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Vakar Ryte Pasimirė Dr Aleksandras Davidonis
Mirė jis stąigai nuo 

širdies ligos
11 .. '"7 1 '■* l

Žymus gydytojas ir visuomenės darbuoto 
jas pasimirė 5:15 vąL ryte. Laidotuyės 

bus šeštadienio ryte į

Dr. Aleksandras Davidonis
Gimė Balandžio 22, 1899 
Mirė Gegužės 21, 1936

>>■ ’ . i...’’ ';-v ’ V ‘ ■

Vakar ryte, 5:15 vai., savo. kndamasis ir todėl mažai tu- 
namuose 4910 S. Michigan Avę., 
staigiai pasimirė, vienas žy
miausių Amerikos lietuvių gy
dytojų, nuoširdus visuomenės 
darbuotojas, ir gabus rašytojas 
Daktaras Aleksandras L. Davį 
donis-. Mirė, dar visai jaunas 
—sulaukęs vos tik 46 metų am
žiaus. ;

Mirtis buvo gana staigi ir ne
tikėta. Tiesa, jis pastaruoju lai
ku skųsdavosi silpna širdimi, 
delei ko uždusdavo, negalėdavo 
miegoti, užsikosėdavo ir, pa
lengvinimui, imdavo vaistus* 
Delei nusilpnėjusios širdies, ?vę- 
lionis pastaruoju laiku buvo pri
verstas siaurinti savo praktiką 
ir mažiau bedalyvaudavo visuo
meniniame veikime. Bet apie 

smirt|, išrodė ,dar p^manyįkne- 
galima buvo.

Pereitą naktį "daktfdtrt priidf 
jus smarkiai kosėti, pabudo, jo 
žmona ir atėjo paklausti, ar ne
reikia vaistų. Daktaras atsa
kė: “Taip”. Bet tuoj po to ap
alpo ir taip neatgavęs sąmonės 
mirė.

Velionis Dr. Aleksandras 
L. Davidonis buvo kilęs iš Bir
žų. Gimė balandžio 22, 1890. 
Pradžios mokslus ėjo savo gim
tą j ame miestelyje, gimnaziją gi 
lankė, rodos, Vilniuje. Bet 
baigti gimnaziją neteko, nes 
tuo laiku nors ir visai jaunas 
buvo, užėjusi revoliucijos banga 
ir. jį įtraukė į revoliucinį dar
bą. Už savo revoliucinį veiki 
mą buvo suimtas ir pusantrų 
mgtų iškalėjo Vilniaus kalėjime 
—“odinočkoj”. • r

Išėjus iš kalėjimo apie baigi 
mą mokslo Rusijoj nebegalėjo 
būti ir kalbos, todėl Dr. Davi 
donis atvyko j Ameriką 
Chicago. čia dirbdamas 
toliau mokinosi ir taip dirbda
mas ir , mokindamasis il
gainiui baigė medicinos mokslą 
ir liko gydytoju.

Bet ir likęs gydytoju jis nęk 
paliovė studijuoti, mokintis, 
taip kad jis patapo vienu žy
miausių lietuvių daktarų. Savo 
specialybe* jis buvo pasirinkęs 
vidurių ligas. Taipjau jis b.Uvd 
ir geras chemikas, laimėjęs 
dagi premiją už savo tyrinėji
mus chemijos srity. Kartu jis 
buvo ir lektorius^Chicagos mę- 
dikalėj kolegijoj.

Nuo pat atvažiavimo Ameri; 
kon, nors ir dirbdamas ir m?

• i 
jis

Chicagai ir 
lio oro biuras uicutu pm* 
našauja:

Giedra; šilčiau.
Vakar 12 vai. dieną tempe

ratūra Chicagoje buvo 67°.
Saulė teka 5:24, leidžiasi 

8:09.

rėdainas nuliekamo laiko, jis 
veikliai dalyvavo musų visuome
niniame gyvenime, prisidėdamas 
prie jo ir aktualiu darbu ii 
raštu.
■ T - i , , ,'

Nepasitraukė iš visuomeni
nio darbo ir. likęs -gydytoj u.

“Naujienoms” jis pradėjo 
bendradarbiauti nuo pat pra
džios laikraščio įsikurimp ir ne 
paliovė ra^ęs veik iki savo mir
ties. Politinėmis pažiūromis 
jis buvo tvirtai įsitikinęs so 
cialistas ir to * įsitikinimo jis 
nįįekad nekeitė. Bet j iš noriai 
prisidėdavo ir prie kitų naudiri 
gų musų visuomeninių darbų; 
nežiūrint kas jį dirbo, bile tas 
darbas buvo naudingas Ameri
kos lietuviams, ar Lietuvai. Taip 
jis labai rėme pirmąjį transat- 
lantnį Dariaus- y Girėno skridi
mą irv^ 
sidąyimu 
atlantiniam Felikso Vaitkaus 
skridimui, būdamas ALTASS 
vice-pirmininku. Jis visų; šių la
kūnų buvo artimiausia^ drau
gas, rėmėjas, jų sveikatos rū
pestingas prižiūrėtojas ir tik 
ras jų globėjas. Velioris pri
klausė ir Chicagos Lietuvių 
Draugijai.

Paliko nubudusius žmoną, dvi 
dukteris, seną motinėlę B 
se ir kitų giminių.

Taigi Amerikos, o ypač Chi- 
cagojs lietuviai jo asmenyje pra 
rado nuoširdų savo draugą, dar 
buptoją, rašytoją, gilų jmąsty 
toją ir stambią inteligentinę pa
jėgą.

Laidotuvės bus šį šeštadienį, 
gegužės 23 d., 10:30 vaj. ryte 
iš namų 4910 S. Michigan Avė. 
Palaidotas Dr. Aleksandras Da- 
yidonis bus jau senai įsigytame 
nuosąviame lote Beverly Hills 
kapinėse.

nuat» 
trans-

iržuo^

Anglija liepia Itali
jai nesikišti į Egyp- 

to reikalus
LONDONAS, geg. 21. —Pre- 

mięras Baldwin Šiandie atsto
vų bute įspėjo Italiją nesikiš
ti į Egypto reikalus, nes tokis 
Italijos kišimasis skaitytis “ne
draugišku aktu.” Jis taipjau 
užsiminė ir apie sustiprinimą 
Suezo tvirtovių. ' r 6

Tokis premiero pareiškimas 
buvo sutiktas atstovų bute la
bai triukšmingai.

Rumunija uždraudė 
gembleriavimą

BUCHARESTĄS, geg. ?1. — 
Karalius Karolis paskelbė griež
tą clękretą, kuriuo uždraudžia
mas gembleriavimas Rumunijoj.

Vien Buchareste buvo dau
giau 230 legalizuotų gembleria- 
vimo urvų, kurie buvo priežiū
roje sveikatos ministerijos!

i

Vakar mirė daktaras Aleksandras Davidonis.
Ta žinia perėmė liūdesiu jo artimus drau

gus. šiandien jo pasiges visa Chicagęs lietuvių 
išeivija, visos Amerikos lietuvių iiitelįgentija ir 
pasiges jo Lietuvą; tėvynė.

Daktaras Davidonis buvo vienas riš nedau-'' 
gęlio jautrios sielos žmonių, širdingas darbuoto- 
jaš prakilniems tikslams, uolus moksllninka^ fL 

‘ losofą3< rašytojas.' /,
Jo raštai visuomenės klausiniais su dideliu 

pamėgimu buvo skaitomi kaip Amerikoj, taip ir 
. Lietuvoj. Juose visuomet atspindėjo jo troški

mas, kad lietuviai siektų tobulumo mokslo ir 
meno srityse, kad lietuviai išsigydytų 7 iŠ savo 
ligų—prietarų, nesusipratimų, vaidą, )ir kad lie
tuvių ateitis butų šviįeši.

Savo profesijoj daktaras Davidonis buvo au- 
gštai gerbiamas ir vertinamas ir savo kolegų, ir.? 
pacientų. Jis buvo vienas geriausių musų dakta
rų. Vidurių ligos buvo jo specialybė.

A-

Anglija atsisako 
svarstyti skolų mo

kėjimo klausimą
LONDONAS, geg. 21.—Ang

lija pastojo kelią greitam iš
sprendimui klausimo inokėji- 
mo skolų Jungt. Valstijoms. ■*

Paklaustas, ar Anglija ruo
šiasi pradėti skolų derybas su 
Amerika, iždo kancleris (Jham- 
berlain atsakė atstovų bute, 
kad jis nieko neturys pridėti 
prie pereitų metų valdžios no
tos Jungt. Valstijoms.

•t ‘ l

Ta nota buvo griežtas atsisa
kymas mokėti skolas, nes esą 
Anglija ekonominiai negali mo
kėti skolas, o antra, skolų mo
kėjimas butų žalingas ne tik 
skolininkams, bet ir pačioms 
Jungt. Valstijoms.

Lakūnas išgelbėjo 
merginą nuo 
saužudystės

Hindenburg išskrido
NEW YORK, geg. 21.—Zep 

pėlinas Hindenburg, kuris tik 
vakar ryte atskrido antrą sykį 
į Jungt. Valstijas, pasiėmęs par 

nežiūrint jos kovos pasiliuosuo- sažierius ir pašto siuntinius, tą 
nusileido pačią dieną, vakar, išskrido at

gal į Vokietiją.

BOSTON, Mašs., geg. 21. -j. 
Graži nepažystama mergina 
bandė iššokti iŠ lėktuvo, kuris 
skrido 1,500 pėdų augštumoj, 
bet lakūnas Sutheriand pastvė
rė ją už plaukų F J9 išlaikė, 

ti, iki jis su lėktuvu 
žemėn.

Čili reikalauja kuo- 
greičiausia reorgani
zuoti tautą sąjungą

SANTJAGO, Čili, geg. 21. — 
Prezidentas Alessandri, atida
rydamas kongresą, pareikalavo 
kuogreičiausia reorganizuoti vi
są tautų sąjungą, kitaip čili 
bus priversta stvertis “kitų 
priemonių”—reiškia pasitrauk
ti iš tautų sąjungos

22 mėli, kudikis- 
rukytojas

LOS ANGELES, Cal., geg 
21. —Policijai liko pristatytas 
motinos pamestas 22 mėnesių- 
kūdikis, kuris ruko cigaretuš 
kaip senas rūkorius. Ir jis yra 
atsargus su jais: jis atsargiai 
cigaretą užsidega/ o surukęs jį 
tiek pat atsargiai užmina koja 
ir jį užgesina.

