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Ethiopijos karalius go; sostine liepsnose
: ’ .   ■. -  ....... -           —  — -

Karas su Italais 
susmuko

♦ j. •

Lietuvos Naujienos
SULAIKYTA DIDELE SAGŲ 

KONTRABANDA
NUBAUDĖ NEVYKUSĮ DEG
TINDARIŲ PERSEKIOTOJA

Veikiausia bus atšauktos ir visos sankci
jos Italijai. Italai skelbia naują Ethiopijai 
karalių. Apleista Ethiopijos sostinė plė

šiama ir deginama.
KARO LAIVU
— Ethiopijos kara- 
čia traukiniu ir tuo-

KARALIUS IŠPLAUKĖ ANGLIJOS
DJIBOUTl, Francijos Samoli, geg. 3. 

liūs Haile Selassie .ir jo šeimyna atvyko į 
jaus sėdo į jį laukusį Anglijos torpedini laivą Diana, kuriuo ir
išplaukė | Aden, Arabijoj, iš kur plauks | Angliją.

“Karalių karalius”, dabar tik paprastas tremtinys, išrodė 
labai pavargęs ir atsisakė duoti bet kokį pareiškimą. Jis dagi 
paprašė Francijos gubernatoriaus neįleisti | stot| jokių kores
pondentų. t

^Karalių lydėjo keli ministeriai ir valdininkai.
Vėliausios žinios.

WASHINGTON, geg. 3. — Anglijos kareiviai šovė į 
šininkus Addis Ababoj, evakuojant Turkijos legaciją.

BERLYNAS, geg. 3. — Berlyno laikraščių žiniomis,

nau-

BERLYNAS, geg. 3. — Berlyno laikraščių žiniomis, laike 
riaušių Addis Ababoj liko užmušti viena amerikietė moteris is 
medikalės misijos, taipjau keli švedai, graikai ir francuzai.

DJIBOUTl, Francijos Samoli, geg. 3. — Iš Addis Ababa 
pranešama, kad Italijos lėktuvai išmėtė virš miesto pranešimus, 
jog Lij Yasu sūnūs, anūkas didžiojo Ethiopijos imperatoriaus 
Menelik, dabar buS*'4 Naujuoju” Ethiopijos imperatorium. Ita
lų skiriamai užimti-Baile Selassie vietą karalius gyvenąs Ta- 
jura, Francijos Samoli žemėj. Lij Yasu, kuris užėmė Ethiopi
jos sostą 1913 m., po Menelik mirties, buvo nuverstas 1916 m.

Karalius Haile Selassie dar pasilikęs Ethiopijoj.
DJIBOUTl; geg. 3. — Karališkas traukinys, kuriuo bėga, 

į saugesnę vietą karaliaus Haile Selassie šeimyna, pereitą nak
tį atvyko į Direwada, pusiaukelėj tarp Addis Ababa ir Djibou- 
ti uosto.

Tvirtinama, kad karaliaus nesą traukiny ir kad jis pasili
kęs arti Addis Ababa priruošti su savo valdžia paskutinius 
snius baigimui karo.

ANGLIJA PRISIPAŽYSTA
PRALAIMĖJUSI; AT
ŠAUKS SANKCIJAS

zmg

New Jersey legislatura panaikino valstijos pašalpą bedarbiams. Iki šiol valstijaTREN.TON.
kiekvieną mėnesį skirdavo $3,000,000 bedarbiams šelpti. Dabar bedarbiais turės rūpintis miestai. 
Čia parodoma legislaturos sesija, kurioj dalyvę, vo didelė bedarbių delegacija. Tačiau ir bedarbių 
protestai nieko negelbėjo.

KYBARTAI, —šiomis dieno
mis Kybartų pasienio policijos 
rajono viršininkas K. Jasenas 
su sargybos viršininku J. Do 
mentu sulaikė II pasienio ra
jone 13,800 tuz. (157 kg.) įvai
rių sagų. Kontrabandininkai, 
kurie šiais sagas pergabeno is 
Vokietijos į musų z pusę, pabė
go.

Apie du centneriai tokių pat 
sagų sulaikyta ir I-me pasienio 
rajone.

MARIJAMPOLĖ.—Tarnauda
mas pasienio policijoje pil. P. 
Rimarčikas Seinų apylinkėje 
viename miškely užėjęs piliečius 
beverdant degtinę. Rimarčikas 
be tikros priežasties pradėjo j 
degtindarius šaudyti ir pi. Sur- 
doką mirtinai nušovė.

Rimarčikas už tai buvo pa 
trauktas kaltinamuoju. Mari
jampolės apyg. teismas Rimar 
Čiką nubaudė 4 met. sunk, dar
bų kalėjimo. Teismo salėje Ri 
marokas buvo ir suimtas.

Nužudė savo žmoną 
leisdamas gyvatei ją 

sukandžioti

LONDONAS, geg. 3. — Pc 
penkių valandų kabineto kon 
ferencijos, kuri turėjo, būti la
bai nesmagi valdžiąi, užsienio 
reikalų ministeris Eden kalbė 
jo savo distrikte Leamington.

Savo kalboj jis prisipažino, 
kad Anglija pralaimėjo, ir kad 
Italijos ir tautų sąjungos kon
fliktą reikia skaityti užbaigtu 
Jam galbūt buvo labai sunku 
prie to prisipažinti, nes jis ii 
buvo vyriausias kovotojas už 
sankcijas ir už taikos derybas 
“tautų sąjungos rybose”.

Bet Ethiopija karą visiškai 
pralaimėjo ir susmuko. Tad 
dabar tautų sąjungos tarybai, 
kuri susirinks gegužės 11 d., 
teks susidurti su visai nauja 
padėtimi.

Dabar jau negalės būti ii 
kalbos apie derybas “tautų są
jungos rybose” ir pats Eden 
prisipažysta, teks atšaukti vi
sas pirmiau paskelbtas Italijai 
sankcijas.

Savo kalboj jis kartu pasisa-

Chicagai ir apielinkei federa- 
lio oro biuras šiai dienai pra
našauja :

Apsiniaukę ir biskį šilčiau.
Saulė 

7:51.
teka 5:43, leidžiasi

kė ir už didelį Anglijos 
ginklavimą, nes kitokios 
ties, kaip ginkluotis, jau ne
belikę. z
Ethiopijos sostinė liepsnoja.
WASHINGTON, geg. 3. — 

Senąją Ethiopijos sostinę Ad- 
dis Ababa, iš kurios valdžia 
pabėgo, dabar apnyko plėšti ii 
deginti visokios plėšikų ban
dos.

Karališkoji šeimyna pabėgo 
iš sostinės, nes laukiama puo
limo besiartinančios Idalijos ka 
riuomenės.

Apie tai pranešė valstybės 
departamentui per radio Jungt. 
Valstijų ministeris Cornelius 
Van H. Engert, kuris su visu 
štabu pasiliko apleistoj sosti 
nėj.

Jis sako, kad smarkus gais
ras siaučia pačiame miesto 
centre ir kad gaisras nuolatos 
plečiasi, bet jis neina linkui 
Amerikos legacijos.

Per visą dieną tūkstančiai 
čiabuvių bėgo iš miesto. Dau
giausia nuostolių padarė ne
skaitlingas netvarkus elemem 
tas, kurį butų buvę lengva su
valdyti, jei policija butų pra 
dėjusi veikti pačioj pradžioj.

Dabar gi girdėtis šaudant ir 
gatvėse matytis lavonų. Trys 
kulkos kliudė ir Amerikos le- 
gacijai, bet sužeistų nėra.

Amerikos vice-konsulo Cramp 
butas liko išplėštas.

Addis Ababoj pasiliko 53 
amerikiečiai. Jie daugumoj pri* 
siglaudė šarvuotoj Anglijos le- 
gacijoj, kuri turi savo kariuo-

apsi- 
išei-

menę ir ginklus, taipgi yra ap 
tverta spigliuota viela. Ten 
daugiausia prisiglaudė ir kiti 
svetimšaliai.

Riaušininkai yra apsirūpinę 
valdžios paliktais ginklais ir 
amunicija ir todėl rodytis gat
vėse yra pavojinga.

Ethiopų gynimasis visiškai 
susmuko.; ‘ c

Išvežti Ethiopijos archyvai.
PARYŽIUS, geg. 3. — Fran

cijos legacija praneša, kad ka
raliaus Haile Selassie kabineto 
ministeriai automobiliu bėga į 
Gorai, 60 m. į pietvakarius 
nuo Addis Ababa. Jie išsivežė 
ir visus archyvus.

Rymas 0 dūksta.

RYMAS, geg. 3. — Gavus 
iš Londono ir Paryžiaus žinių, 
kad Haile Selassie pabėgo iš 
Addis 'Ababa, Rymas iš džiaug
simo pradėjo dūkti.

Italijos kareiviai yra jau ne
toli miesto. Juos sutrukdė kab 
nų užgriuvimų uždaryti (kal
nai.

Kaltina anglus už ethiopų 
pralaimėjimą karo.

PARYŽIUS, geg. 3. — Už 
Ethiopijos susmukimą diplomą 
tiniuose rateliuose kaltinama 
Angliją, kuri nepristatė Ethio
pijai užtektinai ginklų. Jie sa 
ko, kad ethiopai buvo suorga
nizavę pusės miliono karių ar
miją. Tik 30,000 ar 40,000 jų 
žuvo kare. Todėl ne stoka ka
rių privedė prie karo pralai
mėjimo. Jie pralaimėjo todėl, 
kad išsibaigė jų amunicija.

Be to atėjo jr laukų sėjos 
laikas. Tas pribaigė karalių, 
nes. kareiviai masėmis pradėjo 
bėgti iš kariuomenės dirbti sa
vo laukus ir sėti javus, 
tokių aplinkybių tęsimas 
pasidarė nebegalimas.

Federaliniai agentai 
suėmė paskilbusį 

Alvin Karpis
Karpis liko suimtas New Or- 

leans ir. tuęjaus liko išga
bentas lėktuvu į Št. Paul, kur 
bus teisiama^ Už žmogvagy- 
stę.

tas lėktuvu1 tiesiai į St. Paul, 
kur ir liko uždarytas kalėji
man.

Spėjama, kad jam daugiau 
laisvės neteks matyti ir kad 
jis visą savo gyvenimą turės 
praleisti federaliniame kalėji
me Alcatrąz saloj, prie San 
Francisco. f

LOS ANGELES, Cal., geg 
— Robert James iš La Grės1 

liko suimtas

Kongresmanas Zion 
check vėl buvo 

suimtas

Prie 
karo

Suokalbiavo nužudy
ti Ispanijos premie- 

rą; 8 suimti
. MADRIDAS, geg. 3. — Aš- 
tuoni suokalbininkai, kurie šuo- 
kalbiavo nužudyti premierą 
Azano, liko suimti ir pasodin
ti kalėjiman. Vienas jų jau 
prisipažinęs prie kaltės, bet jo 
prisipažinimo neskelbiama.

ST. PAUL, Minn., geg. 3. - 
Alvin Karpis, 26 m. supus chi- 
cagiečio janitoriaus 
Anna Karpavicz, skaitomas “vi 
siiomenės priešu No. 1”, kaipo 
po Dillingerio ir Nelsoii labiau
sia paskilbęs visoje Amerikoje 
kriminalistas, liko suimtas Nexv 
Orleans, La., mieste ir tuojauš 
tapo lėktuvu atgabentas į čia, 
kur btfs teisiamas už pagro
bimą bankieriaus Bremer ai 
bravoro. savininko Hamm.

Jei jam čia pasisektų išsi
gelbėti nuo mirties bausmės, 
tai jis dar gali būti teisiamas 
už apiplėšimą pašto traukinio 
prie G^retsville, O./ taipjau 
už nušovimą šerifo, 16 bankų 
apiplėšimą, kelis mažesnius plė 
Šimus ir už prisidėjimą prie 
nužudymą kelių žmonių.

Nors jis gyrėsi, kad niekad 
gyvas nepasiduosiąs valdžiai, 
bet tapo suimtas be jokio pa
sipriešinimo ir nepaleidus nė 
vieno šūvio.

Kartu su Karpiu liko suim 
ta jo meilužė ir jo draugas 
Hunter, kuris buvo gaudomas 
sąryšy su minėto Garretsville, 
O., pašto traukinio apiplėš’-

John ir

Negalėdama išmokė
ti algų, atidavė savo 
turtą darbininkams
: WEST ' ! ■ FR A NKFORT, UI., 

geg. 3. — Negalėdama išmokė 
ti algų, kurios į dvi savaites 
pasieks $12,000, West Mine 
Coal Corp. pervedė visą save 
turtą darbininkams ir uždą 
rys kasyklą už dviejų savai
čių. Kasykla veikė per 25 me» 
tus.

Tarp to turto yra iškasti ir 
dar neparduoti 84 vagonai an
glių. Jeigu jų neužtektų algų 
užmokėjimui, tai angliakasiai 
patys gali operuoti kasyklą, jei 
tą ras pelningu ir apsimokan
čiu dalyku.

- Negalėdama išmokė
1 *' • * ■ I • • I

Tik trys kauntės ne
prašė viešųjų darbų 

.pagelbos

mu*
Federaliniai agentai, žinoda

mi, kad Karpis mėgsta med
žioti ir žuvauti, taipgi nemėg
sta šalto oro, per kiek laiko 
sekė pietinių valstijų rezortuš 
iki jį užklupo New Orleans 
Nutetatę butą, kur Karpis gy
veno su savo meilužį pas ku 
riuos tankiai lankydavosi ii 
Hunter, namą apsupo ir visus 
tris sučiupo sėdant į automo
bilių. Gintis nebuvo jjokios ga
limybės, todėl jie ir pasidavė 
be jokio pasipriešinimo. Karpis 
buvęs taip nusigandęs, kad vi 
sas drebėjęs kaip drebulės la
pas ir dagi ne kalbėti negalė* 
jęs.

Už kelių valandų, ^surakintas 
ir apsuptas didelio būrio fede- 
ralinių agentui jis liko iŠvež-

WASHINGTON, geg. 3. — 
Peržiūrint viešųjų darbų ad 
ministracįjos veikimą, surasta, 
kad iš 3,0^3 kaunčių visoje ša
lyje, tik trys kauntės nesikrei
pė prie administracijos ir ne
prašė jokios viešųjų darbų pa- 
gelbos. 1 . . ’>

Dvi tų kaunčių yra Georgia 
ir viena Missouri valstijoj. Vi
sos trys į yra retai apgyventos 
ūkininkui Visos kitos kauntės 
yra prašiusios vidutiniškai po 
du viešųjų darbų projektus, 
nors daugelis tos pagelbos vis 
tiek nesulaukė.

BERLYNAS, geg. 3. — Nau
jasis zėppelinas Hindenburg 
ateinantį trečiadienį išskris iŠ 
Vokietijas į Jungt. Valstijas, 
Lakehurąt, N. J. Jis be pašto 
siuntinių, pasiims dar ir 52 pa- 
sažieriusį Tai busianti 

kelionė j šiaurės

3 
centą, Cal., liko suimtas uz 
išgėdinimą jaunos mergaitės.

Kartu su jo suėmimu išėjo 
aikštėn kita jo piktadarybė — 
fantastiškas nužudymas jo 
žmonos, leidžiant nuodingai gy’ 
vatei ją sukandžioti.

Tą žmogžudystę iškėlė ąįk 
š^ėn Charles Hope, pagelbinin 
kas toje .žmogžudystėje. — •* »

Pasak Hope, James nusita 
re nužudyti savo penktą žmd- 
ną, kurią buvo vedęs tik dvi 
savaitės atgal, kad paveldėti 
jos apdraudą. Jis įsakęs Hope 
sugauti tris gyvates. Jis jas 
sugavęs tyruose, bet James iš
bandęs jas, ant šunų ir radęs 
nepatenkinančias. Tada įsakęs 
gauti tikras barškuoles. Hopu 
gavęs jas vienoj sankrovoj ir 
atnešęs į James namus.

