas, su nuimama $O 
sėdyne ......................-...........
Karšto vandens šildytuvas $£ 4 E 
ir tanka 4o galionu įtalpos
Pilnas pasirinkimas tavorų. Dykai 
atvežimas. Atdara nedėliomis iki 
pietų.

A. MESSE and SONS 
2456 W. Lake SL tel. Seeley 3513

šie skaitytojai paskutiniu 
laiku užsirašė per mane 
j ienas:

F. Kurčauskis, 
Eug. Untulis, 

’St. Guzauskas, 
P. Pužas, » 
M. Mitka, 
St. Sareika, 
L. Geathe, 
Anton Banis, 
P. Džiaugia, 
J. Marčinkus, 
F. Jankauskas, 
A. Kvedaras.
Kadangi kontestas prailgin

tus iki birželio 29 d., pasisku- 
binkit tuo pasinaudoti ir užsi- 
sakykit per mano Naujienas 
atpiginta kaina.

Tillie Pabarškia, 
4424

Skaudus smūgis pa 
lietė Joniškiečiu L.

ir K. Kliubų

A. Vanagaitis ir vėl 
bando šokti prieš 

Naujienas

Patarimas šeiminin 
kėms

A. Vanagaičio advokatui 
Superior teisme užvakar pa
davė reikalavimų atnaujinti 
prieš Naujienas bylų, kurių 
Vanagaitis pralaimėjo apelia
cijos teisme.

Atnaujinta byla turės eiti 
tuo pačiu skundu ir tuo pačiu 
reikalavimu $25,000 nuostolių 
už neva šmeižtų.

Apeliacijos teismas pripaži
no Naujienų parodymus kaipo 
pilnai pateisinančius tų straip
snį, kurs buvo lilpęs Naujie
nose apie Vanagaičio nešva
rius lošimus ir dainavimus, ir 
dar pridūrė, kad Naujienos 
tuo pasitarnavo visuomenei.

Vanagaičio advokatai, at
naujindami bylų, tur būt ti
kisi parodyti, kad Vanagaičio 
perstatymas Oaks grove pik
nike, kur du vyrai, persirengę 
moterimis, rodė peštynes tarp 
“Zos ir Pct”4)uvo labai pado
rus ir mandagus perstatymas 
ir kad tokias dainas kaip “Du 
bėga, du veja” yra padoru dai
nuoti net'ir vaikams.

Kad ir 59 metų, bet 
ir jos meilės negali

ma paniekinti
Circuit teismo teisėjo Preihs 
džiurė vakar, įturėjo dideli gal
vosūkį. Prisaikintieji turėjo nu
spręsti, kiek yra verta pinigais 
59 motų moteriškės meilė. Mo- 

meilę kal- 
Pick, 814

1. Stephens Revellers or 
chestras atidaro programų ata 
tinkamu maršu.

2. Chicagos 
vės komisijos 
Kaulino žodis 
čius.

3. Dainuoja 
ras, vadovaujant Kaziui Stepo
navičiui.

4. Beliajus ir jo grupės mo
kiniai šoks įvairius šokius.

5. Dainuoja “Birutės” cho
ras, vadovaujant Jonui Byan- 
skui.

6. Andrejevas ir jo moki
niai šdks akrobatiškos ir kito
kius šokius.

7. Dainuoja “Naujos Gady
nės” choras, vadovaujant Jur
giui Steponavičiui.

8. Susirinkusios publikos 
paveikslų traukimas.

9. Dainuoja Chicagos Vyrų 
choras, vadovaujant Kaziui Ste- 
ponavičiui.

10. Chicagos Lietuvių Drau
gijos konkursantų, vienos mi
nutės prakalbos (“One minute 
speakers”). Kalbės:

Vincent B. Ambrose, 
Alex Ambrose, 
Louis Antanavičius, 
Sophie Bendžius, 
Frank 
Agnės 
Petras 
Joseph 
Marė Kemėšis, 
Antanas Lungevičius, ' 
Kazys Mačiukas, 
Zigmas S. Mickeviče, 
Arthur A. Montvidas, 
Ona Mittskienė,
P. Martinkaitis - Senas 

Petras, 7 J V
VValter Nef^T" 
M. Ratkevičienė, 
Petras Razgus, 
Petras Rasalis, 
Kazys Steponavičius, 
Petronėlė šlužienė, 
James Sholteman, 
Ona Simonaitienč, 
Kostantas G. Urnežis. 
B. Vaitiekūnas

11. Draugijos konkursantų 
grupės paveikslų traukimas.

12. Visos publikos paveikslai 
iš antro sykio.

Pikniko pradžia 11 vai. ry
tų, — užbaiga 10 vai. vakare. 
Programas prasidės 4 vai. ir 
baigsis 6 vai.