Townsend atsisako 
liudyti kongreso 

komitetui
WASHINGTON, geg. 21. — 

Dr. Francis E. Townsend, 70 
m., sumanytojas $200 į mčh- 
senatvės pensijų, po dviejų die
nų kamantinėjimo, pabėgo iš 
kongreso komiteto posėdžio ir 
atsisakė toliau liudyti jo veik
lą tyrinėjančiam komitetui. Esą 
jei nori, tegul jį areštuoja, bet 
jis daugiau geruoju nepasiduo- 
siąs komiteto “inkvizicijai”.

Komitetas privertė jį prisi
pažinti, kad jo planas siekiasi 
uždėti bilionus dolerių taksų ant 
beturčių ir darbininkų ir tuos 
pinigus atiduoti nieko nedir
bantiems .seniams. Esą jo tiks
las buvęs vesti prie to, kad se
natvės pensijas ilgainiui gautų 
ir 45 m. amžiaus žmonės.

Taipjau jis buvo priverstas 
prisipažinti, kad jis iš savo or
ganizacijos gauna daug dau
giau, negu kad jis galėdavo 
užsidirbti praktikuodamas me
diciną.

Bet kada jį pradėta kvosti 
apie neteisėtus budus kėlimo 
pinigų ir jų vylioj imą iš sene
lių, tai jis nebeiškentė ir pabė
go iš kongreso komiteto pęsė-

Gaus muitus už įšihu- 
geliuotą laike prohi- 

bicijos degtinę .______ ę . !.
WASHINGTON, geg. 21. — 

Iždo departamentas paskelbė, 
kad jam pasisekė susitarti su 
Kanados degtinės gamyklomis, 
einant kuria jos sumokės apie 
$3,000,000 “muitais” Jungt. 
Valstijoms už įšmugeliuotą į 
Jungt. Valstijas prohibicijos 
laikais Kanados degtinę.

Prisipažino nužudęs 
žmoną

OREGON, III., geg. 21. — 
G<uy Tąllmadge, 58 m., Rock- 
fordo graboriaus padėjėjas, pri
sipažino antradienio naktį nu
šovęs savo žmoną Bessie ir 
paskui, paslėpimui žmogžudys
tės, simuliavęs plėšimą. Jis taip 
ir pranešė policijai. Esą buk 
jiems gryštant iš kito miestelio 
ir sustojus prie didelio kelio, 
prišokęs prie jų plėšikas, kuris 
juos apiplėšęs, o paskui jo žmo
ną bandęs nutempti į savo au
tomobilį. Kada toji tam pasi
priešinusi ir bandžiusi pabėgti, 
tai plėšikas nušovęs.

Valstijos prokuroras betgi 
tokiai pasakai neįtikėjo, ėmė 
nuodugniau tyrinėti, susekė ke
lis mažus netikslumus liudiji
muose, pagalios, surado ir jo 
meilužę, su kuria jis, atsikra
tęs žmonos, ketinęs apsivesti, 
ir Tallmadge buvo priverstas 
prisipažinti prie žmogžudys
tės. Jis prisipažino pats nu
šovęs sayo žmoną, kada toji 
atsisakė su juo skirtis, nes jie 
jau kelinti metai nesugyvenę ir 
gyvenimas su ja pasidaręs tik
ras pragaras.

♦
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CAIRO, Egypte, geg. 21. ■— 
Dalis Anglijos kareivių Egypte 
liko išsiųsti į Palestiną, mal
šinti ten siaučiančias arabų 
riaušes.

Lietuvos Naujienos
Lietuvos kurortai 

laukia svečių
KAUNAS, gegužės 8 d.- 

(Rašo Betkas). Besiartinant 
vasarai Lietuvos kurortai sku
ba tvarkytis ir laukia svečių. 
Laukia jie svečių ne tik iš sa
vo krašto, bet ir iš svetur, štai 
jau girdėti, kad ne mažas skai
čius žada atvažiuoti norvegų, 
švedai net atsiuntė savo atsto
vus patirti, kiek jų ir kas ga
lės vasaroti priimti.1 ,

Vokiečių žada labai daug at
vykti į Klaipėdos krašto vasar
vietes. Bet jie čia visai neil
gai buvo, mat vokiečiams ne
duodama daug išsivežti valiu 
tos, tai jie tik kaipo turistai 
trumpam laikui atvyksta ir vėl 
išvažiuoja.

Palanga šiemet tyčia gražiai 
tvarkoma, čia vasaros metu 
bus užsienio lietuviams moky
tojams sudaryti lietuvių kal
bos ir Lietuvos istorijos pasi
tobulinimo kursai Giruliuos, 
kaip kasmet, Lietuvos žurna
listų sąjunga pasikviečia pas 
save svečią .žurnalistų iŠ svetuK 
Mat, čia žurnalistai turi įrengę 
savo gražią vilą. Kiek iš ki
tur ir iš kur šiemet bus pa
kviestas žurnalistų paviešėti, 
kol kas tikrų žinių neturima.

Giruliai yra Klaipėdos krašte 
ir visai netoli Palangos, tai jau 
veik Klaipėdos miesto priemies
tis. Tai gražus, ant pat jurų 
kranto kampelis.

Lietuvos kurortuose pragy
venimas vidutiniai dešimts li
tų į dieną. Bet šiemet reikia 
manyti jis dar bus žymiai pi
gesnis ir turbul nesieks aštuo- 
nių litų į dieną.

Toliau uždarinėja? 
mos lietuviškos or

ganizacijos
VILNIUS.—Švenčionių apsk

rities storata prieš kurį laiką 
buvo sustabdęs Lietuvių šv. Ka- 
zimiero draugijos Audutiškio, 
Gilutų ir Dvarciškes skyrių vei
kimą. Dabargi, kaip praneša 
Vilniaus Rytojus, Storasta pra
nešęs Liet. šv. Kazimiero drau
gijos centrui, kad tuos skyrius 
jis visiškai uždarąs. Be to, 
draudžiąs steigti šios draugijos 
Veikučių skyrių. •

Brėslajaųs apskrityje šiomis 
dienomis apskrities Storasta už
daręs tos pačios draugijos Ju
rėnų, Vainiūnų ir Miliūnų sky
rius.

Kaltina senę neigti 
kimybe

LOS ANGELES, Cal., geg. 
21.—David C. Crookshank, 85 
metų senis, patraukė teisman 
ir pareikalavo perskirų nuo sa
vo žmonos Anna, 78 metų, kal
tindamas ją neištikimybe it 
turėjimu ryšių su 21 metų jau 
nuoliu. Ji tą nuginčija, bet 
įrodymai prieš ją yra 
rimti.

gana

F. Vaitkaus pašto 
ženklai išpirkti 

. ; i ■* ’i /----------  —.v t “
(Musų specialio korespondento 

' Lietuvoje)

Dar ne taip seniai išėjo paš
to ženklai su F. Vaitkaus at
vaizdu, o jau jie visi išpirkti. 
Paštų įstaigose jau jų visai ne
begalima gauti. Jie bent pas 
privačius asmenis kolekcionie
rius galima gauti pirkti, bet 
jau* ne nominale kaina, o žymiai 
aukštesne. Taigi F. Vaitkaus 
vardas Lietuvoje dar nėra pa
mirštas ir visų čia jisai gerb
tinas. Mat, kaip tik pasirodė 
su jo atvaizdu pašto ženklai, 
tai, visi stengėsi įsigyti, ar jie 
buvo kam reikalingi, ar ne, to
dėl taip greit paštų įstaigose 
dingo F. Vaitkaus pašto ženklai. 
Dabar, žinoma, jais prasideda 
savo rūšies spekuliacija.

Spėju, kad jų nedaug pa
kliuvo laiškais ir pas jus, nes 
daug kas tuos ženklus pirkęs 
negpr| .išleisti. ' ■ "• * « ' •

iV Ąr .bus nauji pašto1 ženklai 
su F. Vaitkaus atvaizdu išleis
ti, dabar dar nieko tikro nega
lima pasakyti.

Su švedų degtukų 
b-ve susitartą

KAUNAS. — Ministerių Ka
binetas balandžio 28 d. posėdy
je priėmė valstybinio degtukų 
monopolio ir paskolos sutarčiai 
ir, 1932 metų birželio mėn. 1 d. 
4%% užsienių paskolos sutar
čiai pakeisti įstatymą, šiuo įs
tatymu Finansų Ministeris yra 
įgaliojamas pasirašyti su Sven- 
ska Tandsticks Aktiebolaget 
Stokholme susitarimą anks
čiau sudarytai valstybinio deg
tukų monopolio ir paskolos su
tarčiai (Vyr. žin. Nr. 325, eil. 
2226) pakeisti. Be to šiuo įsta
tymu . Finansų . Ministeris> įga
liojamas sudaryti su minėta 
bendrove papildomąją sutartį, 
kuria pašalinami , nuomonių 
skirtumai, kilę tarp Lietuvos 
Vyriausybės ir minėtos bend
rovės dėl 1932 metų bįrželio 1 
d. sutarties vykdymo.

. Tame pačiame posėdyje Mi
nisterių Kabin. priėmė 4%% 
užsienio paskolos lakštų įstaty
mo pakeitimą, kuriuo pakeičia
mas užsienio paskolos
lakštų pavadinimas, išleidžiant 
tame pavadinime žodį “Gold”, 
ir paskolos lakštai laikomi iš
leistais 1932 m. birželio 1 d. 
sudarytosios paskolos sutarties 
ir naujos papildomosios pasko
los sutarties nuostatams vyk
dyti. ;

Papildomąja paskolos sutarti
mi paskolos sąlygos kiek pa
keičiamos. Lengvatos, susida
rančios iš to pakeitimo, bus 
panaudotos kredito sąlygoms 
Lietuvoje pagerinti. Tarp kit
ko, numatoma sumažinti palū
kanas už žemės Banko teikia
mas paskolas ūkininkams iki 
4%, visiems kitiems — iki 

/5%. —Elta, ,
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save įkaito dideliais žmonėmis

PITTSBURGHO NAUJIENOS Ame

IŠ DARBO LAUKO

diktato

dienovie

(Tęsinys 3-čiam pusi.}

ADVOKATAIautiniu
Todėl

dytoja

uis rin

VEIKIMO

rteris

ILaidotuvių Direktoriai!