Atėjęs į James namus, jis 
radęs James moterį pririštą 
prie kėdės, su užrištomis aki 
mis ir burna. Dėžę su gyva 
temis James padėjęs prie jos 
basų kojų ir vieną jos-koją įki 
šęs į dėžę. Tik viena ar dvi 
gyvatės įkandusios. Po to 
James gyvates atidavęs ir Hope 
nunešęs jas atgal į sankrovą.

Sugryžus atgal į James na 
mus, pastarąsis ėmė skųstis 
kad žmona tebėra gyva ir kad 
gyvačių nuodai mažai veikia 
Bet jis vistiek nUsikratysiąs 
žmonos ir prašęs jį pagelbėti, 
bet Hope atsisakęs. Už kiek 
laiko James išėjęs lauk ir pra
nešęs, kad žmona prigėrė mau* 
dynėje.- Tečiaus jis ją išnešęs 
lauk ir paguldęs negiliame žu
vų tvenkinyje.

Koroneris nustatė, kad ji 
prigėrė ir nusprendė, kad ji 
papildė saužudystę prisjgirdy- 
dama tvenkinyje. Daktarai pa
stebėjo dvi mažytes žaizdas ko’- 
joj, bet nepridavė joms jokios 
svarbos.

Dabar James bus apkaltin
tas ir už žmonos nužudymą.

Trečia jo žmona irgi prigė
rė maudynėje, neva nualpus! 
po nelaimės sū automobiliu. 
Kitos jo žmonos išsiskyrė, vie
na dagi ant rytojaus po vedy
bų.

SHALOTTE, N. C., geg. 3. 
— Lenkas kongresmanas Zion- 
check, kuris jau spėjo susipa
žinti su daugeliu kalėjimų, li
ko ir Čia suimtas už važiavi
mą 70 į vai. greitumu. Bet 
jis liko suimtas ne už greitą 
vadavimą, o tik šerifui nugir- 

Alexandria, Va., rei
kalavimą jį suimti, tad jį grei 
tai pasiligodavo, nes Alexan 
dria pranešė, kad jo pabauda 
sumokėta ir byla prieš jį baig
ta.

Kartu su kongresmanu bu
vo ir jo žmona, kurią jis ve
dė tik kelios dienos . atgal.

Rusija linksminasi
MASKVA, geg. 3. — Ir va 

kar dieną visa Rusija nedir
bo, bet visą dieną praleido pa
silinksminimams.

Maskvos gatvės buvo pilnos 
žmonių. Ant kiekvieno kampo 
garsiakalbiai transliavo džiazą 
ir rusišką muziką, žmonės g' 
buvo verčiami linksmintis kaip 
jie išmano.
. Išrodo, kad tai buvo suruo
šta daugiausia suklaidinimui 
svetimšalių. Sankrovų languto 
se buvo prikrauta pilna mai 
sto ir visokių žaislų. Paleistos 
buvo ir “automobilių sankro
vos” su maistu ir žaislais. Bet 
nors buvo patarnautojai, be:, 
jose nieko negalima buvo pirk
ti: buvo išstatytos tik tuščios 
dėžės maisto, o žaislai, kurie 
Amerikoje parsidavinėja tik po 
kelis centus, Rusijoje jie yra 
tiek brangus, kad darbininkai 
jų negali įpirkti.

Trys moterys 
sudegė

moji 
ką.

bando-
Ameri-

NEW YORK, geg. 3. — Jean 
Cohen, 22 m., Brooklyno gat
vėje nudurė peiliu Frank Di 
Blosi, 25 m., kuris atsisakė ja automobilius 
vesti. Ji gi laukiasi kūdikio, nepasisekė.

FORT WAYNE, Ind., geg.
3. — Mrs. Swisher, 55 m., iš 
Antwerp, O., ir jos dvi dukte
rys, Dorothy, 14 m. ir Vesta. 
30 m., sudegė automobily. Jos 
sustojo paimti einantį pėščią 
žmogų, kai tuo tarpu į jas įva
žiavo kitas automobilius, jų au 
tomobilių apvertė. Gasolinui 
eksplodavus užsiliepsnojo visas 

ir jas išgelbėt:
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Barškalas
NAUJIENOS, Chicago, III.

Jo vardas Pleperis, o prar 
varde Keras. Jis gere* gėrė ir 
gėrė. Tol, kol pragėrė uždar
bi, protą, in sveikatą. Neval
gęs, neišsimiegojęs ir apsvai
gęs. Kiek visi bravarai išleido 
svaigalų, tai musų Keras no
rėjo ęupilt į save.

Neatlaikė.
Kosti. Kosti ir spjaudo krau

jais. Jis padarė pasikėshtittią 
ant gėralų, o džiovos vabalai 
nijili jonais veisėsi plaučiuose 
ir rymosi juos sunaikinti.

Daktarąi.
Jie atskyrė jį nuo sveikųjų 

ir uždarė ligoninėje kalnuo
se. Čia jau nors ir nusprog
tų, — gert negauna. Mandžie. 
Neranda sau vietos. Net paga
lį kremta iš neriinasčio..

Kas tai davė jam popierių. 
Jis pradėjo skaityt.. Kitas jį 
pradėjo mokyt rašyt. Jam ak
menį prieš kalną rišt butų 
lengviau, negu parašyt žodį. 
Bet persilaužė ir šiaip taip 
pradėjo krevezot.

Ligoninėje Keras pasitaisė. 
Atgal į gyvenimą išleidžiant 
daktarai jam prigrasino ne
geri. Jis laikėsi, bet retkar
čiais visgi prisipusdavOi

Sykį girioje, girtas griebė) 
bučiuot moterį—Skarmalienę. 
Girtybė jį padarė žvėrių. Su
laužė' suolą ir išlaužė mote
riai koją.

—Vaje!—nesavo balsu 
teris suspigo.

—Koją, koją, koją!
—Šauki nešauki — jis 

galiavo. — Jau aš tave nepa
bučiavęs nepaleisiu.

——Kerai!
Ar pasiutai? Nedrąskyk tą 
moterį!

—Velnias negriebs — jis at
kirto. — Aš turiu ją pabu
čiuot.

Žmonės supuolė ir išgelbėjo 
tą moterį, bet atsikeli ji jau 
negalėjo. Ją nešte keli sukibę 
nunešė į tautomobilių 4r nu
vežė į ligoninę. Moteris buvo 
našlė su kūdikiais. Ji dirbo ir 
maitino vaikus. Dabar ji guli 
ligoninėje, o kūdikiai klykia, 
verkia valgyt. Kerui tas neru
pi.

Vėliau- pasveikus moteris 
jam tarė:

—Tu man 
nelaiminga, 
užmokėk.

—Velnio
Keras. — Kad tavo kojos to
kioj trapios, tai ko dar va
žiuoji ūžt.

—Tai matysimės teisme — 
tarė. — Visgi teisybė turi būt.

—Ieškok tu sau teisybės — 
tarę jis. — Aš nepaisau.

-Kad nesigailėtum — tarė 
eris. — Tas žmogus, ką

mo-

gar-

šaukė kiti. —

koją išlaužei. Aš 
Nors daktarams

ragę! atsake

ktis.
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šalila sėdėjo, matė viską —jis 
pasakys.

Sudie!—tarė Keras.
tojau jis nuėjo pas Mor- 
kuris šalia moters sėdėjo. 

—Žinai ką?—tarė.—Ta boba 
kabinasi ir reikalauja, kad 
aš užmokėčiau už koją.

Tai ką? — atsiliepė Mor-
— Kaltas esi.

Ar tu teisme sakysi, kad 
aš kaltas?

—'Sakysiu, kaip mačiau.
Kero net akys ant viršaus 

išsprogo. Jis dabar raivėsi, 
tarsi bulbinė d€šra ant karštos 
keptuvės. /

—Žinai ką?^— tarė—Tu ne
būk pasiutęs. Gerk, kiek nori, 
bet nepražudyk manęs.

—Tai ką aš turiu daryt?
—Meluok! — tarė Keras.— 

Sakyk, kad ji girta griebė 
mane bučiuot, užsivertė an: 
savęs suolą ir išsilaužė koją

—Ne! — atsake M'OTkus.— 
Žinai, kad aš turiu sąžinę, 

—Nešnekėk įtiekus 
Keras
ras. Pats žinai, kad tokių da
lukų visai nėra.

Keras ėmė, ką tai iš kiše
nės ir įspaudė Morkui į- del
ną. Dabar jiedu žiuri vienas 
kitam į akis.

—Kągi po velnių, aš įtveriu 
sakyt teisme?

tarė
sąžinė, Tai prteta,-

j —Sakyk, kad buvai visai 
(gįrtas ir neatsimeni, kaip ten 
buvo.

——Gerai..
. Keras ėjo» ir pas kitus liudi
ninkus ir visus palenkė į savo 
pusę. Betgi jis nežinojo, ką 
teisine jam užgiedos. Tat jis 
pirštines, kurpes, kojines, py
pkę — viską užrašė ant pa
čios vardo* Teisėjas išnešė 
nUosbtfendk kad Keras turi 
moteriai atlyginti. Bet jis nie
ko neturi. Tokiu budu nelai
minga moteris liko nuskriau
sta.

Tas praėjo.
Dabar Keras jau “veikėjas’'. 

Rašo į laikraščius. Nuduoda 
^esąs moralistas. Bet tai nuda
žytas grabas, kurio viduryje 
kirmėlės. Jo rašiniai užvar
dinti: “Žiūrint į užpakalį”...

Nudergtas kandidatas.
Tą nudėrgimą būt mažai 

kas tematę, neš maža antrašte 
tebuvo. Bet jį ėrriė ir užspit- 
riojo Keras. Garinę įsireižęs.

Kandidatas nuleido rankas. 
Jis Stepui Panušui parašė 
laišką:

“Mielas Stepai!
Mane dergia. Būt praėję ne- 

•patėmyta. Bet anot tos pasa
kos! Liepk kvailiui melstis, 
tai jis ir kaktą prasimuš. Tas 
pakvaišėlis Keras garsina. Jis 
mane gina, bet tai kas iš to, 
kad jis daugiau blogo, negu 
gero padaro. Ne be rekalo 
priežodis sako, kad geriau su 
išmintingu pyktis, negu su 
kvailu būt geruoju.

Na viso labo.
Tadas”.

i Gali kas kaip nori manyt, 
pykt, keikt ar nepaisyt, bet 
Keras jaučiasi didelis veikė
jas. Jis kritikas. Jis tepa, pete 
zoja visus, kas tik jam ant 
seilės patenka. Jeigu čia butų 
Kauno profesorius Erbas, tas 
dįdis, kritikas, tai jis pamatęs 
/tokius “raštus” sakytų, kad, 
jeigu jau šitokių “literatų^ 
atsirado, tai yra rimtas pavo
jus užkrėst visuomenę proti
niu nususimu.

Laimė, kad žmonės tų raš
tų neskaito.

—Jonas Šliburis.

Lankėsi Chicagoje
Visą pereitą savaitę pralėk 

do Chicagoje SLA. viceprezi
dentas- p. J. K. Mažukna ir 

(sekretorius Dr. M. J. Vinikas. 
Kartu su iždininku adv. K. Gu
gių juodu peržiūrinėjo stovį 
įvairių nuosavybių, į . kurias 
Susivienijimas turi įdėjęs pi 
nigų.. Daugiausia laiko buvo, 
.praleista pasitarimams su4 Lie
tuvių Auditorijos bondsų ir šė 
rų savininkų atstovais. Audi
torijos šėrininkams pasiūlyta^ 
atgaivinti bendrovę ir susitai 
kyti su bondholderiais, duo
dant jiems “deben turės”, vie
toje auksinių bondsų — tuo-

Eleazar Lopez ContrėrM
. Eleazar Lopež Contrepas, 
naujasis- Venezuelosx preziden
tas. . . ei..,'. . .

Cycler of Gay Nineties^«w ‘^s

ATLANTIC CITY. — Pranašaujama, kad šiais metais va- 
žinėjimasi dviračiais pasidarys labai populiariškas sportas.

mėt SLA. galėtų duoti pasko
lą ant pirmo mortgačio.

Sekretorius išvažiavo atgal j 
New Yorką šeštadienį popiet, 
o vice-prezidentas dar pasiliko 
Chicagoje vieną dieną pasisve- 
'čiuoti.

Lietuviai ir lietuvai
tes paėmė leidimus
I.......................

vedyboms

II-

šie lietuviai i» lietuvaitės iš
siėmė laishius'.l^leidimus) ;vė 
dybomspj ,

George Gasparas x 23 m. it 
Marie Marek 20 m.

Erwin Carmas 24 m. ir Lil 
lian Maudei 23 m.

Laurence E. Lucas 21 m,
Eula B. Clifton 17 m.

John M. Butkus 23 m.
Mary Kwasniewski m.

Joseph J. Veverka 31 m.
Rose Korinek 28 m.

Franklin Criag 36
Ann Gudas 28 m.

II

ir

m.

Automobilio nelai 
mė j 1 užmuštas, 

1 sužeista
John P. Mill’er, 45 m. sels- 

manas; 4129 Addison st., tapo 
užmuštas, kak automobilis, ku 
riuo jis važiavo, susidaužė su 
Western avenue gatvekariu 
prie Foster avė. Philip Doher* 
ty, 37 m., 4222 North Ashland 
avė., kitas, važiavęs kartu su 
juo, sužeistas.

ČESNAKAS ir 
PETRUSKOS prieš

AUGŠTO KRAUJO 
Spaudimu 

Medikalls mokslas dabar 
tvirtina, kad česnako syvai 
tankiai sumažina augStą 
kraujo spaudimu. Tūks
tančiai su atigšto k r a uj o 
spaudiniu vartoja ALLI- 
M I N esenciją.—cesnako- 
Petruškų tabletkas. Ga
rantuojant, yra saugios ir 
veiklios arba grąžinsim 
pinigus. Tabletkos yra spe
cialiai apdengtos. Be kva
po. Be skonio. Bo vaistų. 
Reikalaukit jas vardu 
ALLIMIN ESŠ E N C E iš 
Cesnako-Petruškų.

Dvylika dienų Cfh-l Keturių sąv.
Treatųientaa Troatmentas

Parsiduoda pas visus Vaistininkus

Siunčiam Gėles Tclegrainu i Visas
< Pasaulio Pails

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

Gėles Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted St.
Tel. BOUlevard 7314

Tadaušas Stukas

Kazimierui Radvilui 
Trys Nelaimės Vieną 

Savaite
Lietusių patarlė sako, kad 

viena bėda, tai ne bėda, — o 
dvi—trys- tai jau tikras var
gas. j

Taip pasitaikė ir p. Radvi
lui, 61()8 So. State Street. Pir- 
mikusia, jubdveidis greitai va
žiuodamas mirtinai sužeidė ties 
p. Radvilo bučernę State gat 
vėj bucerį Juozą Vasilkų, kurs 
tapo palaidotas gegužės 1 die
ną.

Tuoj po bučerio sužeidimo 
nakties metu įsilaužė vagiliai 
per užpakalines duris į bučer
nę, išėmė registerio smulkius

18 GATVĖS ĄPIELINKĖ.— 
Apie mėnesį laiko atgal buvo 
sužeistas Tadaušas Stukas, sū
nūs pp. Stukų, kurie užlaiko 
valgyklos ir tavernos biznį ad
resu 701 West 18th St. Nelai
mė jauną lietitvį ištiko, kai 
jis važiavo motorei'kliu ir jį 
pagavo trokaš.<

Tadaušas Stukas buvo nu
vežtas į ligoninę ir ilgokai te
ko jam teii phšilikti. Bet jau 
30 d. balandžiokijis sugrįžo na
mo iš ligoninės;'Tačiau vaik
štinėja dar kriikais pasirė
męs. ' !