; Chicagos Lietuvių Draugijos 
Gerovės Komisija.

Ačiū St. Grabauskui, 8839 
W. 66th St. Jis yra tikras mu
sų rėmėjas, nes dar daug lai
ko turėjo iki jo prenumerata 
pasibaigs, o betgi atsinaujino 
Naujienas 15-kai menesių. Sta
sys Grabauskas ir jo šeimyna 
myli apšvietų.

Visiems mano rėmėjams ve
liju laimingos ateities. Iki pa
simatymo.

— K. G. Urnežis, 
4607 Talman Avė.

$2.25 Balta Fiat Ma- C 4 U A 
Ieva, už Gal...................* I ■ I U
$1.25 Sieteliams Maleva, EAf* 
už Gal..........................    vUv
Kalsomine cų A A

Visa Maleva 100% Garantuota— 
Arba Sugražinsime Pinigus

Paint Excnange of Chicago 
1557 Milwaukee av. 2274 EIston av. 

6836 SJHalsted st. tel.Armitage 1440

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

Tauįjykit Pinigus Užtikrintoj Vietoj 
' U. S. Government Įstaigoj, F.

S. and L. Ins. Corp., Washing- 
ton, D. C. Apdraustas kiekvie- 
no žmogaus investmentas iki “SsIkuP $5,000.00.

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

Reikalau darni 
_ visada galite 

gauti saVo su- 
V UteralSavings 1^ T A * * B ANPįLOAN «ASIOC1ATION g U. S. ĮStOJimO. 

of chicago mokėti nereikia.
2324 So. Leavitt Street ’’ 

Telefonas CANAL .1679
JUSTIN MACKtEWICII, Prezidentas.
HELEN KUCHINSKAS, Raštininkas

Seną ir naują lietuvis! 
visuomet gausite Naujieną 
1789 So. Halsted St.. <_1

LENTOS ir Medžiai 
LUMBER

,9:45 vai. vakare 
. sulaukės 52 metą am- 
gimes Lietuvoj, Vilk- 

Dubeikią parap..

Priklausė prie

Piliečių

BOURBON
■ - 

'Di s 11 llc d i n
KENTUCKY

Jeigu ręikųi/iiiji pinigų ant: Pirmu Moytįičio. arbaj ’ 
apdraucios nuo ugnies, vcįo. ote a sauk: '

«4() West 33rd Street
TELEFONAS: YARds 2790 arba 27!)!

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BODAVOJIMO B-VĖS



NAUJIENOS, Chicago, III.

Įveda Chicagoje gatvekariu 
eleveiteriu “transferus”

CIIICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS PIKNIKE 
SEKMADIENJ “BIRUTRS” DARŽE MATYSIME

Už 10 centų bus galimu naudotis ir vienu ii 
kitu transportacijos budu

('.hiengiečlai netrukus susi-
• lauks luip vadinamo “tiniVer

salio Iransfero“, kuris suteiks 
jiems privilegiją naudotis, Ir 
i'leveiterlals ir galvekariais už 
vieną kainą.

Tokį patvarkymą vakar pa
skelbė Illinois Commvrcv 
CoiumiMlon. kuri Ivnrko un|hlul

irniupmlm-lhm reikalu,,
Komisija nutarimą padarė per 
metus laiko klausiusi viso
kiausių liudijimų iš visų pu
sių nuo gatvekariu linijos'

Chicagos Surfaee Lines, Iri 
nuo eleveiteriu bendrovės ir

Niuno- 
vonhiH,

’’Universaliu trnmdero“ pro
jektui priešinosi ūbi bendnt- 
vės, operuojančios susisiekimo 
linijas, bei jos pralaimėjo.

10 crnliĮ virio] 17 r.
; Pagal L C. C, komisijos pa

reiškimą, keleivis galės užsi
mokėjęs 10 centų, naudotis ir 
galvekariais ir elevei toriais. 
Dabar norėdamas pasinaudoti 
abiejomis susisiekimo prie
monėmis važiuojantis turi su
mokėti — 17 centų — 7 cen-

Vaihiojnntivma eleveiterinis 
bus išduotas transferas, kuris 
bus geras gatviakariams. Ele- 
veiteriai bus 10c.