Laidotuvių Direktoriai

.State 4690 Prospect 1012

KITATAUČIAI
8319 Lituanica Avenųe

AKIU SPECIALISTAI

PHones Canal 2515—-Cicero 5927

PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

s nau- 
tokius

Steigia 
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(©s, pil- 
;r alinės 
Jai po- 
paliuo-

irta šiąy 
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atitaiso

suose atsiti

B^ighton Park, Skyrius,. 4447 S. Fairfield

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis. Advokatas

1631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Rofn 6515 So. RocRweU St 
TelephODe: Renublic 9728

Dr. A. J. Manikas
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avė.
Tel. Virginią 1116 

Valandos

suvažiavimas. Lietuvos
Pitts-

Pittsburghe yra 
General Electric, 

gamina visokių elektros 
Dajiar po/ tų didelių.

erom Si

6 iki 7:80 vjal. vakaro.

gegužes 3.1 & 
įikifik^š 

ietS^iti* Radioi

darbi- 
dirbti ne tik

LIETUVIAI
Gydytojai u Dentistai

JUOZAPAS
UDEIKI

IR TĖVAS
REPitblic 8340

Į^ii'rryn i<n«i

Lietuvoj Taip pat suvažiavi
mas išrinko Juozą Baltrušaitį 
šio suvažiavimo atstovu 
rikos lietusių kongresą.

E. K. šiurmaitiene

Valandos:. ,1—3; 7—8:30 p. p.
Office & residence 2519 W. 43rd SL 

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

Kasdien, išskyrus seredas. 
Sekmadieni susitarus.

metonos 
eva sėj
ikių pa- 
os žino-

GERS. Naujienų skaityto* 
j oi Ir skaitytojai prašomi 
pirkiniu reikalais eiti į tas 
krautuves^ kurio# skelbiasi 
Naujienose.

IRUBGAS 
Street

, w eunuujvt,. »—•» ir T* »■ 8
Shredbmls te nedSl. papai sutarti 
Rez. 6681 Sa» Calitornia A vena* 

Telefoaaa Rspuhlir 7868

Dr. V. A. Šimkus 
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Valandos nuo 2 iki 4 it nu®. T iki l 

vai.. Nedaliomis nuo 10 fti 12 
8343 South Halsted Si 

TeL Boulevard 1401

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 81 
metus kaipo patyręs, gydytoja* chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigite te chroniškas IIRm 
vyru, moterį!; ir i 
jausiua metodus . 
elektros prietaisus.

Ofisas ir L 
1034 W. 18th SL.

Valandos: nuo 10—12 pietų te 
nuo 6 iki 7:80 uel rakant.

Ttet Ganai 8110 
Rezidencijos telefonai:

įlydė Park 6755 ar Central 7464

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

Dr. Strikol’is 
Gydytojas ir Chirurgas 
OttM« «4» SO. ASHLAND AVR. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6flti> 

vak. Nedėlioi pagal sutarimą 
Ofiso Tek: Boulevard' 7826 
Namu Tel: Prospect 1980

Skros taboa
CHICAGO. ILL.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 rak ryto, nuo 2. Hti 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai 
vakaro. NedSUonds nuo 10 iki 12 
valandai diei

Phone

ATTORNĘYS AT LAW 
6322 So. Western Avė..

Valandos: kasdien nuo 3:30 po piet 
iki 8:30 v. vak.. Subatoj nuo 12 iki. 

6:00> vakare.
188 W. Randolph SL

Valandos: kasdien nuo 9:00 ryto 
iki 3:00 po piet.

Pkoėe Ganai 6122
Dr. S. Biežis

Pittsburgho lietuviai 
ruošiasi gražiai sutik
ti seną Lietuvos auš
rininką Dr. J. šliupą.

BRlDGjlVIBLĘ, Pa, — Ge- 
gūžės 15 d. Universal Steel Co. 
darbininkai laimėjo streiką. 
Algos jiems pakeltos nuo 5 iki 
15. procentų. Iškovojo jie taip 
pat unijos pripažinimo.. Kompa
nija buvo priversta pasirašyti 
kontraktą su unija.

Streikas tęsėsi apie 3 savai
tes; apsiėjo be jokių riaušių ii? 
muštynių., Nereikalinga ' buvb, 
inej šerifų, nei kitokių ^inkląo- 
itų mušeikų. Darbininkai buvo 
gerai organizuoti ir laikėsi vie
nybes, tad plieno kompanijai 
nebuvo jokios kitos išeities 
kaip tik tartis su darbininkais 
'pripažįstant uniją ir išpildant 
kitus reikalavimus.

Reikia pasakyti, kad ir kito
se Bridgevillės dirbtuvėse jau 
darbininkai yra iškovoję uni
jos pripažinimą ir geresnes, 

!darbo sąlygas.
j Tą pat dieną, kada darbinin
kai laimėjo ir Universal Steel 
Co. pasirašė su unija sutartį,, 
buvo surengtas laimėjimo pa- 

‘radas miestelio gatvėmis.
Darbininkas.

: A MASALSKIS'. '
8307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4189

gis bei tas iš Carnegie 
ir apylinkės

EŽERSKISIR SŪNŪS
10734 S. Michigah Avė. Tel. Pullman 5703

Pittsburgho lietuvių draugi
jos sužinojusios, kad senas 
Lietuvos aušrininkas Dr. J. 
Šliupas yra atvykęs į Ameri
ką ir bus. Pittsburghe gegu
žės 23 ir 24 d.d., sukruto dar- 

: b uoli s, kad tinkamai gedėtų 
jį sutikti.

1 Gegužės 15 d. LMD. name 
įvyko Lietuvių Mokslo Drau
gystės, SLA. 3-čio apskričio ir 
Sandaros kuopų sąryšio valdy
bų pasitarimas. Buvo Sudary- 
’tas bendras; komitetas ir pa
sitarta kaip geriausia sutikti 
Dr.. J.. Šliupą Pittsburghe..

. Gegužes 23 d. t. y., šeštadie
ny j, buvo nutarta surengti pra
kalbas Lietuvos Mokslo Drau
gystės svetainėj. Prakalbos 
prasidės 8 vai. vakaro., Dr. 
Šliupas papasakos mums apie 
Lietuvą. Prakalbų metu hds 
ir muzikalis programas..

Gegužės 24 d. įvyksta SLA. 
3-čio apskričio kuopų pusme
tinis 
iSunų svetainėj 
burgh, Pa. Dr. šliupas daly
vaus suvažiavime kaipo SLA, 
garbės narys.. Po suvažiavimo 
toje pat svetainėje SLA. 86. 
kp. rengia vakarienę, kuriojje 
Dr. Šliupas,, jo žmona ir sib 
,uus dalyvaus kaip garbės svė- 
;čiai-J. S ’ {

Tel. Office Wenrworth 6388 
Re#, ffvde Pfcrfr 3395

Dr. Sušauna Slakfe
BJotefu ir Vaitai Utn
6900 So. Halst

4092 Archer Ąvenue . z Pbone Lafayette 3572

Jau lyg jaučiama, kad kai 
kuriems, laikai pagerėjo. Kai 

, kurie sako : “dėkui Dievui, dar-, 
bą 'turiu ir dirbu pakankamai 
daug, valandų.”

, - Bet atsižvelgus Į to darbo, ik 
;gas valandas, atlyginimas visai 
.mizernas. Mizernas palyginti 
iSU Šių dienų pragyvenimo- kai* 
n,omU.. Už 4,. 5 ar 6; kambarių 
gyvenimo butą reikia mokėti 
mėnesiui nuomos nuo. $25 iki 
$30 įr daugiau. O. kur dar šv,ię- 
,sa„ šiluma? Taip, pat ir taksas 
.turime mokėti. Nežinau kaip 
kitur, bet pas mus Carnegie ir 
kituose mažuose miesteliuose 
visoj, Allegheny kauntėje turi 
mokėti kiekvienas, — nėra žiū
rima ar kas turi kokią nuosa
vybę ar ne, — visi turi mokė
ki. Net ir nepilięčiai. Visi turi 
mokėti vadinamus miestelių 
(Boro), mokyklų, kelių ir tam 
panašius mokesčius. *'

Paimkim maisto, kainas: mė
sa kainuoja nuo 15, centų iki 
45. už svarą jautienos,; kiaulie
na taip pat yra brangi.. Vadina
ma “lunch meat” kainuoją sva
ras nuo 25 centų, iki 65,; Svies
to svaras nuo 22 centų iki 40. 
centų. Drabužiai šiais metais 
irgi brangus.. , < .

Dabar paimkim darbininkų, 
uždarbius., šios apylinkes dirb
tuvėse, kurių yra kelios, pa
prastas darbininkas gauna už

Generalis 
Kc#itraktorius

Ištafeo krautuvių frontus, porčius, 
stato garažus, mūrinius arba me- 
Utejlus, pakelia stabas, cementuo
ja skiepus. Apskaitliavimas dykai.

Wll. NOVAK
4217 S. Campbell Avė.

TėL, LAFayette 7029

Dr. T. Dundulis
: i •&''»! t v ■ ■ • " *! 1 ' . . "J

GyDYT^AŠ JR CHIRWU 
f 4157 ARCflĘR AVENUE | 

, K “'Toiefonaa Vizginta ‘ 0<M» &
Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo“ 

6—8 v. vak. NedMiol pagal sutarta

Todėl Piittsburgho ir apylin
kes lietuvių šventa pareiga da
lyvauti visuose minėtuose pa
rengimuose, tinkamai sutinkant, 
ir pagerinant tą seną ii? nenu
ilstantį laisvosios minties dar 
bijotoją ir lietuvių tautos bu* 
dintoją. —S. Bakanas,,

Komisijos sekretoriui.

Jau seniai pittsbusghiečiai 
džiaugiasi savomis lietuviško-

Ofiflo TeL Boulevard 6918 
Kez. TeL Victory 2848 
Dr. Bertash

756 West 35th SL
Cor. of 85th aud Eteteted Ste. 

ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8 :M 
nn«r«l •ntjtrH

savo darbą nuo 40 centų iki 50 
už valandą, 
ir vadinama 
kuri 
dirbinių.
Pittsburgho potvynių kdmpani 

;ją turėjo didelių jiu^ątdlių. įi 
skubiai viską, atstato, ir moder
nizuoja. todėl jos darbitiinkai- 
turi dirbti po 12 ir 16 valandų 
per dieną. Ūž tas iilgas valan
das jokio viršįaikio negauna, 
dirba visas 6* Utenas per savai
tę, kartais ir sękma'dieniais tu- 

’ri dirbti. Paprastiems darbinin
kams moką uk nuo 35 iki 40 
centų per vaiahdį.