Norintieji aplankyti ligonį 
draugai rasite jį aukščiau nu
rodytu adresu.

—■<Senas Petras.

“Naujienose”^ Chičagos Lie
tuvių Draugijos skyriuje, bal.

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chičagos, Ciceras Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 8877

LJ.ZOLPI 
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5208-8413

J. F. EUDEIKIS
4605r07 S. Hermitage Avenue Phonęs Yards 1741-1742
Brighton Park Skyrius, 4447 S. Fąirfield, Laf. 0727

1 ' i - i. ■ j'' l k

LACHAWICZ ir SŪNUS 
2814 West 23rd Placė Phonęs Canal 2515—Cicero 5927

S. C. LACHAVICZ
42-44 East 1081h St. Tel. Pullman 1270 arį>a Ganai 2515

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 8572

8819 Lituanica Avenue
S. P. MAŽEIKA

Phone Yards 1138

A. MASALSKIS 
8307 Lituanica Avenue, Phone Boulevard 4139

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

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

AMBULANGE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741—1742
J. F. EUDEIKIS

• ' ?■ ,'V . . .. į , y .

28 d. buvo pasakyta, kad įsi
rašė draugijon Marijona Pu- 
zauskiėnė, 645 W. 18 st. O 
įturėjo būti pasakyta, kad įsi
rašė Mąrijoha Mockus, nes kai 
kurie žmonės, nežinodami da
lyko, mano, kad p. B. Pužaus
kas yra jau vedęs su p. M. 
Mockuš, Apie gegužės mėnesio 
vidurį gal ir išgirsime vestu
vių varpus skambinant p. Pu
žauskui su p. M. Mockus.

vi du juodveidžiai — vienaspinigus, kurie buvo palikti
kaip grąža ryt dienos bizniui, prie durų, o kitas arti jo pa- 
išnešė mėsos ir groserio ir pa
darė keletą 
nuostolių.

Gegužės 2 dieną, ryte apie
valandą, Kazimieras Radvilas1

Pirmiausia atbėgo pnia Anna 
.Dovgin nuo antrų namo lubų, 
bet jau vagiliai buvo pasprukę 
ir pasislėpę, tik šį kartą b z 
grobio*

“Naujienų’’ 30 d. balandžio 
laidoj buvo pasakyta, kad lai- 
snį apsivesti išsiėmė Boleslo
vas Piįiauskas ir Marijįona 
Mockus. Turėjo gi būti pasa
kyta—Boleslovas Pužauskas.

— Senas Petras.

— Senas Petras.

ADVOKATAI

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St 
Tel. Boulevard 1401

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad plačios Naujienos 
yra naudingos.

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jaras?

Physical Therapy 
and Midwife 

6630 S. Western 
Avė.. 2nd flOor 
Homlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric t r e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

LAIDbTUVIU DIREKTORIAI 
JUOZAPAS

EUDEIKIS
IR TĖVAS

REPublic 8340

ties, Radvilo, užsimojęs kirviu, 
desėtkų dolerių P-nas Radvilas išsigando tiek, 

v kad jam net žadą užkando.
Juodukai pasinaudodami ta 

- - - - j proga išbėgo laukan. Tik po to
.. . , . . , Radvilas ėmė šauktis pagelbos.vėl išgirdo per miegą, kad ne- t 

prašyti svečiai kartą atsilankė 
į krautuvę. Jis šoko iš lovos ir 
vienuose naktiniuose rūbuose, 
pasiėmęs revolverį įbėgo į bu
černę. Pastebėjo žmogų netoli 
durų, šovė tris kartus, bet nei 
vienas šūvis nepataikė.

Po to Radvilas uždegė švie
są ir pamatė, kad bučernėj sto-

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80; 
Tek Boulevard 1310.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So. Rockweil St. 
Telephonn: Renublic 9728

-Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas 

3421 8. Halsted St. Tek Yards 2534 
Ofiso vai. vakarais nuo 6 iki 9 vai.

Miesto ofisas
100 No. La Šalie St. Room 910 

Central 5541 
Rezidencija

3407 Lowe Avė. Tek Yards 2510

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio. Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9, 

Telefonas Ganai 1175.
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St;
Room 737 

i 
Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakare.

Ofiso Tel! Central 4490

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avė. 
namu Tek: — Hyde Park 3395

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 Sduth Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

___ Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius

Kreivas Akla
* Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vak dieną,
8

LIETUVIAI
• Gydytojai ir Dentistai

Amerikos Lietuviu Daktarai 
Draugijos Nariai.

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

2400 West Mądison Street 
Vai. 1 iki 8 Do pietų. 6 iki 8 vak.

TeL Seeley 7330 
Name telefonas Brunsvick 0597

Ofiso Tel. Boulevard 6918
Rez. Tek Victory 2848
Dr. Bertash

756 West 35th St.
Con. of 35th and Halsted Sts. 

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80
Nedaliomis pagal sutarti.

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis 

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

Seredomis ir nedėl. nagai sutarti 
Rez. 6631 So. Califomta Avenve 

Telefonas Republic 7868

Tel. Office Wentworth 6389 
Rez. Hvde Park 3995

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

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

Phone Bdnlevard 7042

Dr. C. Z, Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutartL

Dr. Strikol’is 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVI 
Ofiso vak: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal sutarimu. 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tek: Prospect 1930

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

t Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo 
6—8 v. vak. Nedėlioj pagal sutarti

. i. ------------ .. ................

Tel Boulevard . 5914 Diena ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4. nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. nu

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

Dr. A. J. Manikas
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avė. 
Tel. Virginia 1116 

Valandos: 1—8; 7—8:30 p. p. 
Office & residence 2519 W. 43rd St. 

Tel. Lafayette 3051 
Valandos: 9—10 ryta, 5—6 p. p. 

Kasdien, išskyrus seredas. 
Sekmadieni susitarus.

KITATAUČIAI
Dr. Herzman
Iš RUSIJOS,

Gerai lietuviams žinomas per 86 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

TeL Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vak ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MU)WAY 2880............. " f1 A '■ 1 
Telefonas Yftrds 0994

Dr. Mauriėe Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 8 po piieta 

7 iki 8 vaL Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 2406

Ofiso Tek Dorchester 6194 
Rez. Tek Drexel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 

Moterišku. Vyrišku, Vaikų ir visi 
chronišku ligų.

Ofisas 6850 Stoney Island Avė.
Valandos: 2—4. 7—9 vai. vak. Nedė« 

liomis ir šventadieniais 10—12 
dienu. ’ j
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PIRMOS GEGUŽĖS APVAIKŠČIOJIMAS
LIETUVIU AUDITORIJOJ

Kliubo

Dėdė B. Vaitekūnas.

Gerkit ir Reikalaukit

RISIS KANADIETIS SILVY

KENTO

5HELVAŪ0R
NAUJIENŲ
LINKSMAS PAVASARINIS

PIKNIKAS
BIRUTES DARŽE

Shop;

ŠOKIU MOKYKLA

Senas Petras.

SOUTH HALSTED STREET3417 Tel. BOUlevard 4705

1

Lietu vilkos 
Dejrtinia

NATHAN 
KANTER

Gegužės Pirmos Die
nos Apvaikščiojimas

Trokas užmušė 
5 metų vaiką

Visose Alinise 
Mutual Trijų 
žvaijrfdžiu 

Kentucky 
Bourbon

Sunkiai sužeistas 
auto nelaimėj

Valerija Yag 
re pavieto ligoninėje

šiandien White City patal
pose įvyks ristynes. Risis pa
garsėjęs Kanados čempi jonas 
Silvy su Mike Kilonis.

Silvy yra labai smarkus1 ir 
geras ristikas. Kilonis irgi jau 
kelis kartus ritosi White City

svetainėje ir pasirodė esąs tik 
rai\ šaunus ristikas.

Crane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

Tek Republie 8402

Pocahantas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7..30 tonas 

Smulkesni $7.05 tonas

CONRAD
PHOTO STUDIO

420 W. 63rd St
Englewood 5883-5840 
Fotografija yra am

žina atmintis.

What an a r ra y of features: Feather Touch 
Knee Action Door Handle, Ice Tray Release, 
Shelvador Glass Jars, New Ventilated Front, 
Automatic Interior Light, Tempe ra ture Con* 
trol and many others.

Apsirgo Jadviga 
Vaičiulienė

SLA. vice-prezidentas.

tačiau ir šį 
net ir jie išgirdo ką

Laidotuvės įvyks gegužės 5 
dieną, 8:30 vai. ryto iš namų J 
St. Anselm parapijos bažnyčią, 
kur bus atlaikytos pamaldos, o 
iš bažnyčios kūnas taps nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Kūnas pašarvotas p. Annos 
Dovgin namuose. Kadangi ve 
lione giminių neturėjo, tai ii 
laidotuvėmis tenka rūpintis p. 
Dovgin. Laidotuvėse patarnau
ja laidotuvių direktorius J. F. 
Eudeikis.

Pamatinė jo kalbos 
(ir jis vykusiai ją pa
buvo ši: * Darbininkų 
neišgelbės iš skurdo ir 
išsigelbės tik jie patys.

Gąrland, 5 metų

Chicagos didlapiai sako, kad 
demonstracijoj dalyvavę trys 
ar keturi tūkstančiai žmonių, 
Tenka pasakyti, kad demon
struotojų skaičius 1 buvo kur 
kas didesnis. v

Antras dalykas tenka paste
bėti: jaunuomenė demonstraci
joj užėmė vieną' žymiausių vie
tų. Tai yra malonus reiškinys. 
Tik vienas opus klausimas gal 
rūpins seno lietuvio darbininkų 
judėjimo dalyvio mintį: kiek 
lietuvių jaunimo dalyvavo šioj 
demonstracijoj ? Senųjų parti-

Chicagiečiams indusas Nan- 
go Singh yra gerai •žinomas. 
Tai tikrai smarkus ristikas. 
Retai kuriam pasiseka prieš jį 
atsilaikyti. Trečiadienio vakare

INDUSAS PRIEŠ PORTU 
GALĄ

PĖTNYČIOMIS: WAAF nuo 7 iki 7:30 valan 
dos vakaro.

BUDRIKO RADIO METINIS PIKNIKAS GE 
GŪŽĖS 17 D., BIRUTĖS DARŽE.

DIXIE
Duoda privatiškas ins- J BB 

trukeiias ▼ B
MODERNIŠKU ŠOKIU MB
Merginom ir Vaikinama

Valsus-Fox Trots-One- _ j
step 12 lekcijų kursas ^^B
dabar ...........................
Atdara kasdien nuo 10 v. ryto iki 11 

vai. vakaro, taipgi nedelioj.
36 W. Randolph St. Central 4563

ir vėl bus progos jį pamatyti 
Arcadia Gardens (4444 Broad- 
way), kur jis risis su portu 
galu Jose Manuel.

Portugalas Manuel, sakoma, 
esąs nepaprastai geras risti
kas. Tačiau apie jo gerumą bus 
galima spręsti iš to, ar trečia
dienio vakare jis atsilaikys 
prieš indusą.

Model Illustrated—GAO-60. 
Ali Prices Include Delivery, Installation, 

One Year Free Service.

Gegužės 1 dieną, 6 valandą 
ryto, pavieto ligoninėje mirė 
Valerija Yagman, 24 metų am
žiaus. Velionė buvo našlaitė. 
Tėvai, brolis ir dėdė buvo mi
rę pirmiau. Valerija Yagman 
gyveno adresu 6108 So. State 
Street, pas p-nią Anna Dov
gin, per aštuonius metus. Su 
sirgo vidurių liga, reikėjo dary
ti operacija, kurios ji neatlai-

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

908-910 W. 14th Street 
MOTERŲ DIENA SEREDOMIŠ

Po naujų savininkų priežiūra. Naujai išremontuota išmalevota. Ma
sažai—Chiropodistai—Atdara dieną ir nakt|. Swimming Pool.

Phone CANal 9560

Automobilis, kurį operavo 
Edward. Guminski, 23 m., 5323 
So. Sawyer avė., smogė į ma 
šiną, kurią vairavo Bruno Bed- 
nar, 29 m., 5034 So. Talman 
avė. Bednaro mašina išmušta 
iš kelio užvažiavo ant šalygat- 
vio, sudaužė liampos stulpą ir 
sužeidė tris žmones stovėju
sius šalygatvy. Guminski areš 
tubtas.

Penktadienį Lietuvių Audi 
torijoj apvaikščiota tarptauti 
nė darbininkų šventė Pir 
moji Gegužės Diena. Apvaik 
ščiota 
mo tai 
dėjusio

Pirmi

Prieš kiek laiko susikūręs 
Rokiškėnų klubas sekmadienį, 
gegužės 10 d., Neffo svetainė
je rengia paskaitą. Paskaitos 
tema Kaip išsivystė religija. 
Vadinasi, bus aiškinama, kaip 
senovėje atsirado įvairios reli
gijos, kaip buvo dievai garbi
nami, kaip išsivystė dvasinin
kų luomas, kaip vystėsi krikš
čionybė ir t. t.

Paskaitą 'laikys K. Augus
tas. Pradžia 1* vai. po įdėtų.

Thomas 
bernaitis, 3039 West 64 Street, 
įsibėgęs atsimušė į šoną pra 
važiuojančio troko. Vaikas taip 
sunkiai tapo sužeistas, kad jr.i

Nežiūrint smarkaus lietaus 
pirmadienio popietį Gegužės 
Pirmos Dienos apvaikščiojimas 
Chicagoj įvyko.

Minios žmonių susieiliavo lie* 
tuj atvirame ore Grant Parke 
ir numaršavo į Union Parką, 
kur pasakyta trumpos prakal-

HI05T BĖRUTI FU L REFRIGERRTOR

jų grafto dvasia persiėmę po 
litikieriai verbuoja būriais jau
nimą į savo eiles. O ką daro 
darbininkų judėjimo dalyviai? 
Apie jų pastangas patraukti 
lietuvių jaunimą švariam ir 
kilniam idėjiniam darbui iki šiol 
kaip ir negirdėti. Gaila.

— Buvęs.

Striking beauty that is smart and different 
. . . conveniences that only Shelvador can 
offer to lighten datly tasks and make 
housekeeping a pleasure . . . greatly in- 
creased usabte capacity . . . wor! J-leading 
value! There’s a model for every purse 
and purpose. Come in — a real treat 
awaits you.

BUDRIK FURNITURE MART
VISKAS DĖL NAMŲ Už ŽEMAS KAINAS! 

3347 South Halsted Street

Joniškiečių L. ir K 
ir Chicagos Lietuvių Draugi
jos narė, p-nia Jadviga Vai
čiulienė, 2543^ W. 71st st., 
sunkiai apsirgo.

Pirmadienį, gegužės 27 die
ną, jai padarė Dr. Strikol sun
kią tumoro operaciją.

Ligonė randasi šv. Kryžiaus 
ligoninėje, kambary 319.

Prašomi draugai ją ,aplanky-

I Per Draugiją Užsienio Lietuviamsw I B Remti galite pasiskelbti viso pa-
šaulio lietuvių spaudoje.

Del Sąlygų B IT T D 
kreipkis j V U L H 

Nepriklausomybės Aikštė 3, KAUNAS, LITHUANIA

drg. Thomas nesuspėjo atvyk
ti į Chicagą iš kito miesto, kur 
laikė prakalbąs.

Kalboms pasibaigus pildyta 
dainų programas.