Gatvekariu keleivis 
kės, kaip ir duhar, 7-is 
bet jeigu norės naudoti 
veiterlus, turės sumokėll dar 
tris centus, už 'ką jam bus iš
duotas Iransfcrls, gerus vn- 
žiavlmul i'levellerials.

Persėsti iš eleveltvrius, urbn 
iš gnlviukurlų į elvvellrrhi.s 

lies sokninoiiiis 
“ reiškiu elo- 

veilerlų llnijus).
NorlhtvrfilriH "h" 

Chicago, Fullvrlon, 
.Clark, Sberidan rd„ 
I Lavvrence, Granvillv, 
(Bavvns\vood bruneh) Pauli
na, Irving Park, Monlrose, 
Damen, \Veslern, Kedzie and 
Kiinball,

SoidhNide Hoosevell,
Indiana, 43rd, 47lh, 51st, Col- 
hige Grove, Jackson Purk,

Eiiįflrivood kraneli'. Siūle 
\Ventvvnrth, Halsted, Ručine, 
Loomis.

,\'onn<d Park braneh' 691h.
MrlroĮiolilair, Gurflcld Purk, 

llnlstvd, Weslvrn, Kedzie, 
Crmvford, Cicero, Central.

Daiiįjlas Parkt \Vcslern, 
Kedzie, CruwfmxL

Loyan Sųuarc braneh: Du- 
men, \Vestvrn, Calll'ornia, Lo- 
gan Sųuarv.

Lake nL Halsted, Oakley, 
Kedzie, Cravvford, Cicero, 
Laramio and Central.

G nuul 
Belmnnl, 
\Vlhon, 
Loyoln; Bei lajaus grupės šukėj 11H *— 

lautiškuout) rūbuose

B e 11 a Butmanienė 
vėl bėdoje; ne dėl 
$150,000, bet dėl $10
Ji norėjo 

žmogų, 
bot $20.

|Hkin!ti vieną 
kjul $10 nėra

gerų
$10,

Heilu Butnmnionė,

Vakar pirmoji “Nau 
jieny” ekskursija iš 

lipo Klaipėdoje

hnwkoje'\

Pirmoji Šių metų “Naujie
nų“ ekskursija, vakar 12 vai, 
dieną pasiekė Klaipėdos uos
tą ir tenai išlipo. Būrys ke
leivių. kuriems vadovavo 
“Naujienų“ redakcijos na- 
i’ys. p. K. Augusias ir

dų Amerikos Linijos laivu

važiavo aplankyti tėviškę ir 
už dviejų - trijų mėnesių ža
da grįžti atgal. Kai kurio vis
gi žada pasilikti,

‘‘Naujienų“ ekskursija sudn- 
dnrė sekami keleiviai:

J. A. Armonas, Mrs. Armo- 
idonė ir sūnūs, iš Clevelando; 
Rozalija 'Šimaitienė, Chicago; 
Antanas Raktelis iš Bieknell, 
Ind.; Elzbieta Ratkelis, T. Gri
cius, V. Raškeviez, J. Stoškus, 
Juozapas Končius, Lueia Kon
čius, J. Butkus, Frank Utakis, 
N, A. Sidahr, Juozas Keveža, 
John Noreika.

----------------------------—v—--—

Šįvakar Lietuvių So
cialistų susirinkimas

PRAN EŠIMAI CLASSIFIEDADSlIŠVAŽIAVIMAS
LIET. TEATRALIŠKOS DRAUGI- 

,108 RŪTOM No, I 
Rengiu Išvužhivlmų 

SEKMADIENI, MINE II. iD.'lh 
HIG TRIM INN DARŽE

(I blokai I vakarus nuo Kean Avo. 
ant Araluir Avo, 

Meldžiam atsilankyti
Komitetas.