Tai matote, kokie darbiniu 
ikų uždarbiai. Kompanija naur 
idojasi nedarbu. Netrukus'ji vi
sai 
rinėja tam 
skubina darbą, kad* 'darbininkai! 
nesuspėtų reikalauti geresnio 
'atlyginimo. .v

Keli metai atgal tos pačios, 
kompanijos .būva daug darbi
ninkų atleista. Dabar tie atleis 
ti darbininkai Buvd pašaukti 
ekstra darbams.Grįžo dirbti 
labai suvargę,, todėl1 nešiprieŠi- 
na nė viršlaikiui ir dirba už; vi
sai mažą atlyginimą^.

Tai vis šios šalies kapitalis
tiško surėdymu pasekmes,. Kad 
darbininkai butų organizuoti į 
uniją, tai nebūtų, tokio išnaU- 
dojimo, koks dabar yra.

Ne vien tik dirbtuvėse 
darbininkai yra iš

naudojami
Negaliu httf^lėti ‘ 4ieprisimi-- 

nūs ir;.iapie mugu ^vadinamus, 
saliunusV;, ŠiU'‘|i&hų pridygp. 
kaip grybų pb lietaus.. Yra to- 

■ kių ' biznierių;1 ^Mirie susigraibęj 
iš šen ir jiįąn ^iS šimtelius do-; 
lerių stengiasi l atidaryti saliu- 
nus. Daugelis jų samdo po vie
ną' arba du darbininkus. Darbi,-, 
ninkdi turi dįfEti Jjįaš dieną po, 
'16 ir net 20 valandų per visą 
■savaitę (šešias dienas) ir už tą 
darbą gauna tik $10! ar $15 per- 

■savaitę. Tuo budu saliunų dar-į 
Įbininkai irgi, yra pakankamai 
“bizi”. Mat, saliunų savininkai

. , į ; A, PETKUS
1į41Q South Ąsith Court Cicero Phone Cicero 2109

Physical Thejrapy 
and Midwite 

6630 S. We»tėrn 
Avė*. 2nd floor 
Hčmlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
dėctric trėat- 
mdnt ir magne- 
tic blankets ir tt; 
Moterims iriner- 
ginoms patari
mai dovanai. JOHN B. BORDEN 

LIETUVIS ADVOKATAS;
2201 W. Cermak R<md (W. 22. SL) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5 

Vakarais: Panedėlię, Seredoa tr 
Pėtpyčios 6 iki 9.

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S; Rockwell Street 

Telefonas Renublic 9600.

Piknikai
Prasidėjo vasara, ^ prasidėjo! 

if piknikai. Pirmasis ^piknikas 
’j^a rengiamas ■ " 
Amšiajaus farnid 
yra rengiamas »E1 
programo palaikymui. Numato,- 
ma, kad piknike dalyvaus skait
linga publika.

Antras piknikas,, tai SLA 
3 apskričio. Jis rengiamas bir
želio 14 d. Adomo. Sodne., SLA 
3. apskričio piknikuose kas. me
tai dalyvauja skaitlinga ir gra
ži publika, ypatingai šiais mie
tais, kada ruošiamasi SLA sei
mui, numatoma daug svečių ir 
viešnių iš visų apylinkių. —-K,.

PITTSBURGH, PA. — Ge
gužės 17 d. Lietuvių Mokslo 
IHmtgystės svetainėj įvyko 
pittsburgho ir apylinkės drau
gijų atstovų suvažiavimas, kad 
pasitartų dėl šaukiamo Ame
rikos lietuvių kongreso birže
lio 20 ir 21 d.d. Cleveland, 
Ohio.

Suvažiavime dalyvavo 35 
draugijos su 50 delegatų. Bu
vo priimtos rezoliucijos, 
na dėl šaukiamo Amerikos Me- 
tuuvių kongreso, antra dėl 
Smetonos šaukiamo Sęięno*

Pittsburgho ir apylinkės 
draugijų atstovai karštai pri
tarė šaukiamam Amerikos lie
tuvių kongresui dėl atsteigi- 
mo demokratijos Lietuvoj, pa
žadėdami moralią ir materia
lią paramą Lietuvos žmonėms, 
kovojantiems prieš fašizmo ir 
diktatūros priespaudą, už at- 
steigimą demokratinės tvar-

AMBULANCfc PATARK.
..............................

1 F. EUDEIKIS

kitur. Už vis blogiausia, kad 
,pats, “bosas” neturį apetito prie 
|daš?bow Todėl samdytam 
ninkuį prisieina 
už save, bet ir už patį “bosą”.

Draugijų suvažiavimas
Gegužės 17; d; Lietuvių Moks

lo Draugystės svetainėj Pitts- 
■ burgh, Pa», įvyko Pittsburgho 
iir apylinkės/ draugijų atstovų 
‘suvažiavimu dėį ątstėigimo de- [mis programomis iš radio sto 
’Bokratiįes 'LiMiVhjį‘ / 4’’z'r'

Suvažiavime dalyvavo 35 
draugijos ir apie 5.0 atstovų; 
dienos tvarkos vedėjais liko iš- 

’lankti pifmihinfeu J. K. Mažuk- 
na, vice-pirm. D. Lekavičius, 
raštininku A. Bačėjias f rezoliu
cijų komisija susidėjo iš fS. 
-Bakano^ J. Gasiuno ir J. Bal
trušaičio.

‘ Su važiavimas nuo pradžios iki 
;g&lo buvo entuziastiškas, ’ ir 
rimtai svarstė dalykus kaip ge
niau pageBetų savo broliams ir 
[Seserims atšteigti demokratinę 
kvarką musų gimtam j am krašte

Kl. Jurgelionis 
z ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridsrėporto ofisas 

3421 S. HalStėd SL Tel. Yards 2534 
Ofiso vai, vakarais nuo 6 iki 9 vai.

' Rezidencija 
3407 Lowe . Avė, Tel. Yards 2516 
t v >v . rr^ rt.-1 *-.M2. r # .

A. A. SLAKIS 
advokatas

111 W. Washington St
Room 737

Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakare.
Ofiso Tel. Central 4490

Gyv. vieta: 6733 Ctandon Avė.
namu Tel.: — Hyde Park 3395.

K. P. G U GIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn SL 
Kamb. 1431-1484—-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80 

TeL Boulevard 1810.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

nagai sutarties.

Dr. Charles Sega!
OFISAS

Antroj rezoliucijoj draugijų 
atstovai reikalauja, kad Lie
tuvoj butų sušauktas seimas 
priimtos steigiamojo seimo 
konstitucijos pagrindais.

Suvažiavimo protokolas bus , 
įdėtas kitame Pittsburgho 
Naujienų numery, o čia.deda-, 
me tik priimtas rezoliucijas.

Pittsburgho ir apylin
kės lietuvių draugijų 
konferencijos rezoliu
cija Lietuvos klausi
mu. 1
Pittsburgho ir apylinkės lie- ’ 

tuvių draugijų atstovai, susi
rinkę gegužės 17, Lietuvių 
Mokslo Draugijos svetainėj, ■ 
142 Orr St., PittsburgK—Pa., ( 
priėmė sekamą rezoliuciją:.’ z

Kadangi Lietuvoj yra bloga 
ekonominė padėtis, o dar la
biau bloga, tiesiog nepaken
čiama politinė padėtis ir žmo
nės kyla prieš tautininkų par
tijos ginklu įvestą diktatoriš- į 
ką valdžią;

Kadangi tie žmonės šaukia- ' 
si į amerikiečius lietuvius tuo
jau tinęs pagelbos kovai prįeš 
Smetonos diktatūrą; ir

Kadangi tuo tikslu yra sau- ■ 
kiamas Lietuvių Kongresas 
Clevelando mieste biržolio 20 
ir 21, — Todėl

Tebūnie nutarta, kad ši kon- • 
ferencija pilnai užgiria tą kon
gresą, kurio uždaviniu yra:

1. Visų laisvę mylinčių Ame
rikos lietuvių vardu pareika
lauti, kad be atidėliojimo bu
tų sušauktas Lietuvos Seimas, > 
išrinktas visuotiniu* lygiu, tie
siu ir slaptu balsavimu pagal 
proporcionalę rinkimų siste
mą;

2. Pakelti protesto bąLsą: 
prieš žodžio, spaudos, sųsirin- ■ 
kimų ir organizacijų laisves! 
slopinimą Lietuvoj,, prieš ka
ro lauko teismus, kurie ne
žmoniškomis bausmėmis, bau
džia ūkininkus, ir prieš kito
kius tautininkų vyriausybes 
smurto žygius;

3. Pareikalauti amnestijos 
politimems kaliniams, nuken
tėjusioms kovoj: dėl demokra-; 
tijos atsteigimo Lietuvoj, dėlj 
piliečių teisių ir darbo žmo-; 
nių gerovės;

4. Surasti budus, kaip Ame
rikos lietuviai galėtų suteikti 
moralinę ir materialę pagel- 
bą Lietuvos, liaudžiai, idant ji 
greičiau nusikratytų fašizmo 
jungą ir įgytų laisvę..

Nutarta, kad ir tolinus bu
tų darbuojamasi pravedimuį 
gyveniman tų visų tarimų. DR. G. SERNER 

LIETUVIS
___ Tel. Varde 1829

Pritaiko Akiniu* 
Kreivas Ąkb 

Ištaiso.
Ofisas b Akiniai Dirbtu vi 
756 West 35th St 

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

kąd Pitts- 
lietuvių 
įvykusi 
Mokslo

L42 Orr 
smerkia

Darbininkai laimėjo 
streiką
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. .. t S. C. LACHAVICZ
42-44 East WŠfh St. Tel. pullman 1270 arba. Canal 2515

Laf. 0727
’ LA€HAWICZ W SŪNUS

2814 West 23rd Place

A. Montvid, M. D.
West Town State Bank BMff* 

2499 West Mantam Street
Vai. 1 iki 3 co Dietų. 6 iki 8 vak.

Tek Seeley 7880
Narna telefonas Branewiek 6697

ta kiekvieną sekmadienį nuo 
12:30 iki 1 vai. po pietų.

Reikia pažymėti, jog spren
džiant iš. daugelio gautų laiškų 
šių programų klausosi ne tik 
lietuviai, bet ir daugelis7 ameri
kiečių, kurie savo laiškuose vi
sada palankiai apie jas atsilie-

DR. VAITUSH, OPF.
. LIETUVIS 

Optometricąlly Akiu Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris* 

esti priežastimi Kalvos skaudgjimo. 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akiu karšti; _ 
trumparegyste ir toliregyste. Priren 
#ia teisingai akinius.
kiniuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10. iki. 8 v. 
NedSlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimu akys atitaiso

mos be akiniu. Kainos* pigiau 
kaip pirmiau.