Pirmiausia Naujosios Gady
nės Choras, vadovaujamas p. 
Jurgio Steponavičiaus, padai
navo Internacionalą. Interna
cionalą pradėjus dainuoti vi
sa publika atsistojo. Tai bu
vo rimtas ir iškilmingas mo
mentas. .

Paskui Bijūnėlio jaunuolių 
choras, vadovaujamas p-lės 
Onos Skeveriutės, užėmė plat
formą. Tai choras vaikučių 
nuo 7 iki 14 metų. Bet pasiro
dė jis šauniai. Ir už tai visas 
kreditas priklauso mokytojai.

Pirmyn Choras — didžiau
sias lietuvių choras Cbicago- 
je, o gal ir visoj Amerikoj. 
Jam vadovauja p. Kazys Ste
ponavičius. Jis vadovavo jam 
ir Pirmos Gegužės apvaikščio- 
jime. Visa pažangioji Chica
gos lietuvių visuomenė žino 
Pirmyn Chorą ir įvertina jį. 
Tai yra didelis, galingas, jau
nų j^gų dominuojamas cho
ras; tai gražiausias šiandien 
musų pažangiosios visuome
nės Chicagoj turtas, ir p. Ste
ponavičius gali didžiuotis sa- 
vo darbo vaisiais.

Dainų programą užbaigė 
Pirmosios Gegužės veteranai, 
būtent Chicagos Lietuvių Vy
rų Choras, irgi p. K. Stepo
navičiaus vadovaujamas. Di
džiumoj šio choro nariai so- 
daro buvusius pirm dvide
šimt metų jaunus, pilnus ener
gijos is pasišventimo idėjai 
vyrus, lietuvių socialistų dar
buotojų branduolį Clucagoį; 
Šiandien kai kurie jų jau apy
senę, jau žilais plaukais ir 
žymiai nupuolusia energija. 
Tačiau tur būt prisimindami 
ir dar kartą pergyvendami 
pirmesnius tokius pat apvaik- 
Ščiojimus choro nariai daina
vo nepaprastai gerai šių me
tų Pirmą Gegužės Dieną —* 
darbininkų šventę — apvaikš
čiojant.

Aukų lėšoms padengti su
rinkta $27.48. — X.

Mes Padarom Gerą 
DARBA PIGIAI!
Galite ateiti visados
Permanents musą 

Specialybi!

Ideal Beauty
Charles Stones, Vedėjas 

1747 SO. HALSTED STREET 
Atdara vakarais

ji išpildymu atatinka- 
dienai programo, susi- 
iš prakalbų ir dainų, 

ausia kalbėjo “Naujie- 
redaktorius drg. P. Gri- 
. Jis įdomiai aiškino Pir- 

Gegužės reikšmę isto- 
praktikos atžvilgiu. Ir,

gailis. . 
mosios 
rijos ir 
kaip paprastai, jo kalba buvo 
aiški, Ibgiška, turininga ir jau
tri. Nors atsilankiusioj publi
koj buvo daug tokių, kurie jau 
porą desėtkų metų ar daugiau 
dalyvauja Pirmos Gegužės ap- 
vaikščiojimuose 
kartą
nors naujo, įdomaus ir pamo
kinančio. Mat gyvenimas ne
stovi vietoj, ir besikeičiančioj 
aplinkumoj rimtas opiųjų gy
venimo problemų nušvietimas 
būna visuomet pamokinąs ir 
svarbus.

Antras kalbėtojas buvo sve
tys iš Pittsburgho, J. K. Ma- 
žukna

Trečias kalbėjo Dr. A. Mont 
vidas. 
mintis 
brėžė) 
niekas 
vargo;
Daugeliui seniai girdėta, dau
geliui seniai kartojama minA 
tis. Jos betgi negalima pa
liauti kartojus. Ir drg. Mont- 
vidas gerai padarė vėl pri
mindamas ją šiame momente, 
kai visokie atžagareiviai, viso
kie patamsio paukščiai taip 
uoliai perša visame pasaulyj 
diktatorius ir “tautos vadus.”

Pirmininkavo drg. V. Amb
rose.

Norman Thomas negalėjo 
kalbėti. Socialistų Partijos 
Cook kauntės ofisas pranešė 
apvaikščiojimo rengėjams, kad

MALEVOS
Didžiausios malevų iSdirbėJų ir distri- 
bu torių Įstaigos Chicagoje. Standarti
nės rųSies malevų už tiktai

A TVnACI DEL GERO Al I DUDI PIRKIMO NAUJŲ
DODGE arba PLYMOUTH

PASIMATYKIT SU
AL. THOMAS-TAM ASAUSKAS

Taipgi'80 vartotų automobilių pasirinkimui. 
Taip pigiai kaip $5.00 įmokėtų kitus 

lengvais išmokėjimais.

CICERO MOTOR SALES
5420 WEST CERMAK ROAD

Cicero 4660 Rockwell 2020

Greenville, Tex. — Velma Patterson, kuri yra kaltinama nu 
žudymu šešių žrųonių. '

Mutual Liquor Co
4707 So. Halsted St 

TeL YARD3 0803

PAMATYKITE PAS BUDRIKĄ VISŲ IŠDIRBYSČIŲ ELEK 
TRIKINES LEDAUNES SU 5 METŲ GARANTIJA.

Išmokėjimai net iki 3 Metų.

Budriko Programai: Nedėliomis WCFL,- 970 k. nuo 7 iki 7:30 vak 
PANEDĖLIAIS: WAAF, 920 k. nuo 7 iki 7:30 

vai. vakaro.
KETVERGAIS: WHFCi 1420 k. nuo 8 iki 8:45 

vah vakaro.

7.000 gal. Sherwin VHlliams Trim Var- 
niSo, it Majestic Radio. kuris suban* 
kr u tavo. $2.75 vertės _ 950 
Namams Maleva, Gloss ar Fiat, Great 
Lakęs rųžies, kitur $2.25. 25
musų kaina --------------------
Montgomery-Ward certifikuota maleva 
Sand Kote linish, pirmiau d AA 
$3.20. dabar _____________
Juodas 9creen Enamelis 50^ 
Dabar galionas--------------------

Ir tūkstančiai kitų bargenų.
Mes operų o J am nuosavų sandeli ir tu* 
rime savo malevų fabrikų. Pirkit tie
siog ir taupyki 11

PAINT EXCHANGE OF 
CHICAGO 

1557 MDLWAUKF,E AVĖ. 
6830 8. HALSTED 8T. 

2274 EL8TON AVĖ. 
Telefonas: Armitage 1440.

Jy »

’ t; 1

<■



'<v

$8.00

PASIŽYMĖJO
MARGUMYNAI

KĄ ŽMONĖS MANOKOMUNlStAI REMIA KARO FROPAGANbĄ

su didėliu pamėL> D. S. UŽGYRĖ KONGRESĄ

SOCIALISTŲ PARTIJOJE ORĖSPONOENCUOS

Worcester, Mass.

KRIZIS LENKIJOJE
Vis NESitiAtlJA ŠMĖIžį

švietime

riimus

Apie 
sargybi

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

$5.00
2.75
1.50
1.00

? — ties Ta- 
fcirchholtnu ir t.t

. TOTO 
riv Klausimas 
lenku senate

kur ir dabar 
Vilnių-

Naujienos eina kasdien, iSskiriant 
Sekmadienius. Leidžia Nahjienų Ben
drovėj 1739 S; Halsted St;; Oricago, 
III. Telefonas Canal 8500.

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chlcago, III. under the act of 
iiarch 3rd 1879.

Federalinės vyriausybės agentai, po ilgos medžiok 
lės, sugavo “visuomenes priešą No. 1 
Karpavičių. Jo esama lietuvio. Jo tėvas yra dženitorius 
Chicagoš North-Sidėje.

Visi Amerikos laikraščiai dabar pilni žinių ąpie tą 
kriminalinio požemio didvyrį. Bet baisiausieji krimina
listai dažnai yfa visai nė tokiė drąsus ir karingi, kaip 
juos jsivaiždtioja publikos fantazija.

" Kai valdžios agentai šitą “pavojingiausią” plėšiką 
užklupo, tai jisai pasidavė bė pasipriešinimo.

Š. Mockus — i 
Bagbčiiį

Jau kėlios savaitės; kai Lenkijoje nesiliauja strei
kai, kruvinos riaušės if areštai Valdžia sako, kad tai 
“koniunistų” kurstymo pasėkės, bėt tikrumoje tai Len
kijoje eina aštri žmonių kova dėl būvio pagerinimo.

Lenkijos pramonė pergyvena krįzį, finansai suirę, 
b aršiausia padėtis yra sodžiuje. Vienas Amerikos ko- 
respoiįdėiitas rašė: i

Lenkų senatorius Bečkovi- 
čius, pateikdamas šiomis die
nomis lenkų senatui įstatymo 
projektą dabartinėje Lenkijoje 
gyvenančių musulmonų tikybi
nes sąjungos Santykiams Su 
lenkų valstybe sutvarkyti, pa
pasakojo įdėmių smulkmenų 
apie “Ifenkų” ’ totorius, kurte, 
kaip jis pats pažymėjo, “isto
riškai” yra vadinami lietuviš
kais totoriais: Ta proga jis pa- 
Įdarė totorių istorijos apžvalgą, 
pažymėdamas, kad totoriai šio
je pasaulio dalyjė 
xiv šimtmetyje

ta. Yra, pav. žinių; kad kai kur 
balsų buvo pritašyta^ dvigubai 
daugiau, negu atsilankė narių 
į kubpbš mitingą. Suprantama; 
kad ŠLA. viršinihkai tokius 
/‘balsaVihiUs” turės ištirti, jei
gu jie norės atlikti savo pafrei-

gui 
rib niekas

atsirado 
pirmiausia 

didžiojoje Lietuvos kunigaikš
tystėje, iš dalies kaipo sava
noriai ateiviai, iš dalies kaipo 
karuose paimti belaisviai. To
toriai savo naujoje tėvynėje 
grbitai aklimatizavosi, gražiai 
susigyveno su čiabuviais ir, 
kaipo puikus kariai, suvaidino 
nemenką vaidmenį, gindami sa
vo rtaują tėvynę, — ties Ta- 
nenbergd, T fcirchhblmu ir t.t. 
Didžiausio totorių klestėjimo 
laikotarpis buvo XVI šimtme
tyje, kada jų skaičius siekė 
keliasdešimt tūkstančių; Jau ta
da jie buvo daugiausia susime
tę maždaug ten 
gausiausiai gyvena 
je, Vilniaus krašte, Naugarde, 
Lydoję, Ašmenoje, Brastoje ir

parodyti, kokie jie 
— ir kad ve, girdi, 

; dabar daroma “są- 
panaikinti jų teisėtus

Daro vertimus, rašo ir skai
to laiškus strigtų ir lietuvių kai- 
boše.

Datig yra ir kitų reikalų, ku
kiais skyrius £ali patarnauti.

Kviečiam ateiti į raštinę šio- 
•mis •valandomis: nuo 1 iki 4 
pbpiet, antradienį, trečiadienį, 

1 ir penktadienį. 
North American Gi

“Tiesa” praneša, kad Lietu
vių Darbininkų Susi vieni j iriio 
centro valdyba vienbalsiai už
gynė šaukimą Amerikos lietu
vių kongreso Lietuvos žnlonėriis 
padėti atsteigti demokratinį 
tvarką, ir paskyrė tris delega
tus: G. Mikitą, Dr. Palevičių it 
Ė; N. Jeskevičiutę.

LDS cehtro valdyba nutarė 
dėl to nukelti ir savo seimą to1 
liau (į rugpiutį mėn.). Pirma 
buvo manyta laikyti LDS Sei
mą liepos mėnesio pradžioje;

Tačiau ir Koscialkovskijį nettiri programO pataisyti eko- 
inOnMitę Mto padėtį.

Tuo tarpu Armijos vadas, gen* Rydz-Smigly, atsisa
ko duoti valdžiai kariuomenę ūkininkams ii* darbinin
kams malšinti. 2 ’ <

Tokiu budu valdžios atitoritetas tolyn vis labiau 
smunka*

Reikalaukite “NAUJIENAS* 
arit bile kampo, kttr parduoda
mi laikraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas Jums pa
tarnauti. Jisai tenai stovi nę sa- 

žiuijvd smagumui, bet Jūsų pato- 
gurno deki __ _ •

Paliesdamas 'dabartinės len
kų respublikos ribose gyvenan
čių totorių padėtį, senatorius 
pažymėjo, kad jų dabar yra 
apie 6,000, kurie yra išbarsty
ti mažais būreliais po 20 ap
skričių, daugiausia, keturiose 
dabartinės Lenkijos rytinėse 
vaivadijose. Kaip ir seniau, to
toriai ir dabar gražiai sugy
vena su savo kaimyhais, skir- 
dathtes huto jų tik savo tiky
ba. Orgėnizačiriiii atžvilgiu to
toriai daro didėlę pažahgą tiek 
religinėje, tiek kultūriškai vi
suomeninėje štityšė. Yra su 
orgariiŽUOta 191 tikybinių ben
druomenių, kurios-1925 metais 
per suvažiavimą Vilniuje pa
skelbė dabartinės lenkų res
publikos rnusUimohiškoš bažny- 

Įčioš autokefaliją, ir savo tiky- 
| biriėš sąjungos galva, arba 
mufti, išsirinko dr. J. Šyhke- 
vičių.

Kultūriškai visuomeninėje 
srityje totoriai tdri eilę orga
nizacijų, kurių didžiausia yra 
“totorių kultūros 
sąjunga”. Ta sąjunga yra ge
rokai prisidėjusi prie totorių
kili turinio . lygio pakėlimo ir 
prie jų istorinių paminklų kul- 
tiVavimo. “L. A.”

nas.
Sb. Bostono drdugijų konfej 

rencija vienbalsiai užgyrė Chi- 
cagos draugijų konferencijoje 
priimtą (bal. 19 d.) rezoliuciją, 
kuri buvo perskaityta po punk
to ir apsvarstyta. Bet so-bos- 
toniečiai siūlo įdėti į Kongre
so dienotVarką dar punktą apię 
tai, kad, Kongresas nustatytų 
“pagrindus Amerikos lietuvių 
organizacijų sąjungai”;

Mhms rodos; kad dabar dar 
yra per anksti dėti 'šitą suma
nymą į Kongreso dienotvarkę, 
nes tik pačiame Kongrese pa
aiškės; ar Sąlygos tokiai drau
giją sąjungai steigti yra pri
brendusios, ar no.

“Keleivis” tašo, kad trylikos 
draugijų atstovų konferencija 
So. Bostone nutarė remti Kon
gresą LiętUVos Demokratinei 
Tvarkai Atsteigti, kufiš įvyks 
birželid iri; 20— 21 d. d. Cleve- 
lande. Konferencijoje dalyvavo 
30 atstovų. Pirmihinkavo Attie
sta, sekretoriavo S; Miėhelso-

BENDRAS FRONTAS IR NELYGUS 
MASTAS

Nors komunistai visą laiką 
skelbia, kad “kdityšis sparnUš” 
sudarąs “milžinišką daugumą” 
Socialistų partijoje, bet faktai 
rodo ką kita; Įvyko delegatų 
rinkimai į Massachttsebts vals
tijos konvenciją ir “kaifiaspar- 
iiiai” Visiškai pralaimėjo. Kon
vencija pašmefkė Nacionalinio 
ĖkzėkutyVio Komiteto elgfešį 
New YoTko orgUniždCijojė ir iš
rinko valstijos vykdomąjį ko
mitetą iŠ’ 11 darių. Iš jų 10 
pfiklhUšo “sbnajai gvardijai”;

Rėading; Pa., iš 1T čfelegatų 
į nacibhalinę konvenciją išdrik
ta 14 “seribsioš gVardijbs” šri- 
iiftittkų ir tik 3 kairieji. Balti- 
motėje išrinkta Viši 3 delega
tai iš “senosios gvardijos” pri
tarėjų.