TelsybAs Mylėtoju Dr-tčs svarbus 
pj'loš*pusmetinis susurinklnias (vylu 
neddlloj, birželio t) d,, 1085, (mlcu* 
gos Liuli AudhorlJoJ, 3188 H, IhiiS’ 
tad St,, 12 viii, dienu,

Visi niirhil fls butlniil priviliota 
dulyviiutl, nes bus svurslomu flnun* 
nlnliil Ir konstlluclJlnlul kluuslmul 
Apurt to, bus svilinus ir žlnguldio 
rūpintus apie kuri visi prlvulo.e žl 
no J, 81, Narkls, sekr,

L, M. M, Chlciigos Central® kuopa 
laikyti mfiKMiliil smdrlnklmn ihuiRIh- 
dieniu vakare, birželio (June) 7 d.. 
Naujienų name, 1730 8. Ilnlstad Ht„ 
pradžia H vai, vak,

Narini Ir almpatlziiolojal kviečia
mi skaitlingai alsi lankyti i no aptivar- 
atlino kuopos bėgančių reikalu bus 
patiektas rel'di'atns Ir vflllaii diskusi
jos rel’oranto pakeltais klauslmab',

Kviečia sekretorius.

Llthuanlan Monioilnl Ruoni Pinui 
PoikIuh įrenginiui Lietuviu Rumba' 
rlo Pilt, I Jnl ve i'm! tato, Plttaburghn 
npygaidčs piknikas L. Kainb. omu- 
dnl, Pikniko renginiui Draugijų At- 
n,ovu Ir Lietuviu Kambario k'nndn 
KomlU'to humI rl n k I inna įvyks birže* 
llo 27 d. 1086 in, H vai, Jei kuri 
Draugija ntira du Ičrlnkus atstovus 
nuilonmdt išrinkti Ir siusti I susi* 
rinkimą, Visu lygios talsns dėl 
knmb,I Lietuviu Piliečiu svetalnAJe 
1723 Janu 8t„ H, H„ Pltlsburgh, Pu 
Malonfikltn atsilankyti būtinai, nes 
yni svarbiu rolkulu, Hu pagarbu,

J, Baltru Au i i ls, sekr.

For Rcnt
ANT RENDOH kumpinis štornn 

buvo invd'iiiiM oor 85 motus, tinku 
mus dftl bliu biznio,

4468 S, Ahlilmul Avo.

BuhIiichh ChanccH

PARDAVIMUI lavom, goru vieta 
pilu geros tarnsportacljos, senu 
viela, maišytų tuntu upgyvontu, 
PiIožiihIIn pardavimo Ilgu. Niinjlo- 
nos Hox 2115,

Laivas plauke tiesiai į Klai
pėdą ir ekskursantai be per
sėdimo ar važiavimo trauki
niais pasiekė Lietuvos kraštą.

Iš ankstesnių pranešimų pa
tirta. kad kelione buvo labai 
smagi, jura buvo rami ir lai
kas. kaip matant prabėgo. Da
bar, laivui jau pasiekus Klaipė
dą, švedų Amerikos Linija 
praneša, kad “viskas tvarko-

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
Chicagos Central? kuopa laikys 
mėnesinį susirinkimą šįvakar, 
birželio 7 d., Naujienų name, 
1739 S. Halsted st. Pradžia 8 
vai.

Kviečiami dalyvauti visi na- 
ir simpatizatoriai. Užsibai- 
svai'stymui kuopos reikalų, 
Montvidas patieks referatą, 
referato viešos diskusijos

Didžiuma ekskursantų nu-

riai 
gus 
Dr. 
Po
pakeltais klausimais.

Kvieslys.

Garsioji 
kuri pakliuvo j kalėjimą (da
bar paleista i>o kaucija) ir lau
kia teismo dėl turi ingo pabus
tos Kelly $160,000, vakar vėl 
atsidūrė bėdojo.

Bet šj kurtą bėda'prasidėjo 
ne dėl $150,000, kuip anuo kur
tu, bet dėl $10. Dėl dešimkės, 
kurią Butmunienė per prievartą 
bandė (paversti j dvidešinjky.

Kaip ten tikrai buvo, 'Niek 
Muilas, 509 W. Madison street, 
nervingas graikas, negali pa
sakyti, bot jis pareiškė, kad 
pamatęs dešimkę, j|sj $Jpp kad 
tai dešimkė, o no dvidešimkė.

IŠ jo šukavimų ir tvirŲnimų 
apie mokėjimą atskirti niko
lius nuo dešimtukų ir dešimkes 
nuo dvidešimkių, pasiseka 'su
lipdyti sekamą istoriją.