1712 South Ashland Av.
Phone Boulevard: 7589

Kiti Lietuviai Daktarai
u~Įj~xi^LO-< rrL'rir*~

Tel. Boulevard 5914 Diena ir Naku
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 1 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a. m

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS 

Ofisas ir .Rezidencija_
3335 Sb. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

hęfiįVių , spaudai 
Repo

J. F. R ADŽIUS
668 West 18th Street Phone; Canal 6174

SkM. SKUDAS ■
718 West 18th Street Phone Montoe 8877

II, miu ,u. .................................  ii I R .M ■^■■ -.— .1

, L J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard. 5208^8418.

Pittsburgho ir apylin
kės lietuvių draugijų 
konferencijos rezoliu
cija Lietuvos Šeinio 
klausimu.

Kadangi Lietuvos 
rius Smetona, matydamas žmo
nių judesį už demokratinių 
teisių atsteigim^ ir tilo mima- 
tydamas savo fašist 
tatufąi pavojų, šiom 
mis paskelbė šaukiąs Iseimą 
skelbiąs tam rinkimu 

Kadangi, pagal - 
patvhrkyivbs> taisai e 
mas susidės iš parii 
čios tautininkų valdž 
nių, nes kandidatus rinkimams 
sustatys ne patys piliečiai per 
savo orgamzaeij&s, be c apskri
čių valdybos, veik išimtinai su
sidedančios iš vienos 
kų partijos,

Tebūnie nutarta 
burgho ir apylinkės 
draugijų konferencija, 
gegužės 17, Lietuvių 
Draugijos svetainėj, 
St., Pittsburgli, Pa., pa 
tokį Smetonos proponuojamą 
seimą ir tokius, fašistiu 
kimus;

Konferencija reikalu įja, kad 
Seimas butų sušauktas demo
kratinės . santvarkos, 
mojo Seimo priimtos 
tucijos pamatu, kad biitų tuo 
jaus legalizuotos visos politi 
nes ir kitos organizaci 
nai atsteigtos demo| 
teisės, kad priešfašisti] 
litiniai kaliniai butų 
suoti; .
r Pagalios tebūnie nut 
rezoliuciją pasiųsti I 
valdžiai 

i 4 * • » i » * •

Telefonai Yarde 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso* valandoj
Nuo 10 iki 12 diena. 2 Hrf 8 po oileu 
’ iki 8 vai Nedil nuo 10 Iki 12 

Rem TetechoRe PLAZA 2469
Ofiso Tel. Doitahester 5194 

Rez. Tel Drexe! 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas te Chirurgas 

Moterišku. Vyrišku, Vaiku te viss 
chronišku Ilgu.

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

liomis Ir šventadieniais 1D—19 
diena.

IMAS. DIENA IR NAKTĮ I 
41—1742 /..Z'? [

UsknrM Mtmiomi. ir nbatmnU.

Ptame KnlOTMd 7042 

Dr. C Z. VereTfe 
Dentistas 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street 

Valandos feuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutarti
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Pittsburgh’o Naujienos ŽINIOS

darbo žmonių

Eina

NAUJOS ŽEMOS KAINOS!

Henry Ellenbogen

DOVANOS!
jūsų

MINKŠTA SUMMER SAUSAGE (Dešra)

Galioną,
25 svaru maišas

SABONIS

ŠIOS SAVAITES

Exlra Bargenai

2 20

TAUPYKIT ant MAISTO—PIRKINeKIT pas ‘MIDWEST STORES’ 
Išpardavimas! Penktadieny ir šeštadieny, Gegužės 22 ir 23 d. d.

SAMPELINfi 
ELEKTRIKINĖ 
LEDAUNfi 
VERTĖS $150

WHITE COLD 
WATER

PAlNT

Ellenbo- 
žinomas 
draugas,

Lietuviu 
kas pir- 
iki 9 iš

šeimininkė, kuri

tografuota kopija musų himno 
-^-“Lietuva Tėvynė Musų”— ir 
kiek musų turtuoliai įvertintų

dovanu. Visi.
šeimynų nariai ga- 
kontesta. Kontesto

Kiekviena šeimininkė, Nau
jienų skaitytoja, mato kiekvie

Yra tiktai penkios paties au
toriaus autografuotos kopijos, 
“The Star Spangled Banner”, ii* 
p. Louis J. Kolb, iš Philadelphiąi 
neseniai užmokėjo $5,500.00 už 
vienų jų. Įdomu ar randasi au-

TminjO eEAU- 
TiT=UJU— ErS/eNJ 

A, <2>iQnj /

eikit
ten pirkti sau maisto produktų.

(Sp.)

Universal Food 
Stores

dainuoja principalę ro- 
seniausio visų statomų 
“Orfeo' ir Eurydice”

1714-1787). Ši opera

Sienų popieriaus va- 
lyklis. Visų branda
3 kep- 911*

gauna šviežius valgių 
čia pirkdamos šei-

NAUJA RAKANDU KRAUTUVE 
IR DIRBTUVĖ 

STEVE KIVO, LIETUVIS 
Parduodame naujus ir taisome se 
nūs rakandus pilnomis kainomis. 

716 W. 81st St. netoli Halsted 
Tel. Victory 3851

ciW

ŠVAROS IR MALEVOS
IŠPARDAVIMAS

30-colių Plasters,, Craftex

Teatras
Viršuje Paryžiaus Operos sto

vi užrašas “Anno 1669”. Reiškia, 
šis teatras yra 267 metų senu
mo ir yra seniausias ir daugiau
sia istoriškas teatras pasaulyje, 
žinoma, kad buvo daug įžymių 
teatrų prieš Paryžiaus operos 
patalpų, bet daugumas jų jau 
seniai užmiršti, ir nė viena Ša
lis neturi teatro, kuris butų taip 
artimai surištas su istorija, kaip 
šis su Franci jos'istorija. Kaipo 
įstaiga, jisai stdvi vienas—ne- 
atmainingas ; kaipo budavonė— 
yra vienas įdomiausių architek
tūros monumentų visoj Franci -

Rašo NORA
Kritika yra lengva, o dai- geniausias 
lė yra paini”, pasakė gud
rūs Destouches labai, labai 
seniai. Ir nito to laiko, 
šiame atžvilgyje, niekas ne
atsimainė.

Dainininkas
Rašyto jo Rolėje 1

Pagarsėtas tenoras John Mc- 
Cormack tik-kų pabaigė rašyti 
novelę, kuri yra jo pirmutihė 
knyga, nors keli jo straipsniai; 
tilpo įvairiuose žurnaluose ,pity- 
eityje. ’ :

“Kiekvienų žodį parašė pat
sai dainininkas. Jis niekuomet 
nebuvo “ghost” rašytojas, ir vi- 
sos jo kalbos yra jo paties”, sa
ko jo brolis. Na, tai čia artis
tas su tikra vaidentuve.

DELICATESSEN
Piknikams namie darytos gardžios 
dešros, lašiniečiai, sūriai ir iš Lietu* 
vos importuoti KUMPIAI. Pagal už
sakymą—kepti paršiukai.

3525 So. Hdlsted St.

vou vviL.il.
sse voaeTGEss

Aušo e>iąo«, as
wa Njejxc2

ClTV,

ATI? “Midwest” UrllMvrliiK A-LiL sodas, ETC.

PRINCESS 
TEATRAS

So. Clark arti Jackson 
vidurdieny iki vidurnakčio 

25c iki 2
“MES Iš

KR0NSTADT”
Tai istorijoj gyvasis puslapis” 

—Daily Worker
2 SAVAITES TIKTAI

tantė. . ' ‘ v
Jos kontralto balsas pilnai 

atsako operos reikalavimams 
taip jausmu, taip ir turtingu
mu. Ji lengvai pripildė audi
torijų, jos tonai plaukė tikrai 
ir aiškiai per tų be pasigailėjo 
mo audringų muzikų. Kvartete 
jos tonai buvo gražiai gravi 
ruoti prieš kitus balsus. P-le 
Katkaizskaitė padarė žinomų ža
vingų ypatų ir padarė šių Mad 
dalenos rolę dauginus viliojau 
čia, nekaip paprastai.

žodžiu, jos debiutas buvo vi
sapusiškai pasekmingas, ir to
dėl nėra stebėtina, kad jos ta
lentas, gabumai ir nuoširdus 
darbas įrašė jos vardų į sų- 
statų tų, kurie turi tokių reikš
mingų vietų muzikos pasaulyje.

(Dėkuoju p. J. Sekiui, iš Hart
ford, Conn., u‘ž laikraščių iškar
pas, ne1 visas kurių turėjau ga 
limybės taip greitai gauti.)

šių savaitę operoje musų lie
tuvaitė 
lę toje 
operų 
(Gluck 
yra skaitoma kaip “great, great 
grandfather” operų. Ji taipgi 
dainuos Smetanos operoje “Par 
duotoji Nuotaka”. Nuolatinio 
pasisekimo jai.

VISUOMET ŽEMAS KAINAS 
X-RAY

Vai.: 8:30 iki 8:30 v. vak.
TEL. HARRISON 0751

šeimininkėms šiose krautuvėse 
visada geri bargenai

nų penktadienį telpančius (Nau- Universal Food Stores 
j ienose gražius Universal Food 
Stores skelbmus. Tuose* skel
bimuose visuomet pažymėta gė
ri bargenai.

Kiekviena 
tik atsilanko į Universal Food 
Stores 
produktus 
mininkės visada sutaupo pini 
gų. Mat, šios krautuvės turi į 
rengusios nuosavų sandėlį. San 
dėlis perka tavorus- vagonais, 
užtai nuperka pigiau. Univer
sal Food Krautuvės pirkdamos 
iš savo sandėlio irgi gauna' pi 
giau, todėl savo kostumeriams 
parduoda* pigiau. Tuo budu, 
šeimininkes pirkdamos sau mai
što produktus iš Šių kratųvių 
visada sutaupo pinigų. O kas 
nenori sutaupyti pinigų?

šeimininkės, žiūrėkite iškabas

(Tęsinys iš 2-ro pusi.)
Lietuviškos programos, ku

rias man tenka tvarkyti, susi
deda iš liaudies dainų, muzikos, 
pranešimų ir įdomių kalbų įvai
riais klausimais.