• Pdriašiai butų Veikiausia įvy
kę ir New Yorkė; jbigu Thb- 
maso kontroliuojamas Nač. 
Ekz. Komitetas' riėbutų sauVU- 
liškai sUspendavęš 3,000 narių.

Dalykas, vienok, pasibaigė tuo, 
kad iš Karaliaučiaus atvykt 
kongregacijos viršinihkės ty 
trims lietuvaitėms vienuolėms 
nuvilko vienuoliškus rūbus. Tai 
va kas darosi katalikų bendra
me fronte, kuriame rahdast 
“Draugas” ir Viši lietuviai ka
talikai. žinomi, kad Hitleris 
Vienuolių neglosto, bet jos, kaip 
matome, drasko Velibnus ir rU- 
bus nuo vįėnUplių liėtuVaičių 
vien už tai, kad jos pareiškiu 
hOto būti savafaiikids. Vokie
čių, kad ir viėniiblių, gyšlošė 
tebeteka kryžiokiškas ktaUjas.

WASHlNGTON. D. C. — Louis McHenfy Howe; prezidento
• «

sekretorius,, kuris po ilgos ligos pasimirė

Dar kartą pabrėžiame, kad tai tašo Norman Tho- 
mas, kurį komunistai remia jo kovoje jiri'ėš ^senąją 
gVardiją”. ' - •'

Bus įdomu išgirsti, kaip komunistai išaiškins tą sa
vo dfaugavitrią su Kilių nacionalistų generolu;

Naudingas patarnavi 
mas nemokamai

Sahdariečiai jau pučia bur
bulą apib “perversmą”, khrj 
pažangieji SLA. delegatai “pla
nuoja” padaryti seime. Iš Chi- 
cagos, girdi, buvęs pasiųstas į 
Sd. BdštOiią “kdnfidėhčiulis pa
siūlymas” ‘ “pariaikinti bėrit 
trečdalį paduotų už Dr. M. Vi\ 
niką ir S. Mockų balsų”, krid 
jie nebūtų išrinkti į Pild. Tapy
bą. JUu, ėšą; daroma skundai- 
prieš kuopas, kuripse tautinin
kų kandidatai gavę daug balšį; 
. Tur blit, tie Jonai o turi hė- 
g f ynas sąžinės, jeigu jie šitb- 
kiriš melUš fabrikUpja 
tai; kad kai kuriose 
ninku” kontrpliuojamose kuo
pose buvo kelštų Balsavimų, tUi 
jau seniai spaudoje buvo minė-

nesniosios tautos katalikus bei 
jų teiseš apginti nuo pasikė 
sinimo stipresniųjų.

Jei lietuvių komunistai yra 
nėnuoseklųs ir veidmainingi, 
kada jie kartu eina su Mask
va ir šaukia už Lietuvos demo
kratiją, tai daUg kartų yra ne
nuoseklesnis ir vėidmaininges- 
nis “Draugas” ir jo vienmin
čiai, kurie eina sykiu su Ry
mu, ir visa Rymo popiežiaus 
veidmaininga ir klastinga po
litika. Juk suprantama, kad 
popifežiiis turėjo palaikyti ir 
užtarti lietuvius katalikus šia
me klausime, bet jisai palaikė 
lerikų šovinistų ir jų purviną 
nekrikščionišką užsipUblihią aflt 
LiėtuVos katalikų.

—i BėpafiyVis.

Subscription Kates:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per yeai* outsidė of Chlcago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Bet sandariėčidl šitos “gud
rybes” dori pridėiigti riksmu, 
kad jų kandidatams ketinama, 
atimti “bent trečdalį” balsų, ir 
jie rašo apie kokį įtOi čikagiė- 
čių ‘“konfidenciali pasiūlymą” 
So. BostohUi; t. y. SLA.. prezi
dentui Bagočiui, tokį “planą” 
pravėšti. Tai yra akyplėšiškaš 
kaltinimas, ' kuriam p. Vaidyla 
ir jo sėbrai rtetuti nė mažiau
sio pagrindo;

KOrtu šU šituo šmeižtu san^ 
dariečiai skelbia jau ir neva 
rinkimų rezultatus, kurie rodą, 
kad pp. Vinikas ir Mockus( ne 
tik laimėjo, bet ir gavo didžiau
sius balsų skaičius beveik už 
visus kandidatus. Dagai tuos 
“rezultatus” išeina, kad Vihi- 
kas gavo tiek pat balsų, kiek 
Bagočius. 
truputį mažiau 
dviem šimtais balsų daugiau už 
Gugį. Tai, žinoma, blofas.

“Naujienoms” buvo priduota 
daugiau kaip 3,400 balsų iš 100 
su viršum kuopų. Tame balsų 
skaičitijė Bagbčihš trifėjd 2;Š01, 
o Vinikas 1,596. Visai netikė
tina, kad likusiudšė kuopų bal
savimuose Viniko balsai butų 
pakilę 1,900, o Bagočiaus tik 
i,100. Netikėtina taip pat, kad 
Vinikas butų, pralenkęs Mažuk- 
ną, nuo kurio jisai biivo, atsili
kęs beveik 600 balšų.

Sandariečiai šitą Motą palei
do tikslu 
“galingi” 
prieš juo 
mokslas” r." ' >?’ ■ ' t , "j a

balsus. Nė - fraternalėje ofgahi- 
zacijoje sandariečiai nemoka 
padoriu budu vesti kovą.

ŪfeiEyK* Ellftn
Cmčagčjė —- paštu:

Metams ............... .......... .....
Pusei metų________ _
Trims mėnešiėnis __
Dviem mėnesiams ____
Vienam mėnesiui ---------

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija_________ _
Savaitei ..........
Mėnesiui ______________

Sfcvtetijdbsė Valstijose; no Chieagbj,
paštu:

Metams
Pusei metų
Trims mėnesiams
Dvieili mėnesiais
Vienam mėnesiui

Lietuvon Ir kitur užsieniuose
(Atpiginta)

Mėtams
Pusei metų
Trims mėnėšiariiš ________ ... 2.50.
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartti sti užsakymu.

kėtvirtadienį
Adresas
vib League, 88 Front Street 
(dnt 5 aukšto), VVorėėštoi, 
Mass. r

jįv: 1 jlyguti'. Libt;' Sk.
Sėkr; B. Lozoraity te.

Antras “keisas” yra svarbes
nis ir įvyko pačiahiė Ryme, 
šiai vasarai Vatikane rengiama 
viso pasaulio katalikiškos spau 
dbs paroda. Ir Lietuvos kata
likai rengėsi dalyvauti ii* pri
siuntė Ryman dailininką Va 
lėską, it ekšbdriatus. Patodbš 
centralinė komisija pasidžiaugė 
lietuvių pasirodymu ir pagyrė, 
kad pirmutiniai atvyko savo 
skyriaus tvarkyti. Gavo gerą 
kambarį. Prasidėjo prirengi 
mas. Vieną rytą dailininkas 
Valeska; atėjęs darban, žiuri, 
kad lietuvių- skyriaus durų už
raktas išlaužtas. Tėmykite, taip 
atsitiko ne Čhicagos slumsuo- 
se, o Kristaus, vietininko,- šven
to Petro įpėdinio palociuje, Va
tikane! Čentralinis parodos kod 
mite tas tada ’ įtaisė > naują už
raktą, ir kelios - dienos praėjo 
ramiai. Bet vieną dieną į. lie
tuvių skyrių užeina vienas auk
štas dvasiškis ir ■ klausia; kui 
yra‘lenkų skyrius, tarsi jis ne
žinotų, kur informacijų skyrius 
yra. Tas dvasiškis/ kaip vėliai! 
pasirodė, buvo vilnietis pralo
tas • Mestavįčius, lenkų atšto; 
yas prie Vatikano. Po kelių 
dienų parodos vyriausis per- 
dėtinis apžiūrėję lietuvių sky
rių., Pamatęs ant . sienos Lie
tuvos žemėlapį su okupuota 
Lietuva ir Vilnium ir parody
mų, kaip Vilniuje plėtojosi lie
tuvių katalikiška Spauda, pa
reikalavo iš žemėlapio iškirpti 
Vilniją ir visiškai nerodyti lie-j 
tuvių katalikiškos Spaudos už 
Lietuvos sienų;

Tai va, ką, lietuviai katali
kai gauna laikydamiesi juoda
jame bendrame fronte. Gauna 
antausius vieną po kito kata
likybės centre, kUr gyvena pat 
sai šventasis tėvas, • kaip lietu
viai yra pratę vadinti, kurio 
priedermė: turėtą būti, 
rėti taisybės ir lygybės ir silpi

“Netikėtinas skufdas sodžiuje ktir ukihinkai 
tik-tik atsigina nuo bado.”
Lenkijos sodžiuje eina neėPgaiiizutjta socialinė re

voliucija. Ūkininkai nebegali ilgiaus pakęsti vargo i£ 
reįkalauja, kad butą praVesta panaši žemės reforma,, 
kaip kitose šalyse, žemės klausimas Lenkijoje nebuvo 
išspręstas, nes Pilsudskis susidėjo su dvarininkais, ku
rie legionierių ginklais nuslopino liaudies judėjimą.

Pilsudskio legionų vadai, pulkininkai, jau nebekon- 
tfoliUdia valdžios; bėfe jie dar bando atsigriebti ir eina 
prieš dabartinę “liberališką” Koscialkovskio vyifiaUŠybę;
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“Drdugas 
girnų dalyvauja diskusijose rei
kale šaukiamos Amerikos lie
tuvių- pažangiosios visuomenes 
konferencijos Lietuvos demo
kratijai ginti. “Draugas” daž
nai ir daug deklamuodavo apie 
demokratiją! ir šiose diskusijo
se mano turįs savo rankose vi
sus tuzus ir didžiuosius kozi
rius. šiose diskusijose “Dran
gas” ‘ jaučiasi esąs galingesnis, 
negu diskusijose apie angliš
kus pamokslus lietuvių bažny
čiose. .<

Šaukiamoje konfėrėncijoje 
komunistą dalyvavimas “Drau- 

yra toks argumentas, ku- 
jarii rodosi; hėghli 

sukirsti. Girdi, lietuviškieji kb- 
muriištai užgitdrimi Sovietą 
Riisijoš diktatūrą nėturi teisės 
kalbėti apie demokratiją Lie
tuvoje; girdi; katalikai nesidč- 
sią į jų bendrus frontus, nes; 
girdi, komįmistai nelygų mastdj 
taiko LiėiuVai if Rusijai.

Na, o koks “Draugo” maš- 
tas ir koks yra tas bendras 
frontas, kuriame jis laikosi? 
To dalyko nušvietimui patar
naus du šių dienų įvykiai.

štai iš Lietuvos • atėjo dvi 
kbistoš ir lietuviams, o ypač 
katalikams, skaudžios . žinios; 
Virina tų žinių! yra apie tai; 
kad trys lietuvaitės vienuolės 
tapo biauriai paniekintos; Jriš 
paniekino nekokie tautininkai, 
nė laisvariianiai, ne komunis
tai, Ojų - VirŠinirikėš; Ir iiž kį ? 
Už lietuVyStę! Buvo taip:

Prieš dešimtį riietų iš Vo
kieti jos atvyko į ’ Lietuvą ŠV; 
Elzbietos seserys vokietaitės ir 
įsteigė savo skyrius Jurbarko 
ir šviekšrioje. Elžbiėtiričių svar
biausias uždavinys t iyra slau
gyti ir prižiūrėti ligonius. Prie 
tų vokietaičių prisidėjo keletas 
lietuvaičių. Tinkamos lietuvai
tės naujokės buVb siunčiamos 
į Vokietiją,, daugiausiai -į Ka
raliaučių; kur Ėlžbietietės turi 
savo ligoųinę. Karaliaučiuje iš
buvusios du ar kriitufius me
tus lietuvaitės gaudavo šVenti- 

virintiOliškaia 
rūbais grįždavo į Lietuvą.“ Lie
tuvoje jos buvo eilinės virimio 
lės, o vykesniosios bbvO Vbkie 
taitės. Pagaliau lietuvaites Elž- 
betietes pradėjo svarstyti, kad 
kongregacijai ir joms butų ge- 
riaU; jei Vyresnioji butų lietu
vaitė. Pradėjo prie to ‘ eiti for
maliu keliri, tai yra per aukš
tesniąją i dvasišką . vyriausybę;

'j. ' - 1 . s • ■ • • ’ .. < <

tokią pastabą:
i*

i “Generolas turi teisę taip manyti. Bet jo pasi
rodymas Sąjuiigbs prieš, Karą ir Fašizmą prakalbo
se iškelia klausimą: Priėš kokį gi katą ta Sąjuriga 
Urba jbs komunistiškoji dališ yra nusistačiusi? Už 

. kuriuos, gal būt ‘gerus’, karus ji stoja tuo pačiu 
laiku, kai ji sdvo nekaltai publikai sakosi ėsrinti 
prieš karą? šitiios žodžius aš rašau, norėdamas 
gauti viešą atsakymą į svarbų visuomenei Iddusi-

Jau 25 metai kaip Worces- 
tory yra “North American Ci- 
Vic; League” raštinė, kurios 
tikslas yra prigblbeti ateiviams 
visuose jų reikaluose ir rūpin
tis jų gerove. Prie šios rašti
nės veikia ir lietuvių skyrius, 
bet jiio Worcestefib lietuviai 
rhažai naudojasi. Lietuviai tu 
rėių naudotis, savo skyrium 
kuo plačiausia, nes jis tik 
jifertiš yra laikomas.

štai trumpas sąrašas kelių 
patarnavimų, kuriais galit pa
sinaudot nemokamai:

Išpildo blarikas ir suteikia 
rfeikalingas informacijas, jrii^U 
norit tapt Suvienytų Valstijų 
piliečiu.

Parūpina perkalbėtojus (tei
smuose; bylose, pas advokatus, 
daktarus; 1.1;).‘ v

Skyrius turi artimus ryšius 
su valdiškom įstaigom, ir su 
įhielu nofd sutiks tarpininkau
ti tiems, kuriems tat reikrilih-

Keistą politiką veda komunistai. Komunistų Inter- 
hacionalas šaukia pasaulio darbininkus kovoti už tarp
tautinę taiką, bet sovietų valdžia suruošė pfer Pirmąją 
Gegužės milžinišką karo demonstraciją Maskvoje.

O Amerikoje komunistai po priedanga kovos prieš 
karą remia Kinų nacionalistus; kurie agituoja už karą 
prieš Japoniją; Šitą faktą.riprodė,spaudoje ne kas kitas, 
tik Norman Thomas, kuriaih komunistai pastaruoju lai
ku rodo tiek daug simpatijų. .

Jisai pasakoja štai kokį dalyką. Komunistų kontro
liuojama Sąjunga prieš Karą ir Fašizmą ‘ (League 
Against War and Fasėism) neseniai surengė San Fran- 
cisco mieste didėles prakalbas, kufiose kalbėjo gen. 
Sinedley Butler tema “War Is a Rackėt” ir pasakė la
bai gerą kalbą. Bet kartu su juo nUo tų pačių pagrindų 
kalbėjo ir kinietis; generolas Fang €hen Wu; dalyvavęs 
jau ir kituose paminėtosios SąjuhgOS mitinguose. .