Butmanienč atėjo į Muilas 
restaurantą pavalgyti. Išsitrau
kė dešimkę ir padavė ją. Mal
ins, (taip bent Maliau šukavo). 
Gavusi grąžą, Butmaniene ome 
šaukti, kad Maliau bando ją ap
gauti. Nedadavė dešimts dolerių 
Buhnaniene, kaip ir Muilas, pa
sižymėjo stipriais vokalinis ga
bumais. Abu gabumus sudėjus 
i daiktą, susidaro tokios aplin
kybės, kad j jas matė reikalo 
įsikišti policija, ir pakviesti, ir 
Muilas ir Butmanienę pas tei
sėją.

Teisėjas dar vakar nespėjo 
išrišti problemos ar dešimkė 
guli pavirsti į dvidešimkę, ar 

Ine, tad Butmanienei teko atsi
durti detektyvų biure, kur lai-

kinai užtruks iki leiHČjas Įgys 
kokių nors nuomonių ginčija
mu klausimu.

Deteklyvų biuro matronos, 
kurios kr-Mė Butmaniunę, rado 
pas ją apie $1,000.

Vakar toisčjas Davld, bojo, 
išteisino Biitmanlenų už arošta- 
vintų vieno Petro Žobrnsko, 
1860 S. llalstod H'lreot, kuris 
ją patraukė teisinau, ieškoda
mas nuostolių už neteisingų

SLA 55 kuopos susi
rinkimas

WRST PULLMAN. — Atei
nant) sckmadionĮ, birželio 9 d. 

po pietų Bimbos svotai- 
635 West 119 Street, 
SLA 55 kuopos susirin- 

Bus svarbių raportų,

nėjo, 
įvyks 
k imas.
pranešimų ir bug ^vars.toma se-

Visi narini i^,j\prčs būtinai 
atsilankykite pasiirtu laiku. 
Taipgi yra kviečiąml atsilanky
ti tie, kurie norike prisirašyti 
prie kuopos. — Sekretoriui*.

Keletas Kupiškėnų 
mato gyvą reikalą...

Keletas Kupiškdnų, matyda
mi gyvą reikalą, nutarėme su
šauk Ii susirinkimą, šeštadienį, 
birželio 8 d., p. J. švelnio na
muose, 2919 Wėst 45th si., 
(pirmas aukštas), netoli nuo 
Wetsern a vemto.1 Susirinki
mo pradžia 7:30 vai. vakare.

Kupiškėnai, kurie pamatys 
šį pranešimą, yra maloniai 
prašomi atsilankyti ir atsives
ti savo draugus. Jie nebūti
nai turi būti kupiškėnai, nes 
šis susirinkimas neturi nieko 
bendro su žinomu Kupiškėnų 
Klubu. Rengėjai,

AUTOMOBILIŲ LENKTYNIŲ AUKA Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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Apsigyvenk’ Mieste.
LIETUVIŠKAME VIEŠBUTY!

Arti prie ežero, knygyno, dailčs 
muziejaus ir visų didmiesčio Įs
taigų.
švarus apšildyti kambariai, mau
dyklės ir shower. Nuo $1.50 iki 
$4.50 i savaite. Valgis prie vietos 
kas nori.

South Central Hotel
JULIUS BASKIS, Sav.

1245 S. Michigan Av. Victory 4686

INDIANA PQT J S, IND. __ Automobilių lenktynėse, kurios čia įvyko Kapinių Puošimo Dieną,
ažsimužė 24 metų automobilistas, Clay Weatherly. Paveikslas parodo automobilio liekanas po 
uUstrofos, kurioje jaunas sportininkas žuvo.

Ar lau esi nariu Chloagos Lietuvių 
Draugijos? Jeigu nesi, lai kodOl 7 
Du tūkstančiai lietuvių vyru Ir mo
terų yra nariais Šitos dldidfls pašal
pos Ir kultūros organizacijos -- atei
kit Ir Tamsiu 1 akai UI ilgos šolmy-

UhlriigoM Lietuviu Dnnugljoje li
gos nušulpn yru trijų skyrių: $6,00 
suvullyju, $10,00 suvultyje ir $16.00 
suvultylo, Mokestis 60o„ $75, Ir 
$1.26 mėnesyje, Extru mokesčių 
nflra, pomirtines reikalams Išmo
kamu $260,00 Iš Draugijos Iždo,

(lileagoM Lietuvių Draugija vru 
logulO organizacija Illinois veisti lo
ja. Nariais priimami vyrui Ir mo
teris nuo 15 iki 4H matų amžiaus,

lalrašyt Dratigljon gulima per mu
su konkurauiitus urbn mulonšklto 
kreiptis tiesiui I Draugijos ofisą, 
pamsIOIIuls Ir ketvergals ofisus atda
rus visų dienu, o nodSIdlonlals tiktai 
nuo 0 ryto Iki 1 po plot.