Ypatingai įdomių kalbų šio 
mėnesio 31 dienų pasakys U.S. 
kongresmanas Henrž 
gen. Jis yra visiems 
kaip

kuris visada rėmė dųrbo uni
jas, o jos remia jį. Patarčiau 
visiems lietuviams šio žymaiis 
vyro kalbos pasiklausyti.

Baigdamas kviečiu visus at
silankyti į Lietuvių Radio pik
nikų, kuris įvyksta šio mėne
sio (May) 31 dienų Amšėjaus 
ūkyje.

L. Radio progr. vedėjas -
P. Dargis.

Mano Padėka
Su šia sųvaite baigiu ir per 

vasarų pertrauku Muzikos žinių 
reguliarį pasirodymų. Apie spe
cialius įvykius, kaip pirmiaus. 
rašysiu reikalui pasirodžius.

Neriu imti šių progų išreikšt 
gilių padėkų visiems tiems, ku^ 
riė rašę man laiškus ir asmenį 
hiai įvertino, skatino ir inspira
vo mano nuolankias pastangas 
Skleidime pasaulio muzikos žinių 
tarp gyvehime gražesnius daly
kus mylinčių lietuvių.

Jeigu pateiktos žinios ir mano 
rašinėliai sudomino Naujienų 
skaitytojus ir padarė naujų ar
ba sūstiprino < senų jų muzikos 
mylėtojų domę šos sryties vei
kmė, jaučiuos, kad mano pa
stangos ir atsakomybė Idealui 
nebuvo be reikšmės.

Todėl, iki sekančio rudens, lai 
vasaros šilta saulutė globoja jus 
ir malonus pietų vėjalis išnešio
ja Visokius mažiukus “nesusi- 
pratimėlius” ir nemalonumus iš 
musų tarpo, taip, kad atėjus ru- 
depėliuį su nauja ir papildyta 
•ehčrj^^yisi galėtumėm stoti į 
bėiid^KŪlturos darbų.
...... Muzkos žinių Vedėja, ...... ..

—NORA GUGIEN®.

Kuri Lietuviška Melodija 
nuomonei geriausiai tiktu 
po tema atidarymui naujos Alt- 
bach ir Reinhart Lietuvių Radio 
Valandos pirmadienio vakarais?

Kuri Melodija jums patinka?
Siųskite savo mėgiamiausios 

melodijos vardą ir savo vardą 
ir adresą i

Altbach and 
Reinhart, Ine. ’

3525 WEST 26th STREET 
Chicago, III.

Tas arba toji kurio prisiųstoji 
melodija bus išrinkta kaipo te
ma šiam programe gaus $5 (pen- 
kius dolerius)
Skiriant Altbach ir Reinhart dar 
bininkai ir jų 
Ii stoti j ši 
teisėjai bus:

KASTAS
ONA PIEŽA ir

» LONGINAS
LABANAUSKAS

Altbach ir Reinhart 
radio valanda Įvyksta 
madienj vakaro nuo 8 
stoties WSBC. 1210 kilocycles

RDOSEVELT 
FURNITUREco

2310 West 
Robsevelt Road

Tel. Seeley 8760

PieuOS! . A4_ 
Of—'

Atbalsiai 
Katkauskaitės 
Debiuto

Kuomet a patys lietuviai rašo 
apie savuosius artistus, turė
dami ypatiškų pažintį, ar net 
draugaudami su jais, gali at
rodyti, kad jie vadovaujasi sa
vo simpatijomis arba kuo kitu, 
tačiaus kuomet daipininkas sto
ja prieš tūkstantinę svetimtau
čių publikų ir reguliarius mu
zikos kritikus ir susilaukia to 
kio pripažinimo jo talentų ii 
gabumų, kokį susilaukė Ona 
Katkauskaitė savo debiute Met
ropolitan Operoje praeitų sa 
vaitę, tai negali būti mažiau
sios abejonės, kad ji Šių vietų 
laimėjo grynai savo nuopelnu,

Kadangi šis įvyks yra mums 
svarbus, nes p-lė Katkauskaitė 
turi garbės ir laimės būti pati 
pirmutinė lietuvaitė pasiekusi 
šį aukštumų muzikos pasauly 
je ir patekusi į tų sena ir vi 
sų pasaulinių dainininkų siekia
mų Metropolitan Operų, tai 
manau, kad daugumas žingei 
dauja išgirsti kų Amerikos spau 
doje muzikos kritikai rašė apie 
jos debiutų.

New York’o laikraščiai, tarp 
jų New York Times, rašo, kad 
p-lė Katkauskaitė pasirodė sce^ 
no j e naturale gracija ir taip 
suprasdama dramatinę vertę 
šios Maddalenos rolės (Verdi 
opera “Rigolętto”), kad galė
jo suklaidinti .tų, is nežino- į

....  -... ..  3 pak^l70
16 unc. kenai 2 už 270
..... 8 unc. pak. 2 už 150

DIAMOND QUIGK DRYJNG VARNISH, gal. .... $1.00 
VIENO KAUTO WHITE ENAMEL ........... gal. $1.69
JUODAS SKRYNŲ ENĄMĖLIS ................... kvorta 29$ 
DIC-A-DOO PAINT VALYTOJAS, didelis pakelis 230

Autorizuotas Dealeris Nu-Enamel, Jewel, Wallhide,
• Pratt & Lambert & Old Ėnglish Products 

VELTUI PRISTATYMAS Atdaras antradieniais, ketvirtadieniais

GRANAM &SONS, Ine.
...... . 7 ; “Malevų; ir- Sienų Popieriau# , ĘuąųtuyjĘ” i 
1821 W. 35th St. 1638 W. 79th St

Tel. LaFayette 3873 Tel. Radcliffe 3886

BELLWOOD 
FLAT PAINT 

' Balta ir Spalvota 
už ■ $t pa 
Galioną .... ■

Ką matysime lietu
vių dailės parodoje

Ateinantį šeštadienį, gegužes 
23 d. po piet atsidarys lietuvių 
dailės-meno parodų Mandel 
Brother krautuvėj, 9 augšte. -

Šitoj parodoj matysime įdo
mių eksponatų, kokių dar ne
same matę. Margiausių ir įvai
riausių rinkinių audimų gra
žiausiose spalvose ir raštuose. 
Yra didžiausia ir įdomaiusia 
kolekcija žiurštų, pradedant 
nuo dviejų šimtų metų senumo 
ir tt. Matysime juostų ir ska
relių. Visų šitų istorinę kolek
cijų parodai paskolino p-nia 
Stanelįunienė. Bus visokiausių 
rakdarbių, k. v. medžio dro
žinėjimų ir skaptavimų.

Chicagiečio, Antano Gied
raičio, iš medžio drožtos figū
ros yra tipiškai lietuviškos, 
vaizduojančios Lietuvos žmo
nes.

Iš paveikslų bus pastatyta 
parodai virš poros šimtų. Bus 
aliejinių, akvarele ir kitokia 
medžiaga pieštų paveikslų. 
Bus ir skulptūros, įskaitant ir 
p. Petro Rimšos darbus. Maty
site garsios Lietuvos rašytojos 
Žemaitės portretų, 'kuris da
bar randasi Dr. Montvido nuo
savybėje.

Parodos '. įrengimo darbai 
eina visu smarkumu. Darbi
ninkai dirba visų savaitę tvar
kydami eksponatus. X.

KAVA A” s"“RNi. _ 24C
TYRUS TAUKAI 11%C
“JELL-O” Visų Skonių
“HORMEL’S” SRIUBOS
“POST TOASTIĖS” ......

200
240

, plusdep. 
' už bonk.
sv. 240

2% svarų 4 a A 
dėžute I ww

PEANUT BUTTER . .... 17c
2 kenai 170 
»v. kenai 250

Ekonomiškas GLOSS PAINT ~
Baltą ir spalvuota. $1* AQ 
Už galioną .............. I

RED LABEL 
ALL-SPAR 
4-Valandą

VARNIŠAS
Už
Galioną .... ■

Graham’s Special Gloss arba 
1 Semi-Glęss Paint • 

Malėva su enamel finišu. Sienoms 
ir medžių darbams. $4 GČ 

Už galioną ................ r I

Diamond Gloss ir 
Fiat Paint

Balta ir spalvuota

■ ir augščiau
ir Basket Weaves—rolis /;
Daug naujų pavyzdžių miega
miems kambariams—25c vertės.

SPECIAL kaina. 1 OC
Rolelis .....  .i.....;—:.......; 1 \ ;
Sienų Popierių trimiiojame VELTUI!'

Spiced PORK LUNCHEON LOAF

CLEAN QUICK
“Rival” ŠUNŲ MAISTAS .... ..........  sv. kenai 3 už 250
“AMERICAN FAMILY“MUILAS ............... 5~ūž~270
“AMERICAN FAMILY” FLAKES ..........  vid. pak. 210
IVOIUnMUILAS   ................ vid. šmotai 3 už 17jf
“PRIDE” WASHING POWDER ........... did. pak. 100
“GOLD DUST” “SILVER DUST” “ŲOLD DUST”

CLEANSER
2 kenai 90

■pvrZitia “Tastewell” California
Jr jl VJcjO Riekutės ar Pusės
PRIRENGTI ŠPAGETAI .......  dideli 22 unc. ken. 90
Naujos Californijos MORKOŠ ..................  2 pund. 90
NAUJI GELTONI CIBULIAI ......... .......L....  $ sv. 100
NAUJI PUIKUS KOPŪSTAI .... 3 sv. ĮQ0
Puikus Domestic SWISS CHĘESE ..................  sv. 290
Puikus Creamed Farmer Cheese (Varškė) 

- -...........................- --- -------------------- --- • ■> —-------------- ------------------------------------ ■

“Lincolnshire” • Ali Meat FRANKFURTS

“Gerber’s” VAIKŲ MAISTAS
“Midwest” DE LUXE KAVA
“Midwest” DRUSKA ..........  2 sv. pakeliai 2 už 150
“Shurfine” SALAD DRESSING Kvort. džiarai 250
“Toddy” Chocolate Food Drink % sv. kenai 210
FTG~TARTŠ"COOKIES  ..........svaras-190
HOME MADE COOKIES Razinkų ar Cukraus .........  3 tuz. 14c
DYKAI! Pakelis Cracker Jack arba School Tablet _______ .
“CAMPFIRE” MAR^^ ..... . sv. pak. 190
“Midwėst” Puikios ŽEMUOGĖS .... ... Nn. 2 kenai 2^0
“Shurfine” PRUNE JUICE 12 unc. ken. 2 už 170
“Mid’st”, puikus Raug. KOPŪSTAI No.2^ kn. 2užĮ70 
“Midwest” PORK and BEANŠ\\...'...Llv.r... regJ.ken. 50

Diddi 2% 
kenai I

did. pak. 150
SIOOjOO CASH KAS SAVAITE—TAUPYKITE MUSŲ 

PELNO PASIDALINIMO KUPONUS.
PIRK NUO

VIeeksDejt.v,

V 3 2 6 . S TĄ TE. ST.-V; 
Opposite. l)avis Store, 2d 'FĮodr

’' J < ■ •- - ’ *

______

vviL.il
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

Published Daily Except Sunday by 
rhe Lithuanian News Pub. Co., Ine

W8$ Spatk halsted Street 
Tempkime ČANal 8500

*

Subscription Rates:
$8.00 pe* year in Gonada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

8c 
18c 
75c

Entered as Second Class Matter 
Marcb 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, UI. under the act of 
March 3rd 1879.