Apie šitą kinietį Norman Thomas sako:
“Man teko susitikti su šituo generolų ir aš jį 

gerbiu, kaipo ištikimą kinietį. Jisai visai aiškiai 
riian pareiškė, kad jisai mano, jdgei jungtinės Val
stijos tiifės kaHduti prieš Japoniją, ir jūoi greičiau, 
tai geririu. Jo nuomonė, iš to bus nauda Kinijai.” 
Šitaip rašo Norman Thomas laikraštyje ‘‘The Mil-

~-r-j rr.iįįl-. rg
SO. BOSTONO DRAUGIJOS 
PRITARIA KONGRESUI
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Pirmadienis, geg. 4, 1936

Studijuos kaip Amerikos publika suvarto 
ja savo pajamas

Mirė George Mike- 
lionis

Šiam tyrinėjimui Chi- 
vadovaus p-le Sybel

Suvienytų Valstybių Darbo 
Departmcnto Statistikos Biu
ras padarė planus tyrinėjimui 
klausimo, kiek ir kokioms 
reikmenims šalies gyvetnojai 
suvartoja savo pajamas. Šiam 
sumaijymui pritaria taip biz
nio, profesijų ir pšalpos orga
nizacijos, taip Amerikos Dar
bo Federacija.

Tyrinėjimas bus daromas 
eilėj ijniestų, jų tarpe ir Chi- 
cagoj. 
cagoje
Lougheatd. Jos ofisas randa
si adresu 343- So. Dearborn 
Street, i

Tyrinėjimas mėgins patirti, 
kiek, bendrai hųant, asmenys 
arba šeimos turintys tam tik
rą pajamų sumą metuose iš
leidžią maistui, drabužiams, 
rendoihs, pramogoms, apšvie- 
tai, kelionėms ir kitkam.Bus 
dedama taipgi pastangos pa
tirti, kokias pajamas turėda
mi žmonės ima naudotis va
dinamais 1 uksais (luxories), o

Naujienų Ekskursija
Dar šią savaitę galite užsi

registruoti, jeigu norite va
žiuoti Lietuvon gegužės 29 d. 
laivu “Gripsholm”. Su šia eks
kursija puvažiuosite tiesiai į 
Klaipėdą be jokio persėdimo, 
be kilnojimo bagažų ir-išven
gsite kratų. Daugiau šią vasa
rą tokių progų nebus.

Dar šią savaitę galima užsi
registruoti, kad gauti tinka
mus kambarius laive. Jau yra 
užsiregistravę šie asmenys: 
Trečios Klesos 
Kambarys 432.

Ona Radauskienė
Josephinc Stankus

DYKAI RODĄ
• * numir » • . »f .41* n i x J j . 1 J

Visi kviečiami, nes veltui duo
damas patarimas. Dr. Ross Health 
Service yra privatinis klinikas, 
kur kiekvienas gaus atskirą pa
tarnavimą. Ligonių vardai ir svei
katos stovis bus laikoma paslap
tyje. Ypatingai įrengti privatinio 
gydymo kambariai tarnauja ligo
niu patogumui.

TRISDEŠIMTS METU TOJ 
PAČIOJ VIETOJ

Geriausi ir paskiausi gydymo 
budai bus pavartoti, kad jus pa
statyti ant tikrojo kelio j sveika
tą. Nėra jokių ginčų dėl sveika
tos pageidavimų. Buk pastovus. 
Ne atidėk rytojui, kas turi būti 
padaryta šiandien. Užlaikyk svei
katą—Gera sveikatą jus užlaikys 
linksmais ir tinkamais gyvenimui.

LENGVUS IŠSIMOKĖJIMAI
Mokesniai yra prieinami kiek

vienam. Mokėkit kaip galite laike 
gydymosi. Palengvinimai gali būti 
padaryti taip, kad ligoniui nereik
tų atidėlioti gydymosi dėl pinigų 
stokos. Tūkstančiai yra skolingi 
gydytojams. Pasirinkit tokį gydy
toją, kuris butų daug metų prak- 
tikavęsis tam tikroje šakoje.
Laboratorijos ekzaminavimas ne

brangus.

Dr. Ross Health 
Service and 
Laboratories

35 So. Dearborn Street 
CHICAGO, ILL.

PriSmimo kambariai: vyrama 500, 
Moterims 508.

VALANDOS: Kasdien nuo 10 ryto iki 
3 vai. po pi et. Penktadieniais, treiiadle- 
niais Ir Šeštadieniais nuo 1O ryto iki 8 
v. vak. 'Sekmadieniais nuo 10—13 v. d. 
ELEVATORIŲ KELKIS IKI 5-KIŲ LUBŲ 

Elevatorius eina Ir sekmadieniais 
k.................     t

ŠIOS SAVAITES

Ext ra Darganai
SAMPELINĖ J
ELEKTRIK1NĖ Į į

LEPAUNĖ
VERTES $150

ROOSEVELT 
FURNITUREčA 

2310 West 
Roosevelt Road 

Tek Seeley 8760

buvo 
darytas 1918—1919

Tačiau jis buvo visai 
ir palietė tik 12,000 
dirbusių už algas, šis 

varyti 
maštabu,

stan-

lyri
kai 

buvo

ne tik būtinomis gyvenimui 
reikmenėmis.

Panašus, tyrinėjimas 
praeity 
metais, 
menkas 
asmenų 
tyrinėjimas nužiūrėta 
kur kas platesniu 
kad galima butų padaryti iš
vadą apie bendrus Amerikos 
visuomenės gyvenimo 
durtus arba normas.

Re to, 1918—19 metų 
nėjimos daryta tuomet, 
dar automobilis ir radio ♦
mažai paplitę. Ir dar yra 
kitokių musų gyvenime per
mainų: kai kurios reikmenis 
seniau vartota itin plačiau, o 
šiandie jų vartojimas išnyko, 
jas pakeitė kitos.

Tad, bendrai, kalbama ty
rinėjimo rezultatai atrodo bu
sią tikrai įdomus ir musų gy
venimui, su jo* įvairių įvairiau
siais ginčais ir kovomis, 
rai svarbus.

tik-

V. Pocaitė *
Saveria Zizas.

Kambarys 326.
Sofia Shimkus
Valeria Shimkus
Petronėlė Paškows'ka 
Ona Noreikienė.

Kambarys 388.
J. Rupsis
Povilas Rozanskas
M. Kimutis
W. Bielskis

Kambarys 326.
Kazimieras Zemcliauskas 
Ant. Litvinas
Kaz. šeštokas.

Kambary š 622.
A. J. Mickus
Mrs. Mickus
J, Mickus
V. Mickus.

Kambarys 624.
Jaunas Mickus.

Kambarys 412.
Stanley Kukšta-
Josephinc Kukšta
Virginia Kukšta 

Kambarys 381.
John Gudžiūnas
T h omas Backauskas 

Turistinė Klesa.
Kambarys 267.

Alfred John Yosel.
Veronika Yosel 
ir Henry Yosel.

KambaĄįs 132.
Martha Šeštokienė.
Dar yra keli užsiregistravę,, 

bet kadangi netikri, ar gaus, 
dokumentus į laiką, tai j;ų čio
nai neskelbiame.

Visų keleivių bagažas bus, 
paimtas gegužės 26 d1. Kelei
viai iš Chieagos išvažiuos ge
gužės 28 d. 9:30 vai. ryto iš; 
La Šalie stoties.

—Naujienų Laivakorčių 
Skyrius.

Pirkite savo apie linkės 
krautuvėse

f A.
LAZAUSKAS 
su šiuo pasauliu

' JONAS
Persiskyrė 

gegužės 2- <t, 7:55 v. vakare, 
1936 m., sulaukęs 55 m. am- 

; žiatis, gimęs Panevėžio apskr., 
Sidabravo parap., Rukonių km.

I Amerikoj išgyveno 31 metus. 
Paliko dideliame nuliudime mo
terį Rozaliją, 5 posūnius Ka
zimierą, Povilą, Simoną, Juo
zapą ir Joną Mockus, 3 poduk
ras Oną Bakes ir vyra. Johana , 
Dolong ir vyrą, Rozaliją Moc
kus, broli Antaną Lazauską, 
pusbroli Juozapą Smeili, sesers 
dukterį Salomiją Rimaite ir gi
mines, o Lietuvoj motiną, se
serį ir gimines.

Kųnas pašarvotus randasi 
2126 W. 22nd Place.

Laidotuvės įvyks. Ketvirta- 
. dieni, 8:30 v. ryto, iš namų į 

Aušros Vartų parapijos bažny
čia, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, ' o 
iš ten bus nulydėtas i Šv. Ka
zimiero kapines.

Visi A. A. Jono Lazausko gi
minės, draugai ir pažįstami 

’esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti .laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patamąvimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame. 
Moteris, Posūniai, Podukros, . 

Brolis, Pusbrolis ir ; giminės.
Laidotuvėse patarnauja Lai

dotuvių Direktorius Lachavičia 
ir Sunai. Tel. Ganai 2515. 8

NAUJIENOS, Chicago', UI,

WASHINGTON, D. C. — Didelį furorą sukėlė Kongrese reikalavimas paskirti pusantro bilijono 
dolerių bedarbiams šelpti per 1937 m. Prezidentas Rooseveltas ir jo artimi bendradarbiai yra 
įsitikinę, jog dar negreit bus galima nedarbą Amerikoj panaikinti. j

___ WPA workers

Harold Ickes President Roosevelt

t

Suėmė paskilbusį 
banditą Alvina

Karpį
* Penktadienio vakarą, gegužes 
1 d1., federalės vąldžios agen
tai suėmė Alvina Karpį, pa
skilbusį banditą ir kidnaperį, 
kurį gaudė per pastaruosius 
tris metus. Suėmė jį New Or- 
leans mieste. Toliau atrodo, kad jis.irišįiito

Pirm negu paėmė, agentai se- ir savo pirštų žymes- panaikin-
kiojo jį kokias penkias dienas. 
Kada agentai jau buvo prisi- 
ruošę užpulti butą, kur Karpis 
gyveno su mergina ir kitu plė
šiku, Fred Hunter, tai tuo mo
mentu Karpis ir jo du bendrai 
išėjo iš buto ir įsėdo į automo
bilį. čia agentai juos ir nutvė 
rė.

i Prie suimtųjų revolverių ne
rasta. Nors automobily buvo 
šautuvas, tačiau banditai nespė
jo pasinaudoti juo. Kiek laiko 
atgal Karpis buvo pareiškęs, 
kad gyvas jis nepasiduos. Pa
sirodo betgi, kad valdžios agen
tai nutvėrė, jį gyvą, iį* dagi la
šas kraujo nepralieta jį su
imanti.

Karpį ir jo bendrus federa- 
liai agentai aeroplanu atgabeno 
į St., Paul, kur Karpis yra kal
tinamas kidnapinimu (žmog- 
vagyste) ir kitokiais nusižengi
mais. ' .

O kaltinimų jam yra dAug: 
kidnapinimas bankininko Ed- 
wardo Bremer, kurio paliuosa- 
vimui išmokėta $200,000 ; pavo
gimas bravarniriko William 
Hamm, kurs už paliuosavimą 
užmokėjo $100,000; 16 bankų

PRANCIŠKA AMBROZIENĖ 
po tėvais Aušraitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 30 diena, 7:55 va
landa vakare 1936 m., sulaukus 
pusės amžiaus, gimus Tauragės 
apskr., Šilalės parap.

Amerikoj išgyveno 32 metus.;
Paliko dideliame < nuliudime 1 

, dukterį Petronėle ir žentą Au- 
■ gust Dankert ir šeimyna, sunu 

Petrą ir marti Agnieška ir jų 
šeimyna, broli Juozapa ir bro
liene Agota Aušnis ii' ju šei
myna ir broli Kazimiera, duk- 
teres ir sūnūs ir sesers sūnų 

f Petrą Sačauska ir giminės.
Kūnas pašarvotas randasi 

4359- So. Maplewood Avė. Vir- 
į ginia 0817.

Laidotuvės i vyles pirmadieni 
gegužės 4 diena, 8:00 vai. ry
to iš namu i Nekalto Prasidė
jimo Panelės Šv. parapijos 
bažnyčia, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės 
siela, o iš ten * bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

i Visi a. a. Pranciškos Abro- 
zienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nulude liekame,
Duktė, žentas, sūnūs, 
marti ir giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius J, F. Eudeikis, Tėlefo- 
nas Yąrds 1741.. 

apiplėšimų; užmušimas šerifo, 
užmušimas trijų ar keturių ki
tų žmonių; trys ar keturi kiti 
menkesni plėšimai; pašto vir
šininkai sako, kad ir jie turi 
reikalų su Karpiu dėl padaryto 
Carrettsville paštui holdapo, 
kur banditai pasišlavė $46,000 
pašto pinigų.

Kaip dabar paaiškėjo, Kar
piui yra buvusi padaryta veido 
operacija. Tačiau ji nepakeitė 
jo išvaizdos perdaug žymiąi ir 
jį galima pažinti iš paveikslų.

ti.
Kaip žinoma, Karpis yra chi- 

cagietis, lietuvių tėvų vaikas. 
Jo tėvas ir plotina gyvena ir 
šiandie Chicago j;. Tėvas dženi- 
toriauja. .

Vincentas B. Am
brose laimėjo

Jonas Toleikis užmokėjo p. V. 
Aihbrosui $15.00 už parašymą 

19 žodžių.

Balandžio 6 d. buvo paskel
bta “Naujienose”, kad Jonas 
Toleikis iš Cicero, III., pasky
rė $15.00 dovaną tam, kuris 
pairašįys tinkamiausį užrašą 
paminklui ant jo žmonos To- 
leikienės kapo. Toleikienė 
mirė sausio 3 d. 1936 iui

Norintieji < laimėti dovaną 
siuntinėjo laiškus kontesto ve
dėjui iš visų Amerikos kam
pų, bet laimėtoju geriausio už
rašo kontesto komisija rado 
p. V. Bi. Ambrose, ir p. Tolei
kis jam sumokėjo $15.00.į

tl

VALERIA YAGMAN
Persiskyrė su 1 šiuo pasauįiu 

gegužės 1 dieną, 6:00 valandą 
ryta 1936 m., sulaukus 24 rnę- 

amžiaus, gimus Chicago, III.
Paliko dideliame nuliudime 

tylimą cioce Anna Dovgin ir 
krikštą tėvą Stanley ’Yušką ir 
p^žistamus ir draugus.

Kūnas pašarvotas randasi 
6108 So. State St. Tel. Eng. 
6530..

Laidotuvės , ivyks antradienį 
gegužės 5 dieną, 8:30 vai. ry
to iš namu i St. Anseln para
pijos bažnyčią, 61 St. ir So, 
Michigan Avė., kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nes sielą, o iš ten bus nulydė
ta į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Valėrios Yakman 
. Iminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami, dh- 
bvaut laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimą ir 
atsisvėikinimą. '

Nuliūdę liekame, 
Ciocė, krikšto tėvas, 
ir draugai.

I Patarnauja laidotuvių direk
torius J. F. Eudeikis, Telefo- 

’ nas Yards 174L

g

Šie žodžiai bus iškalti vidu
ry paminklu, pavydale ati
dengtos knygos: “Aš pasta
čiau šį paminklą, kad gyvieji 
neužmirštų tavęs, nes aš tik
rai žinau, kad man ramybės 
nebus be tavęs.”

Kontestas tęsėsi per menesį 
laiko. Kontesto komisijon buvo 
išrinkti Petras Galskis, Anna 
Orlakienė ir Jonas Toleikis. 
Kontesto vedėju buvo paskir
tas Frank Bulaw.

Skelbimai s Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos - 
yra naudingos.