Chleagos Lietuvių Draugija.
1780 So. Hulstad St, 

("Naujienų” namo -- 2-ros lulsnO

uos narius.
Chlciigos Llotuvlij

gos na

H, L, A, I34Ion Motorų kuopa lul- 
kvti iiuHniatliil Nuslrlnldinu paliktadlo- 
nlo vakura, , birželio 7 <1., MeKInlrv 
Mirko Mvetaliifljti, prie W<»ztarn blv<l. 
r iIIHum gatvčN. Pradžia K viii, vak, 
Miii'Šm nialenčklta atallankvtl nkull- 
lugai. A, Buchllinklonfl, Nekr.

PARDAVIMUI tavern, g<«ru|<t vie
tojo, dirbtuvių dlstrikta. Apgyven
tu muIAylu tuntu. Pigiai graltum 
klrkčjul. 6617 W, 63rd PI,

«MNir

PARDAVIMUI tavern, biznis Iš
dirbtas, gerojo vietojo, įvairiu tuntu 
npiryvontoj, Perduosiu pigiai, nrln- 
žuatls piirduvlmo Ilgu, Sllver L<uf 
Inn, 0000 H, Ashland A ve,

Morning Star Kllulms laikys mfl- 
nosini susirinkimą birželio (I ‘.liana. 
1086 m, kllubauzfij, 2001 North Ava. 
8 vai, vakaro.

Draugui inalonflklta susirinkti, 
yra lobai svarbus dalykui 
kas link kliubo padėties, 
mlršklta Ir iioslvbhioklta,

aptarti 
Nopu-

M. Chopul, inš(,

Jaunu Uetilviu Amerikoje Tautiš
kas Kllubns laikys prlešmotlnl susi
rinkimu penktadieny, birželio 7 d,, 
7:80 vai, vak,, Chlciigos Lietuvių Au
ditorijoj, 8183 S, Halsted St, Visi 
nurisi nudonfiklta laiku pribūti, nes 
randasi daug svarbiu reikalų ku
riuos būtinai turėsim aptarti,

H. Kunevičius, riišt.
Illinois Lietuvių Pašepęs Klliibo( 

pusmetinis susirinkimas įvyks penk- 
tadhmy, birželio 7 d., 1035 m., Chl- 
eagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 So, 
Halsted Si, 7:30 vai, vakaro, Visi 
kllubiočlul kviečiami būtinai atsilan
kyti i ŠI susirinkimu, nes yra daug 
svarbių reikalų. A. Kaitinkis, rušt,

Liet. VakarlpCs ŽvalgŽdČH Pašalpos 
kliubo pusmetinis susirinkimui; įvyks 
penktadieni birželio 7 dienu, 8 vai. 
vak. ' G, M. Chernausko e svetainei, 
1000 So, Union Avė, VIhI nariai 
ir narės kviečiami atsilankyti, nes 
turimo daug svarbiu raikulu aptarti, 
kaipo pikniko klausimas ir kiti svar
bus reikalai. B. J. Žolynas sekr.

Garflekl Park Lietuvių Vyrą h 
Moterų Pašelpinio Kliubo susirinki- 
mus įvyks nedšlioj birželio 0, 1035 
Lnwler Hali, 8020 W. Madison St. 
1 p, m.

Nariai būtinai atsilankyklt, nes 
yra daug naujo apsvarstymui.

RaŠt.

ADAMS 
MEAT MARKET 

1734 W. 47 St.
PORK LOIN 4 fi 1 -ItlžC
VEAL ROAST 4 A 11U2C
PORK ROAST 4 A 1 _ 

1O2C
ROLE STEAK <fl 1 A10 '2 C
PIGS FEET

PORK HOCKS

OX TAILS 
l < ■
• > ' ■ ’ ■ 1 -l ♦ ,

------ 1 ' ... ............. ... ...r r

51c
NECK BONES 51c
KIAUŠINIAI AA 1CC2C
SVIESTAS

GRANĮ) OPENING MOVIE INN
607 West 63rd St.