:ai. . ,
Uisalfrtto kalnai

Chjcagoje paštu: 
Metanui $8.00

Pusei metą_______   4.00
Trims menesiams__ _____   2.00
Dviem menesiams 1.50
Vienam menesiui __________  .75

Chicagoj per išnešiotojus: 
ViOha kopiją * 

Savaitei —....
’ Menesiui
Suvienytoje VąHtijose, ne Chieagėj, 

paštu:
Metams $5.00

; Pusei mėtų ________________  2.15
Trimš mėnesiams 
Dviem mėnesiams ______ ____  1.00
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuos* 
(Atpigintą)

Metams 
Pusei metų

i Trims mėnesiams —------------ 2.50
Pinigus reikią siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu. «! f) - t. » '■ » 1 » . ' ’

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 Š. Halsted St., Chicago, 
UI Telefonas Ganai 8500.

..... f.'U.u, į.li;'lĮilįįlxi...lĮ"i.;l!.|lli'lį,,; l;................ i 

NACIŲ SĄMOKSLAS SILEZIJOJE

Lenkijos valdžia kaltiną 118 “nacių”, suimtų Aukšr 
tojoje Silezijoje, kad jie darę sąmokslą atplėšti tų pro
vincijų nuo Lenkijos ir sujungti su Vokietija. Tariamų
jų sąmokslininkų vadas Povylas Mąniura kalėjime pa
sikorė.

šita didelė byla, žinoma, labai sugadins santykius 
tarpe Lenkijos ir Vokietijos. Nežiūrint, kaip Lenkijos 
pil’sudskininkai stengiasi suartinti Lenkijų su Hitlerio 
valdžia, tarpe tų dviejų šalių nuolatos iškyla vis nauji 
ir nauji nesusipratimai. Ir labai abejotina, ar tikras 
draugingumas tarp, jų galės būti, kol Vokietijoje vieš
pataus rudoji diktatūra. Nes Hitleris nerą atsižadėjęs 
savo sumanymo “išvaduoti” lenkų Pamario (“korido
riaus”) gyventojus ir Aukštųjų Sifezįją.

“Naciai” nesiliaus darę konspiracijas tose srityse, 
todėl lenkams visų laikų teks būti sargyboje.

NAUJIENOS, Chicago, H -

kuriųNEW YORK. — Įžymiausi Amerikos dramaturgai, veikalai vyriausia liečia sociales problemas
Maxwell Andergpn Įgfežs

r

SOCIALISTŲ SUVAŽIAVIMAS

KORESPONDENCIJOS
į—

IŠ BROOKLYNO PADANGES
M ■m*

Penktadienis, geg. 22, 1936Praėjo tie-laikai, kada kun. ney, buvusio. Tammany Hali Milukas galėjo Dr. šliupu gus-1 lyderio žmona, pasiuntė bab dinti žmones. Dabar jau vi- ~ ‘ ” ’’ ’sai kas kita. Jau ir parapijonys sukulturėjo, surimtėjo. Tur būt, seniui Milukui darosi nesmagu * mato jis, kad vis dėlto Dr. šliupo įr kitų laisvos minties Šukiui įsikerojo Amerikos lietuviuose.

Rytoj prasidės Clevelande sociaįistų partijos suva
žiavimas. Jisai renkasi labai nepatogiose partijai apy- 
stovose.

Viena, partija yra pusėtinai susilpnėjusi. Nuo to 
laiko, kai mirtis pašalino’ iš jos vadovybės gilų teoreti
kų HillątMtų ir partijos priešakyje atkistojo Normąu 
Thomas, jos nusistatymas ėmė darytis neaiškus. Ofi
cialiai partijos organai pradėjo pritarti anti-demokrati- 
nėms idėjoms {pav. bM’oito deklaracija), kas sukėlė 
nepasitenkinimų senuose socialistuose ir darbininkų 
unijų veikėjuose.

Dar blogesnis dalykas buvo frakcinės rietenos, ki
lusios partijoje. Partija pasidalino į “dešiniuosius” ir 
‘‘kairiuosius” Grumtynėse tarpe šitų dviejų srovių bu
vo nemažai .pasikarščiąvimtį ir nevisai pagirtinų elge
sių iš Nacionalinio. Vykdomojo Komiteto daugumos pu
sės. Jį šiemet sauvąlįškai suspendavo New Yorko orga? 
niząciją, kurioje vadovavo “senoji gvardija”. Tai iššau
kė protestus ne tik New Yorke, bet ir( visoje eilėje kitų 
Valstijų organizacijų.

Suvažiavime šitos dvi frakcijos, be abejonės, smal
kiai susirems, ir yra pavojus, kad gali įvykti partijos 
skilimas. Tai butų apgailėtina.

Amerikos socialistai iš viso perdaug vaidijasi i^ 
permažai stengiasi užmegsti pastovius ryšius su mąsį- 
nėmis darbininkų organizacijomis. Jie turėtų imti pa
vyzdį iš Anglijos ir Skandinavijos šalių, kuriose somą-, 
listai moką praktiškai dirbti ir negaišina laiko tuštiems 
ginčams. /

Apžvalga
AMERIKOS BANKIERIAl 

FINANSAVO HITLERĮŠveicarijos laikraščiai, anot “Illustr. Kūtf. Codž.”, paskelbė nepaprastų sensacijų, kad Amerikos bankai finansavo hitlerininkų judėjimų Vokietijoje prieš Hitleriui ateisiant j valdžių. Hitlerto ur^nizracija gavusi iš Amerikos bankų 32 mi- lionų- cįolųrių.Tie bankai tai — Morgano, tyarburgo; Ktįhn-Loeb ir Co. Paskutiniai du yra žydų kontroliuojami.Taigi žydų kapitalistai rėme aršiausius Žydų’ persekiotojus.
NAUJAS LAIKRAŠTIS

. ...1 . ' ......įBrooklyne i pradėjo eiti nąų- jas savaitraštis — “žiųiQs”i Jį lęidžia Lietuvių; Spaudos Draugija, redaguoja J. Stepdpaitis. Numerio kaina 3 c., metinė prenumerata SI. žada būti ne- partinis.

195,142 SOCIALDEMOKRATAI 
DANIJOJE• v v tKrašte,' kurio plotas yra mažesnis, negu Lietuvos, o gyventojų skaičius siekia tik apie trejetų milionų, socialdemokratų partija turi 1,232 kuopas sųi 195,142 narių. Tai Danija.Fer paskutinius Danijos parlamento rinkimus socialdemokratai gavo 46% visų paduotų balsų, atseit, 759,102 balsus. Prieš tai jie buvo gavę 595,971 bal.Nuo 1928 m. Danijos valdžia yra socialdemokratų rankose.Bet Landsthinge (senate) dar turi daugumų socialdemokratų priešai, todėl valdžios politika yra labai trukdoma.

MIRe du seni socialistai

Neseniai mirė senas Danijos socialdemokratų veikėjas Fr. Andersen, sulaukęs 73 metų amžiaus,* ir Holandijos socialdemokratas 75 metų. F. M Wibąut.

Vis dar bandoma baubais gąsdinti, — Kun. Mi- 
— Jukas stengėsi pažeminti Dr. Joną Šliupą.

— Giliukis. — Už girtavimą nuteistas dvieift 
metam kalėjimo. — Nubaudė munšaino ga
mintojus. — Pasiuntė žiedus j skalbyklą. — 
Su kulkos perverta širdimi nubėgo 40 pėdu.
— Plėšikas prarado laikrodi.■ / >v--' '■ /‘X'   '"" 'Brooklynooataidieclai vis dar ■$6įeyęrda' šm^? griebiasivisokiausių priėmohių. Kada vienu tarpu bąlsayimai buvo pakrypę Vinikp1 nenaudai, tai tautiečiai labai' sujudo. Matyti, savo patarėjo 'šnipo inspi- ruOjamas “karvių dainius,’ Tysliava parašė misteriškų į- spėjimų. Gi^di, jeigu* Jurgeliu- tė bus išrinkta, tai galį< atsitikti' baisus dalykai. Ęsų, jai ir prieš teisėjų teksiu stoti ir aiškintis dėl kažkokių prieki). Neatsiliko,, žinoma, nė Tyslia- vos kamarotai, — jie irgi panašius gandus skleidė.Tenka pasakyti, jog tautiečiams pravartu butų sugalvoti naujesnių priemolių. Gąsdinimai areštais nebeveikia. Pęr paskutinius SLA du seimus tie baubai jau buvo naudojami. Į ausį, misteriškai' ir slapta kai kuriems delegatams buvo pranešama, kad Bago- čius busiąs areštuotas, jei tik jis bandys įsigauti į prezidentus. Pasakojąma buvo, kad ką^koks šnipas turįs surinkęs “baisių dalykų” apie Rago-

Prieš ketvertų mėnesių ponia O’Shea rado pluoštų banknotų — 87 penkines. Vadinasi, iš viso $4,350. Tai pusėtinai stambi suma pinigų.Kadangi jos vyras yra policininkas, tai apie rudinį buvo pranešta policijai. Per visus šiuos keturis mėnesius buvo garsinama apie rastus pinigus ir raginama, kad jų savininkas atsišauktų. Tačiau iki Šiol niekas neatsišaukė.Yra toks įtsatymas, kuris leidžia radėjui pasilaikyti rastų daiktų, jei per šešis me-. nesiūs niekas neatsišaukią. Tiksliau sakant, jei neatsiranda to daikto savininkas.Taigi pasiliko tik du mėnesiai, Jei per tų laikų neatsišauks tų pinigų savininkas,, tai pda O’Shea pasiliks jų savininkė. V
—O—John Froęhlįch, troko drai- verys, liko nuteistas dviem metam kalėjimo už girtavimų. Jis jau trečių kartu liko pagautas, kai važiavo girtas. O girtas šoferis, aiškų, yra pavojingas, kadangi lengvai gali suvažinėti žmones.Iš dviejų atvejų jis buvo baustas pinigiška bauda už tokį pat nusikaltimų, bet tai nieko negelbėjo. Todėl dabar jis liko pasiųstas dviem metam į Šing Sing kalėjimų, kad ten galėtų padaryti “meditacijas”.