■—i;<TU;hbl '

Preferredby, 
. millions 

to mayonnaise

i
■ • A different, delicious 

OT flavor! Time-honored in-
gredients of mayonnaise

■ and old-fashioned boiled 
dressing, combined in a

I ^new way. Try it! g

JONAS GURCH (GIRĖNAS)
Persiskyrė Su šiuo pasauliu 

Gegužes 1 d., 11:30 vai- vak. 
1936 m., sulaukęs pusės am
žiaus, gimęs Vytogalos kaim., 
Upynos par., Tauragės apskr. 
Amerikoj išgyveno 36 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
2 pusseseres-4-Sofiją. Mikolai- 
tienę, švogerj Praną Mikolaiti 
ir jų šunų Albiną, Agnietę Gi- 
lienę ir švogerį Antaną Gili 
ir pusbroli Praną Girski, Pus
broli Sim. Pipirą ir jo šei
myną ir giminę Aęnietę Urbo
nienę ir. jos 3 dukteris ir sūnų 
Julijoną. O Lietuvoje broli Pet- 

, rą Girėną ir sesers dukteris ir 
. sūnų Teterius ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
5908 So. Ke^zie Avė.

Laidotuvės įvyks Trečiadieni, 
Gegužės 6 dieną, 9 vai. ryto 
iš koplyčios i Gimimo Panelės 
šv. parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas i šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Jono Girėno gi
minės, draugai ir pažystami 
esąt nuoširdžiaikviečiami da
lyvauti laidbtuvėse >ir "suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą. . <

Nuliūdę liekame, 
Pusseserės, švogeriai ir 

Giminės.
Laidotuvėse patarnauja Lai

dotuvių Direktorius John. Egan 
Tel. Grovehįll 0090.

Prašo gimines atsišaukti.
šeštadienį, gegužės 2 vai', 

po piet. Cook apskrities ligo
ninėje mirė George Mikelio- 
nis, kuris gyveno po adresu 
704 Wcst 31st st., anksčiau 
Cicero j e, o ilgus metus South 
Chicagoj.

Prašoma gimines, pažįsta
mus ir draugus atsišaukti, ar
ba žinančius apie juos pra
nešti. Kūnas šiuo metu randa
si J. Eudeikio ir Tėvo koply
čioje, 5340 So. Kedzie Avė.

[spėjimas girių lan
kytojams

Kai atsilankysite į Forest 
Preserves ir pamatysite pasar
gų “Do Not Pick Flowers”, tai 
neraškykite. Dalykas toks, kad 
girių sargyba gali už raškymą 
jus areštuoti. Ba, pasak Forest 
Preserves viršininkų, rašymas 
žiedų sužaloja augmenį ir jis 
miršta.
40,000 chicagiečių šeimų per

mainė butus
Gegužės 1 dieną yra krausty

mosi diena. Apskaičiuojama, kad

Lietuvių Draugijų ir 
Kliubų dėmesiui

I 

Susirinkimai ir pramogų pranešimai 
DYKAI bus talpinami Naujienose 
tiktai per DVI DIENAS.. Už dau
giau pakartojimų reikės mokėti.

“NAUJIENŲ” ADM.

SIUSKIT PEK
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Ibpraso Lietuvos žmonėse 
tepataria Lietuvos banhr

% . ■ ' C i - * e——-4 * ——   U— , ■ l-w,l—■ —

Bosses Won’t 
Kire People with 
Halitosis ( BldEATH )

People who get and hold jobs 
keep their breath agreeable

t7ith the best to chooso Irom these days, em- 
ployers favor tho person who is mo^t attrac- 
tive. In business lifo as in the sočiai world» 
halitosis (unpleasant .breath) is considered the

■ worst pf faults.
Unfortunately everybody suffers from this 

offensive condition at some time or other— 
many more regularly than they thi..k. Fermen- 
tation of food partlcles skipped by the tootn 
brush is the cause of most cases. Decaying 
teetb and poor digestion alsp causo odors.

The quick, plea'eant way to improve your 
breath is to ūse Listerine, tho quick deodorant, 
every morning and everv night.

Listerine halts fermeptątion. a major cause 
of odors, and overcomes tne odors themselves. 
Your breath becomes sweet and agreęable. It 
•v’li not offend others.

If you value your įob and your friends, ūse 
Listerine, the safe antiseptic, regularly. Latn- 
bert Pharmacal Company, SU Louis, Mo.

f

Don’t offend others • Check 
•falitosis with USTERINE

LOTŲ SAVININKŲ 
ATIDAI! 

Budavokit Dabar!
Mes finansUosim ir pabudavo- 

sim ant jūsų išmokėtos žemės, 
niekad daugiau nebus taip leng
va pasistatyti namą, kaip dabar. 
Jūsų naujas namas bus suplanuo
tas ir smagus dėl jus ir jūsų 

į šeimynos.
Be Įmokėjimų!

F. M. A. Insurance Company 
Paskolos. Finansuojam sulig su jū
sų įplaukomis. Lengvus mėnesiniai 
išmokėjimai. Pasitarimas, Brie- 
žiniai ir Apskaitliavimas DYKAI!

H. M. ZEMON CO.
30 No. La Šalie St., 

Tel. STATE 7092
Atsakomingi namų statytojai 

nu<r 1916 — šimtai užganėdintų 
kostumerių.

Atdara iki 8 vai. vakare.
V ............................. ■ III I HIMĮlZ

SUSIRINKIMAI
z ,

Draugijos Šventos Petronėlės susirinkimai bus laikomi vakarais 
per vasarą kiekvieno mėnesio pirmą pirmadienį. Pripuo
lus iš eilės susirinkimas įvyks pirmadienį, gegužės 4 d., 
7:30 vai. vakare šv. Jurgio parapijos svetainėje. Išgirsite 
įvairių svarbių pranešimų.**O. KliučinSkaitė, rašt.

vakar, 1 dieną gegužės, apio 
40,000 chicagiečių šeimų pei • 
mainė savo gyvenimo vietai 
(butus).

BADJO
ŠIANDIE BUDRIKO PROGRA

MAS. WAAF, 7 VAL.
VAKARE

Kiekvieną pirmadienį ir penk
tadienį primintina pasiklausyti 
naujo Budriko radio programi 
iš stoties WAAF, 920 kil.K nui 
7 iki 7:30 vai. vakaro. Progra- 
me dalyvauja geri dainininkai 
ir Budriko akordionistai.

PETRO RIMŠOS 
Iš LIETUVOS 

SKULPTŪROS 
PARODA 

SHERMAN HOTELYJ 
Clark ir Randolph Sts. 

Kambarys 214-B 
Atdara Kasdien: 

nuo 11 v. ryto iki 10 v. vakaro 
Užsidarys Gegužės 6 d., 1936 

įžanga nemokama.

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Salutaro Biteris yra vienas iš geriau
sių Biterių ką šiandien randasi ant 
marketo. Jis žinomas kaipo gera gy
duolė dėl vidurių ar kitu nesmagu
mų. Plačiai yra parduodamas aptie- 
kose ir vartojamas. Tavernose geras 
gerti su degtine ir be degtinės. Rei
kalaukite visi ir visados Salutaras Ri
terio. Pašaukite telefonu Canal 1133.

639 West 18th St.

GEORGE MEAT MARKET & 
GROSERNĖ

Nauji žmonės perėmė bizni musų bu- 
černe ir groserne ir visados yra di
delis pasirinkimas šviežu* maisto 
reikmenų mėsos ir groserio už pri
einamas kainas. Kviečiame brighton- 
parkiečius atsilankyti i musų bučemę. 
Yra gražiai užlaikoma ir mandagus 
patarnavimas.

J. DAMBRAUSKAS, savininkas
. 4501 So. Talman Avė.

Tel. Lafayette 8357

J. MIKŠIS
R AMO VA AUTO SHOP 

^aiso .visokius automobilius 
geriausiai ir pigiausiai 
834 W. 35th St.

Tel. Yards 6547

T avernos
. Kur Susirenka Lietuviai

Vinewood Beer Gardcn
Musu užeigoje visados randasi ge
ros rūšies degtinė, vynas, alus, cigar- 
rai, cigaretai, vištienos pietus ir 
mandagus patarnavimas. Atyda drau
gijoms! veltui daržas dėl visokių 
parengimų! Savininkai

WM. DAMBRAUSKAS IR 
BURTHA RANDER

6 blocks West of Kean Avę. & Archer

SPRINGINN
Musu užeigoje visados geros rūšies 
degtinė, alus, cigarai, cigaretei ir 
skanus užkandžiai Platforma dėl 
šokių veltui, draugijoms, išvažiavi

mams ir parems. Savininkai
KUCHINSKAI

82th and Kean Avė. Willow Springs
" i........ .—.............. .iii.il ..... .................................. ..

21st Place Tavern & 
Restaurant

Stekai, porčepai ir kiti šilti valgiai. 
Bismark alus, geros rūšies 

degtinė ir cigarai
ANTANAS IR AGNĖS STUKAI 

Savininkai
701 W. 21st Place Tek Canal 7522

Peter Pranskus Tavern
Musų naujai atidaryto] ir gražiai iš
puoštoj užeigoj visados randasi ge
riausios rūšies degtinė, vynas, alus, 
cigarai, užkandžiai ir mandagus pa
tarnavimas. Kviečiame visus drau
gus, pažįstamus ir Marųuette Manot 
gyventojus atsilankyti i musu užeiga 

P. V. PRANSKAI, savininkai 
6538 So. Western Avė.

PETE’S INN
Mano užeigoje visados randasi ge
ros rūšies degtinė, Graden City alus 
cigarai, cigaretai, saldainių, šalta- 
košes, užkandžiai ir mandagus pa
tarnavimas. Užeiga prieš lietuvių 
tautišku kapiniu vartus. Kviečia 
visus savininkas.

PETE YOUNG
82-nd and Kean Avė.
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Lietuvių Dainos Ir 
Jų Reikšmė

Pernai p. U. Katzenelenbogen išleido “The 
Daina”. Tai išverstų į anglų kalbą lietuvių ir 
latvių dainų rinkinys. Knyga turi 165 puslapius. 
Knygos pradžioje labai puikiai apibudinama dai
na jr jos savybės. !-

Kiek ta knyga yra vertinga, jus galite sprę
sti iš žemiau dedamų laiškų ir recenzijų. Laiš
kų ir recenzijų autoriai yra daugumoje įžymus 
folkloristai ir rašytojai.

Amerikoje ^imusiems lietuviams tikrai ver
tėtų tą knygą jsigyti. Beskaitydami “The Dai
na”,! jie pradės suprasti, kodėl Europoje lietuvių 
dainos yra labai vertinamos. “The Daina” gali
ma gauti “Naujienose”. 1

Žemiau dedame ištraukas iš laiškų ir recen
zijų.

Ištraukos iš recenzijų:
Folk-Lore (E. J. Harrison, 

391—394), London, England, 
December 1935:

... a worthy beginnii^ has 
been made by Mr. Uriah Kat- 
zenelenbogen in the antholo 
gy-

... The composition and com- 
pilation of this work are ob- 
viously the fruit of tremen- 
dous industry and distinųuish- 
ed erudition...

... the work as it stands is 
a mine of wealth for anybody 
interested in the revelation oi 
the soul of two of the oldest 
races...

Prof. Clarence A. Manning 
(from an introduction to “The 
Daina”);

! “Mr. Katzenelenbogen de 
serves gratitude of American 
and English speaking scholors 
for bringing out this volume 
of the folk poetry of these two 
countries... He has done an ex- 
cellent piece of work... It is 
certaįnly a tribute. to the de 
votion of Mr. Katzenelenbogen 
that: he brought this work to 
so successful a fruition...

—0—
Star, Nov. 2, 1935, Toronto:
... Wrbte Fine Volume ot 

Baltic Folk-Lore...
. __ n__ . o

Boston Evening Transcript 
August 28, 1935:

“This anthology, the first 
study of the two little nations 
on the Baltic Sea......  As mighl.
be expected the daina ’ are 
simple, lyrical expressions of 
the elementary facts and fan 
cies of agricultural and pastor- 
al life in its elementary terms...

The Jewish Standard (month- 
ly) Sept. 193'5:

“Dr. Katzenelenbogen’s es- 
says on the histories and folk- 
lores of the two nations are 
toritten in a lucid style with 
the maticulous care of the 
scientist for every statement 
he makes and for sifting the 
yast material he had on hand”.

GERKIT ARBATĄ NUO

VIDURIU UŽKIETĖJIMO
mėgink mara veltui:

Mara Laxative šaknų arbata yra gamtos gydymo būdas. Tai yra malonaus 
skonio pastiprintojas. Tinka ir vaikams. Ji greitai ir švelniai sureguliuoja 
vidurius taip, kaip laikrodį. Pašalina gasų skausmus, svaiginančius galvos 
skausmus ir nevirškinimo rūgščius, pasidariusius nuo vidurių užkietėjimo, 
o jus, to viso pasekmėse, kas rytą atsikelsite su šypsą veide. Pareikalavus 
ir prisiimtus savo vardą ir'antrašą į Mara Products Co., 189 W. Madison 
St., Chicago, III., siunčiame sampelį VELTUI, arba pirkit pakelį ir po vie- 

jei ne.būtumėte patenkinti, jūsų 
grąžinti.Special

ŠIĄ SAVAITĘ

no bandymi 
pinigai bus

(q) oląreerL si

Stiprus CEVERYKAI 
VISAI ŠEIMYNAI

Lietuviai mėgsta stiprius ir gerus 
čeverykus. Mes tokius ir turime. 
Nevaikščiokit su senais ir nuplyšu
siais, čeverykais. Atvažiuokit į mu

sų krautuvę, o mes jums 
priskirsime gerus ir ne
brangius čeverykus.

Universal Shoe Store
A. ZALECKIS ir J. MARTIN, Sav.

3337 S0. HALSTED STREET

The Nineteenth Cęntury and 
after, Jan. 1936 (p. 141):

“These songs spring natūrai- 
ly from the soil, with a pasšior- 
ate appreciation lyricąlly ex- 
pressed, of the drama of Tove 
and death, of the joys of the 
family life, work and dancing, 
marriage and childhood. The 
translations are aš simple as 
the toųgvte in which the ballads 
(dainos) were first sung. To 
read them is the best possibk 
antipode to the bitterness 
aroused by coritemporary poli- 
tics”.

Ištraukos iš laiškų:
Professor Eugene S. Mc 

Cartney, University of Michi- 
gan. Editor of Graduate School 
Publications:

“I am indeed very glad to 
get your book, and to have 
it readily accessible for re- 
ference.., You did a stupen- 
ddus amount of work on this 
volume. I find that, in ge- 
neral, the ardor of authors 
cools^ before they have put 
the finishing touches on their 
work. Your book seems 
thorough.”
Professor Eduard Sapir, Yale 

University, Department of An- 
thropology:

‘‘This important book oi 
Lithuanian and Latvian folk- 
songs ... is obviouisl'y a care- 
fully prepared study.”
Anthony Pini, Brooklyn Col 

lege, Department of Classical 
Language:

“Your book is a really in- 
teresting and scholarly 
work.”
Professor Ernst Riess, Hunt- 

er College, Department ot 
Classics:

“I expect...interesting in 
formation from a more tho- 
rough perusal of your public- 
ation... I hope to learn inuch 
...from your collection and 
discussion.” ' ’
Henry L. Mencken, a well 

known American author:
“I am familiar with youi 

anthology, “The Daina”, and 
have read it with the great- 
est pleasure1.”
Arthur B. Luto, Consul G<e 

neral of Latvia:
“M.I find your articles on 

the Lithuanian and Latvian 
dainas, as well as on the his 
tory of the people and cus 
toms, etc., most interesting.

x and I appreciate the beautv 
of the translations made ot 
the dainas.”
Professor Archer Taylor 

University of Chicago, Depart
ment of Germanio Languages 
and Literatures:

“Your treatise on the Dai 
na shows me that it is just 
the sort of thing which we 
should have form the folk- 
song of each and every

Shirley Temple, garsioji kino 
anyžiaus ___________._______ Į___

artistė, švenčia septynių metų 
sukaktį.