Subatoje, June-Birželio 8 dieną 
ĮVYKS GRANDIOZIŠKAS atidarymas 
“MOVIE INN” TAVERN

Bus puiki muzika, šokiams daug vietos. Skaniausi užkandžiai už 
dyką. Visi draugai ir pažįstami, nuoširdžiai kviečiami atsilankyti.

A. & A. Jokantai ir C Strelches

KARPENTERIS, esu senas ir 
patyręs prie repairing ar naujo kas 
nebūtų, savininkas bus užganėdintas. 
Kas prirodys toki darba. gaus atly
ginimą, pagal darbo ir uždarbio. 
Taipgi pentuoju mažus namus ar 
garadžius. Rašykit laiška ar tele- 
fonuokit L. Raudis, 1789 S. Halsted 
St. TeL Boulevard 0268.

CLASSIFIED ADS
Business Service 
Biznio PataniavImiiN

MOVING
PIANUS III RAKANDUS

Prieš perslkruustiint pašaukite 
LAEAYETrE 8980 Ir aš atvažiuo
siu Jums padaryti “ontimatlon” 
kiek Jums kulnuos kraustymas, 
Aš guliu garantuoti, kad jus busite 
tikrai užganfidlnti su mano žemo
mis kainomis Ir geru patarnavimu.

OK8AS EXPRK8» 
2640 W, 48 Ht.

Furniture & Flxtures 
Rnkandni-Italui

IŠPARDUODAME BARU FIKČE 
rlus. visokio didžio su Coli Baksab 
Ir Kinkom, Talngl štorų flkčorlu* 
dėl byla kurio biznio įskaitant svar* 
stykles, raglsterlus Ir leo baksus 
Cash arba ant IšmokOJinio. Pama
tykite mus pirm negu pirkaite ki
tur, 8. E, SO8THEIM & S0N8. 
Storo Flxturas, 1000 S, Stata St„ 
CALumet 5200.

PARDAVIMUI leo box, 4’Xjx8 ft„ 
tinka tavornul arba grasomai. Bar* 
genas, 4705 S. Hulstad 8t,

Financial
Flnansnl-Paskojos

ŽOLINAM PINIGUS 
ont Jūsų morglčlų, bonu. algų Ir na
mu. Taipgi perkam, parduodam, mai
nom morglčlus, bonus, namus, ukes 
ir biznius. Turim updraudos do- 
partmenta, Viešas Notaras, 

J. NAMON & CO.
6755 South Western Avė,

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai

GASO IR KEROSINO 
Vlrtuvčs Pečių Buvclnč 

Didžiausias Pasirinkimas ę— 
Ženilauslomls Kainomis 

BEN NELSON 
1804 S, Halsted St, 

Atdara kasdien, taipgi nedčHoj. 
Utarninke, Ketverge Ir Subatoj 

iki 9 vai. vak.

Personai
Asmenų Ieško

IEŠKOME merginos ir našlčs ap- 
sivediniui vaikino, kuris myli gražų 
šeimynini gyvenimą. Našlč, esu 
biznyje viena.yra perdaug darbo. O 
mergina nori gauti biznierių vyrą.

Mergina S. D. Našliukč V. W. V. 
1789 S. Halsted St. 

Box 266.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

PAIEŠKAU pusininko. Emmas’ 
Castle Cafe, 644 North State 
Street.

PAIEŠKAU partnerio i Taverno 
bizni. Biznis toj vietoj per daugeli 
metu ir labai gerai eina. Renda ne
brangi, ^kambariai gyvneųimui iš 
užpakalio; visokių tautu apgyventa, 
arba parduosiu ūž cash, vienai mo- 
terel persunku. Atsišaukit greitai. 
959 W. 71 St. kampas Morgan St.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKIA darbininko ant ukčs. 
Darbas visada. Atsišaukite, 

4346 S. Ashland Avė.

GERI namai dėl merginos arba 
moteris. Lengvas namų darbas. Ma
ža šeimyna. 3 mėnesiai ant ūkių. 
Alga. S. Nadel, Te!. Rockwell 8591.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

IDEAL BEAUTY SHOP. Rei* 
kalauja patyrusiu operatorkų; pas- 
vus darbas, gera mokestis.