CLASSIFIED ADS. į
Business Service
Biznio Patarnavimas

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

A MALEVOTOJAMS IR
ZnkiyClOŠINAMŲ SAVININKAMS 

Didžiausias 18 Metų Sukaktuvių 
IŠPARDAVIMAS 

Q7n 1 gaH< vl v special
Speciali maleva medžio C7 f* 1 ga darbui, ..................  gal. O ■ C male '

GREITAI IR PIGIAI
Išmokiname Anglų Kalbos, Gra
matikos, Sintaksės, Aritmetikos, 
Kiiygvedystėš, Stenografijos, Pilie
tybės, ir kitų mokslo dalykų. Musų 
mokyklos nauja sistema stebėtinai 
greitai užbaigiamai pradinį mokslą į 
devynis mėnesius; aukštesni mok- , 
sla i vienus metus. Šita mokykla 
iau davė mokslo tūkstančiams 
žmonių, ir tai padaryta per dvide
šimt tris metus. Todėl kviečiame 
brolius lietuvius Amerikos Lietu
vių Mokyklon įsirašyti ir'mokytis.

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 So. Halsted St., Chicago, III.

1 galionas malevos 
visokių spalvų .......

gaMonas enamel $4 Ofi
1 ......................... Lvv

ir daugiau 
alionas flat balta $4

maleva .................. »....... ■ ■ v v
ir daugiau 

1 galionas pirmos kl. QQa 
removal .............................. r vwv

1 gal. grindims ir trim varnish, 
išdžiūsta i 4 valandas 97c

Taipgi visos kitos malevos, kempinės ir šepečiai. 
Virš 500 jvairių sieninių popierių po 4c ir daugiau. 

PIRKDAMI ČIONAI SUTAUPYSIT 25%
HELMAN PAINT STORE

1411 So. Halsted Si. Tel. Canal 5063

'NEEKFSFDEW4t
□ Fr IC e

VISUOMET ŽEMAS KAINAS 
. . X-RAY

Vai.: 8:30iki8:30v. vak.
TEL. HARRISON 0751
32 6 S. STATE ST

Opposih- |);uis Store, 2<l Floor

GREITAS PATARNAVIMAS
Skolinam pinigus ant mortgičių. 
Užrašom visokios rūšies apdraudas. 
— Insurance. Padarom dokumen
tus. Išrenduojam. parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis.

Z. S, Mickevice & CO. 
6816 So. Westem Avė.

>Hęmlock 0800

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
MUZIKALIU INSTRUMENTŲ 

CHICAGOJE 
Gitaros taip pigiai kai 
3muikos taip pigiai kai 
iotnetai tiktai po .....
klarnetai tiktai po .... 

....Bass Drum tiktai po 
GOLDSTEIN MUSIC SHOP 

914 Maxwel St.\ arti Sangamon 
.. .» ■ .. .......................... i i

.. 3.50 

. $3.50
$6.50
$5.50

$12.50

UNIVEKbAL STORAGE 
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Lcng Distance 
Furniture and Piaiio Moving 

3406 S. Halsted Street 
Phone Yards 3408 

-------O------

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

REIKALINGAS viduramžis žmo
gus su patyrimu, Lumberio ir Mill- 
work. Geras darbas ir gera atei- 
;is, turi turėti $1000. Bok 436, 
Naujienos.

CARR BROS. WRECKING CO.
(Ine.)

Pdrduodame Visokios Rūšies 
ANTROS RANKOS BUDAVOJIMU1 

MEDŽIAGA:
Nauja Statybai Medžiaga ir Malkos 

Lietuvi pardavėja rasite musu 
varde.

3003-3039 S. Halsted St 
VICtory 1272-1273

---------O—------

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

NAUJI pavasario agentai pasida
rykit daugiau pinigų. 100 blades 25c 
144 šniūrelių 33c. Lotions. shampoos. 
veido kremas, nagams polišas rink
tinas tuzinas 58c. Skutimosi ir dan
tų kremas tuzinas 45c. Natfjas kata
logas veltui. Mills, 27 S. Wells st., 
Chicago.

country. It seems to me a 
splendid job.”
Professor George R. Noyes, 

University of California, DeL 
partment of Slavic Languhges:

“Your book, “The Dilina” 
has given me most genuine 
pleasure. I read it from ’cover 
to cover... I was delighted 
by the grace of the dainos, 
their imagery and variety oi 
expression. They have deli- 
cacy of feeling and imagin- 
ative charm... I wish that I 

' had time to expancl my ru- 
dimentary knowledge of Lith
uanian and acųitfaint myself 
with the dūinos in thę ori 
ginai... Your introduetions 
show how the dainos mirroi 
the whole life of the Lith
uanian .and Latvian peoples. 
Your coųtinual • references to 
the texts make your com- 
mentary of double value.
Professor Louisę Pound, The 

University of Nebpska:
“...J have įųst finished 

reading the introduetions ta 
both sets. of folk-songs and 
many of the1 songs them- 
selves. I alwąyą wished 1 
knew more concernįng Lith- 
uania and Latvia. Now, 
thanks to the Information 
made available 
volume, I do 
am delighted 
anthology to 
of folk-song.

“Petras Bimša yra meninin- 
kas-kurčjas iš vaizduotės. Jo 
darbo grožis ir jausmingu
mas prilygsti prie senovės Is
panų mokyklos Toledo j, ku
rioj mokinęsis žmogus tik te
galėjo padirbti įdomius kar
dus su paauksuotom ranke
nom. ‘ F

“Rimša turi padirbęs bega
les medalių. Iš kiekvieno jų 
galima šįo-to pasimokyti ir 
kiekvienas jų savaime gražus. 
Lietuvos istorija, tragiška is
torija, pripildyta pasiaukoji
mu ir skausmu, atpasakota jo 
medaliuose. Nė drąsuolių 
epizodai ne užmiršti, negi tie 
laikai, 'kuomet garbe ir did
vyriškumas rado sa u pra
dus.”

Šitaip raito meno kritikė. 
Toliau ji kone specifiškai ap
rašo paskirus - eksponatus, 
ypatingai pabrėždama “Lietu
vos Artoją,” * “Lietuvos Mo
kyklą” ir kitus. Baigdama ji 
sako: ■

“Atrodo, ištiesų,, nėra galo 
gcnialingumuį šito meninin
ko. Negaliipa jį priskirti nė 
prie modernistų, ne ne mo
dernistų. Jiš priklauso prie 
eilės nemirtingųjų.'Nė vienas 
neturėtų praleisti nepamatęs 
šitos parodos.”

' —M. Šileikis.

STOGDENGYSTE
Mes dengiame ir pataisome visokios 
rūšies stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING 
3216 So. Halsted St. 

Victory 4965 
—O—

Help Wanted—Female
Darbininkių Teikia

CO.

NAMŲ SAVININKU ATYDA1 
Musų biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimu si 
rendauninkais. Maža narinė mokės 
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryti 
iki 8 vai. vak. šventadieniais nut 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU np 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St.

' Tel. Armitage 2951 • 
Mes esame jau šiuo adresu 

50 met.
—o—

viri

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

Pašauk mūs dėl dykai apskait- 
liavimų. 25 mętai patyrimo— 
Blekorius ir Stogius.

Leonas Roofing Co. 
8750 Wallace Street 
Tel. Boūlevard 0250

...... ...................... J. ..i..,..... .. .. i ■

Financial
Finansai-Paskolos

MES PERKAM
MORTGIČIUS

. st
MERGINA bendram namu darbui. 

Maža šeima. Maloni aplinkuma. Shu- 
ster, 1010 N. Kedzie Avė. Albany 
1053. T <

REIKALINGA patyrusi veiterka. 
Bernice’s Lunch Room 
506 W. Pershinsr Road.

For Rent
STORAS rendon — garu apšildo

mas. Privatus basementas; dideli 
langai, gera vieta dėl wholesale 
liquor house arba dry goods store 
arba kitam bizniui. Renda priei
nama, 3341 So. Halsted St.

PARENDUOJU vasarnamius So
dus Michigan šalia Mr. Bachuno ant 
visos vasaros. Taipgi reikalingas 
janitorius prie namų darbo. Kreip
kitės Mrs. Adams, 3738 South 
Halsted St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDUOSIU arba priimsiu pusi
ninką su mažai pinigų į moderniška 
taverna. Priešais Stock Yardų di
džiuosius* vartus 
irengitnai — t__ ________
gius. Biznis gerai Išdirbtas. Kreip
kitės: 4171 Sol Halsted St.

Naujos mados 
taipgi gaminam vaL

PARDAVIMUI testauranas su vi
sais gerais įtaisymais, seniai iš
dirbtas Pardavimo priežastis liga. 
Parduosiu pigiai.’ 1527 S. State St.

Pranešimas

CHAPMAN & CO i • '
In'c.

PARDAVIMUI grosern?. Vieta 
gera, parduosiu pigiai. Priežastis— 
liga. Taipgi pardusiu 4 kambarių 
rakandus. Atsišaukit greitai.

4537 So. Paulina St.
in tyoiir 

know mole! 1 
to add your 

my collectiors 
Next time 1

gi ve, my seminar in folk- 
song it will be included in 
the list of songs of other 
countries to be examined by 
students. Your publishei 
printed the work attractive- 
ly... The translations 
pleasing. You deserve 
gratulation.”

are v
con-

Dariaus-Girėno American Legion 
Auxiliary U'nit, 271 turės labai svar
bų susirinkimą pirmadieni, gegužės 
4, ir kviečia visas nares atvykti ne
atbūtinai. Susirinkimas bus Yuškos 
Hollywoo,d Inn, 2417 West 43rd St. 
8-tą valanda vakare. Taipgi kviečia
me prisirašyti ir naujų narių, Kapi
nių Puošimo Diena rengiasi aplanky
ti abejas Lietuvių kapines kartu su 
Dariaus-Girėno Postu musų jaunuo
liai.

Nares turinčios dukterų prašoma 
atsivesti ir prisirašyti prie mergai
čių skyriaus. »

M„ Senn, Publicity Ghairman.

135 S. La Šalie St
Franklin 0576

1 t

Miscellaneous 
Įvairus

PARSIDUODA groserne ir mėsi
nė labai prieinamai. Gerai išdirb
tas biznisj Gera padėtis.

2953 W. 59 St.
-------O-------

JUODŽEMIS, yardais arba veži
mais, specialė žemė — • ‘humus’r — 
25c. už bušelį, 5 bušeliai — $1, ge
ra kai sumaišysi! su moliu ar smė
linga žeme dėl gėlių, baksų ir kviet- 
kynų. Pristatom] tik South sidėj. 
Charles Gavcus, 6100 S. State St 
Tel. Wentworth 7942.

—O—

TAVERN pardavimuų — Gera vie
ta. Pilnai įrengtas.

Yards 0864.
—O—

VALGYKLA ant pardavimo. Biz
nis gerai eina.

6236 Westem Avė.
t —O—

Kaip angliška spau
da atsiliepia apie 

Rimšos lipybos 
parodą

NAMAI PARSIDUODA 
UŽ MORGIČIUS

4
2

JUODŽEMIS 25c. už bušelį. 5 bu
šeliai už $1 ir $2.50 už yardą, ar
ba vežimais. Dėl gėlių, prie sodi
nimo, daržų, žoles ir t. t. Prista
tom į visas dalis miesto.
Perkraųstom — Pristatom anglis. 

STANLEY GAVCUS,
7118 S. Talman Avė. REPublic 6051 

Chicago. III.

PARDAVIMUI barbernė, geras 
biznis, sena vieta. Parduosiu visai 
pigiai. Priežastis dviejų biznių. Sa
vininkas bus nedėlioj lig pietų.

. 2318 S.jLeavitt St.

ThePraeitą penktadienį 
Chicago Tribune’o behdradar- 
bė, Eleanor Jewett, plačiai 
aprašo Petro Rimšos skulptū
ros darbų parodą Sherman 
viešbutyj. Sub-ąntraštėj pa
sakyto-šitaip: “Jo medaliai 
vaizduoja krašto didvyrius.”

Rašytoja sako:
“Vienas garsiausių gyvenan

čių užsienyj skulptorių I yra 
lietuvis Petras Rimša. Jo skul
ptūros darbų parodą galima 
dabar matyti Sherman vieš
butyj, kuri tęsis iki gegužes 6 
d. Skulptūra ne visuomet bū
na populiarus dalykas. Ęabai 
dažnai į žiūrėtojus veikia 
šaltai ir labai dažnai savyje 
slepia didingą liūdesio nuo
taiką, primenanti montįmen- 
tus ir paminklus; bet Rimšos 
darbuose panašių dalykų he* 
pastebėsi.

WEST SIDE —
Bizniavus mūrinis namas, 

kambarių pragyvenimas ir 
flatai viršui po 5 kambarius,
yra maudynės. Skiepas po vi
su namu,' 2 karų mūrinis ga
ražas.

2 pagyvenimų medinis na
mas su skiepu, po 4 kamba
rius, 2 karų gatažas, 1% 
žemės.

” Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

loto

BBIGHTON BARK —
2 pagyvenimų mūrinis

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storų fikČerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. , Pamatykite 
mus pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumet 5269.
—O—

PARSIDUODA čebatų taisymo 
mašinos, geram stovy. Parduosiu 
pigiai, nes turiu rendą mokėt už vie
tą dėl jų, kuris pusimano kiek apie 
taisymą, arba kuris nori, galiu pa
mokyt, gera proga pradėt ir užsi
dirbt pragyvenimą. Savininkas M. 
Bajoriunas, 709 W. 57th St. Chicago, 
Illinois.

PARSIDUODA labai pigiai siu
vėjo valymo ir smulkmenų krautu
vė. Gražus padėjimas. Geras biznis. 
6645 S. Mozart gatvė. 

■

2 pagyvenimų mūrinis na
mas su l)ungalow stogu, po 6 
kambarius, skiepas ir pasto-

2 karų medinis garažas, 
loto žemės. Namas ant- 
nuo kampo.

gė,

ras

||I™ralSAviS^
i AND LOAN ASSOCIATION

Of CHICAGO

2202 W. Cermak Rd.
Klauskit

J. KAZANAUSKASBEN

Rome Furniture Co.
3236 So. Halsted St.

2-jų gab. Parlor Setas $29.50
5-ų gab. Dinette Setas $12.75
Čia Jūsų Kreditas yra geras.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

. ,, , y ■■■■■ ■ .!■■»■■■■ ...................... .... . — IMIMIII ■ III   I  *   I''      —  

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui
Nematytomis kainomis — Prieina

momis išlygomis
$100. Importuoti ir Amerikoniški ‘

kaurai —• • $15—$20—$25
$150 Amer. Orient kaurai $30—$35
$135 gražus, nauji parlor

setai ----- :------------ :----- .... $39—$49
$375 vertės 3 kamb. įrengimas $125
$600 vertės 4 kamb. įrengimas

de luxe ................................... $175
Atdara vak. iki 9—Nedėlioj iki 5 v. v. 

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

NAMAI IR FARMČS FORKLO- 
ZUOTI Už MORGIČIUS 

DIDELIU BANKŲ IR KITŲ 
FINANSINIU ĮSTAIGŲ

Kainos labai žemos. Norėdamas 
pirkti bet kokį namą kurioj nebūk 
Chicagos daly, atsilankyk pas mus 
ir pasiteirauk.
Turime rezidencijų, bungalų, cotta- 
ge’ų. dviflečių, triflečių. ketųrflečių, 
dvylikaflečių. aštuoniolikaflečių, dirb
tuvių. garažų, krautuvių, gazolino 
stočių ir k. Leiskite mums 'paro
dyti jums tuos pigumus.

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 6‘v.

Septintadieniais
Nuo 10 r^ iki 2 po pietų

M. J. KIRAS
Real Estate, Home Builders 

3356 S. Halsted St 
Tel. Yards 6894