1747 S. Halsted St.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

PARSIDUODA iirbit IAnIioihIuoJu 
bizniavus mimas, 1000 N, Union u ve, 
Arlrn pursldumhi tavern, 7021 Stony 
hlniid ava,

TAVERN pardavimui, geroj vie
toj, netoli dirbtuvių, pigini, 

1010 W. 43rd Ht,
•—•O"—

VARDUOSIU visu arba puse Tu- 
yern eii lunčrulmlu, tarp dideliu 
dirbtuvių; turiu duug bizniu, negu
liu visu apžiūrėti,

8729 So, Morgan Ht.

PARSIDUODA bučernfl Ir gro- 
sernfi. biznis Išdirbta* garui, par
duodu pigini, 2000 W, 46th Ht.

PARSIDUODA bučernfl labai ge
roje vietojo. Pigi randa su pragy
venimu. Nauji “rlkčorlnl” Ir trakus. 
Parduosiu pigini, 740 W, 31 St,

TAVERN pardavimui, goru vieta, 
gorus biznis prašals Stack Yardus. 

4320 So, Ashland Avo.

SKUBIAM purdnvlmul 8 matus 
Išdirbtus Tavern, Geroj npldinkfij, 
prie transfer kumpo. Graži vieta. 
Pigi randa. Savininkas būna po 0 
vai, vakare, 1620 E, 00 Pinas,

PARSIDUODA groscry Ir kand
žiu Štaras — Pigini — priešais te
atro ant biznlnvos gutvfis, 

026 W. 31 St.

PARSIDUODA groscrnfi ir bu- 
černfl, biznis išdirbtas per daug 
metu; savininkus važiuoja | Lietu
va, Nepraleiskite progos, nes par
duosiu už labai prieinama kalini.

2136 So. Halsted St,

DIDELIS BARGENAS. Pardavimui 
biznio namas, tavern, yra svetainė 
dėl puriu ir vestuvių, gyvenimui 
kambariai, taipgi ekstra lotas. įstai
ga senumo 15 metu. Gerai apsimo
kantis biznis. Priežastis pardavimo 
— pasitraukiu iŠ biznio (retiring). 
Kaina, $11,500, Randasi netoli baž
nyčių Ir gatvekariu.

4633 S. Itackvvell St

PARDAVIMUI grosernč ir bu- 
černč. Geroj vietoj. Geras biznis, 
šaukit RepublicSSOO.

PARDAVIMUI kriaučių biznis, sa- 
vininkas eina I kita bizni, J. Kar- 
nelski 4601 S. Hermltage Avė.

TAVERN pardavimui gerai Iš
dirbtas biznis, duoda gera pelną, ne
brangiai, turiu kita bizni.

4147 S. Kedzie Avė.

TURI BŪTI PARDUOTA 
BRIGHTON PARKE GROSER- 
N£ IR CANDY STORE, GE
ROJ VIETOJ.

2608 W. 47 St.

TAVERNAS, biznis išdirbtas nuo 
alaus sugryžimo. Nauji rakandai. 
6 kambariai išrenduoti. 4 prie taver- 
no. Du garadžiai išrenduoti. Ilgas 
lysas, renda pigi,

6747 So, Westem Avė.

TAVERN pardavimui, gera vieta. 
Pardavimo priežasti patirsit ant vie
tas. 6759 S. Halsted St.

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

PARSIDUODA FARMA, Good
man, Wis. valstijoj 80 akerių, su 
visais gyvuliais ir mašinomis par
duosiu už $8,500, arba reikalingas 
gaspadorius, nes esu našlč.

Atsišaukite
Goodman, Wis. 

General Delivery. 
ANA ARREMINAS, 

arba
6227 So. Ashland Avė. 

Chicago, III.

Real Estate For Šate
Namai-Žetnė Pardavimui

PARDAVIMUI arba mainymui 4 
apt. mūrinis, garu apšildomas elek. 
refrigeravimas, taipgi keletą ' mažų 
lotų arti 63 ir Westem. Seaman, 
6403 S. Campbell avė.

SAVININKAS parduoda kelis fer
mų namus ir nuo 2 iki 
mis, prie didelio kelio, 
bariu namas, su skiepu 
Vanduo. Garažas ir 
Pigiai.

yra elektra, 
viitininkas.

Bos 881.
Arlington Heights, DL