tinius į skalbyklų. Tuose baigtiniuose buvo ir du jos deimantiniai žiedai, kurių vertė siekė $2,000. Tačiau žiedai skalbykloje nežuvo. Darbininkė juos surado ir padavė mali adžeriui, o pastarasis pranešė apie radinį savininkei.Vienoje Ęrooklyno kavinėje įvyko susišaudymas. Leo PU- laski, kuris pirmam šuviui pasigirdus spruko pro duris, liko per širdį peršautas. Ir vis dėlto su kulkos perverta širdimi jis sugebėjo nubėgti 40 pėdų. Paskui sukniubo ir tuoj mirė.Prieš kiek laiko pas laikrodininkų Sutker užėjo nepažįstamas vyras ir paliko laikrodukų pataisyti. Savaitei praslinkus jis atvyko su trimis savo bičiuliais ir pareikalavo ne tik savo laikrodžio; bet ir kitų brangių dalykų.Sutker ' pasipriešino. Tada banditai puolė jį mušti. Pasitaikė, kad užpakaliniante kambaryje buvo Sutkerio padėjėjai .cijų. Plėšikai išsigando ir paspruko neatsiėmę net savo laikrodžio.
— F r art k Lavif^kas.

mažinama, — niekas nežinojo. Kai parapijonys pradėdavo teirautis, tai klebonas nuramindavęs juos:* girdi, nėra ko rūpintis, viskas tvarkoje, skolos mažinamos.Matyti, vis dėlto atsirado rfneyiernųjų Tamošių”, kurie sumanė patys visų reikalų iš- itiftĮ. Kaip tarė, taip ir padarė.Keli tų parapijonių nuvažiavę į bankų, iš kurio buvo paimta paskola įkaito sųlygo- mis. Ten, pasakoja parapijonys, buvę patirta, kad’ per paskutinius trejus metus skola visiškai nesusimažinusi. Ne tik skola nesusimažinusi, bet ir nuošimčių jau priaugę ligi $11,000.Kada tat paaiškėjo, tai pa- baisiai subruzdo.'Girdi, to negalima ilgiau kęsti. Prasidėjo susirinkimai, pasitarimai. Skleidžiama visokie atsišaukimai. Keliama į aikštę visokie nusikaltimai, visokie netikslumai.Tačiau reikia vienas dalykas turėti galvoje: kada eina aitri kova, tai dažnai operuojama ir visokiais butais ir ne-

rapijonys

, kuri pradėjo šaukti poli- butais dalykais. Priemonėmis
■ ) ■ - • • V a

Detroit, Mieh.
Katalikai sujudo, — Iš 

bankininko jie paty
rę, kad jip bažnyčia 
esanti skolose pasken
dusi.

paprastai nesivaržoma. Pasitaiko, kad paleidžiama į apyvartų visokios “antys’’, skleidžiama visokie prasimanymai, žodžiu, vienas kala, o kitas zgiatma.Šiuo atsitikimu, žinoma, ir- gi neviskų galima imti už gry- ’nų pinigų. Tačiau bruzdėjimui, matyti, yra rimto pagrindo/ Reikia manyti, kad nėr trukus parapijonys visgi pasistengs tinkamai savo parapijos reikalus sutvarkyti, j . Panietego.

Kada vienų kartų toks, triukas panaudojama, tai dar šiaip ir taip. Bet kada tat daroma kelis kartus, tai tas triukas pasidaro; kaip amerikonai 'sako, “stale*. Vadinasi, jis pasidaro nusistelbęs ir nudėvėtas.- Ir jei- per kelis metus “tautiški diplomatai” nieko geresnio negali sugalvoti, tai atrodo, kad ir jų protai yra pusėtinai nusistelbę.

--------------------------- ■ ' v-iidi, jam per daug nuopelnų esu priskiri^tha.Pavąkli’nb įis daktarų ir me- lagiųm. Ęsų, Dr. Šliupas irtiųs saū kreditų už tai, kad jis padėjęs įsteigti pirmų lietuvių bažnyčių Amerikoje. Bet tai neatitinku’f f aktų. Tikrų žinių apie pirmos lietuviųr bažnyčios įsteigimų nesu. Galima tik spėjimus daryti. Girdi, vieni tvirtina, kad pirmas leidimas lietuvių bažnyčiai kuriis buvęs gautas Shimoking, Pa. Kiti nųrodų Pittstonų ir t. t.Prisiminė ir Andžulaitį, ku- redagavo “Vienybę Lietuvninkų”. Tai buvęs revoliucionierius ir nesukalbamas žmogus. Net Dr. šliupas rašęs kun. Burbai laiškų, kad pašalintų Andžulaitį iš redaktoriaus vietos. -Tačiau Paukštis nenorėjęs Andžulaitį pašalinti.. Tada tekę, net pačiam vyskupui' į tų reikalų įsimaišyti. Vyskupas jau buvęs ir bylų sudaręs ir, kaip sakoma, pašaukęs paukštį “ant karpeto”. Paukš- .tis to dvasiško teismo išsigydęs ir Andžulaitį pavaręs. Po To, žinoma, Vyskupas ir bylų panaikinęs.’ Pasakodamas apie savo at- jsiminimus, kun. Milukas ne-: ■aplenkė ir kbn. Dembskio. par ^sferasįs, girdi, pirmiausią su- stojęs pas kun. Burbų, kuris jam užkūręs labai karštų pir-

Šiomis dienomis federalis teisėjas Knox nubaudė du degtindarius, . amerikoniškai sakant; Abutlėgoriusį kurie turėjo įsitaisę tikrų fabrikų alkoholiui gaminti.Abu nusikaltėliai liko nubausti šešiais mėnesiais kalėdinio. •Kadą baltinius siunčia į' skalbyklų, tai visai paprastas dalykas, bet kada skalbti siunčia deimantinius žiedus, taį 'tas gana keistą. ,• O šiomis dienomis kaip tik toks įvykis buvo. P-ia JVJalro-

Rytinėje miesto dalyje, kur klebonauja lenkiškos orientacijos kunigas, kilo didžiausias sujudimas. Parapijonys bruzda ir yra pasiryžę iškraustyti savo lenkiškos dvasios tepelį. j . mParapijonys savo tėveliu yra labai' nėpatėnkinti. O priežas- ičių tam labai daug, — tiesiog devynios galybės. Tačiau svarbiausioji priežastis vis dėlto (susiveda prie to dalyko, iš kurio visi blogumai kyla: baltjo ir žibančio dolerio.-Parapijos veiklesnieji žmones jau gana seniai pastebėjo, kad neviskas eina sklandžiai. Skolos parapija turėjo apsčiai. Bet ar ta skola yra

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

Atėjo Kultūra No. 2
Turinys labai įdomus, štai jis: 

B. Amalvis — Tarptautinis saugu
mas ir Klaipėda.

,Prof. P. Leonas — Iš Britu Indi
jos tryveninlo.

■A. Pavilionis — Sieliai.
J. Radžvilas — Apie musu moder- 

r „niaia tapyba.
Maksim Gorki j j- Mergaitė.
J. Radžvilas — Žlugimo kronika.
S. Eseninąs — Eilėraštis.

■A. Michailovas — Miego fiBiologija 
ir miego teorijos.

Kaina 45 centai.
i GaU^a naujienose

1739 S; Halsted St.

;ąip vyksta BALSAVIMAI DIKTATORIŲ valdomose šalyse

Prieš kiek laiko kun. Milukui buvo surengta paskaita. Atrodo, kad ta paskaita buvo rengiama Dr. Jono šliupo atvykimo proga. Matytį, kun. Milukui, kaip yra sakoma, pradėjo niežėti liežuvis ir jis pasiryžo žnybtelėti laisvamany- bės pionieriui Amerikos lietuviuose. Nepasigailėjo kąmplL mentų ir šliupjlarniams.Pirmiausia kun. Milukas -bandė sumažinti Dr. šliupo reikšmę kaip aušrininko. Gir-

Daug toje paskaitoje buvo ir kitokių nesąmonių. Visų paskaitų kun. Milukas buvo pasirašęs, bet pats jos neskaitė. Skaitė kažkoks jaunas kuni- gužis, kuris bėrė žodžius kaip! žirnius į sienų.Pasiklausyti paskaitos buvo susirinkę iš viso 10 vyrų ir 22 senos bobukės. Visa publika susidėjo iš gana senyvų žmonių. <Kai paskaita pasibaigė ir klausytojai pradėjo skirstytis, tai teko nugirsti visokių komentarų. Kai kurie jų gana nepalankus kun. Milukui. Girdi, kitų griekus jis mėgstąs rokuoti, o apie savuosius nenorįs nė prisiminti.

<
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Dalyvauja Naujienų piknike

Tel. Ydrda 6547

SVETAINE DEL RENDOS

tNlVĖRSAE

(deal TOOTĖ/PteK

Atkreipkit savo dėmesį i šias žemas kainas

BUY 
ONE.

KOPŪSTAI 
SALOTAI 
MORKOS .

Beans 
Carne

Vienybes skelbėjai 
yra vienybės grio-

NĖWCOM1ER:
CUT BEETS

>00b 
SHEET 
ROLLS

14 unc. bonka 
2 už 25ė

Jos. F. Sudrik Krautuves (rengs 
Garsiakalbius Naujienų Piknike

E. TVERI.JON AS,
C. TARVYDAS,
J. TARVYDAS,
E. UKSAS,
G. WENGELEWS

KI ir
E. ZABUKAS.

2 did. galvos 13c 
..... i... 2 pund. 9c

rašyk

nauji. Kiekvienas

minklo. Del kainos ir kitų informacijų pašaukite V. W. Air. 
brose, Canrtl 8500 arba parašykite laiškų į! Naujienas.

!»Ė 
JUICE

! M une. benk. 9e

UNIVERSAL PYCES
No. 1 p pBr 
kenai fa už fawU

J.
RAMOVA AUTO- SHOP 

Taiso visokius automobilius 
geriausiai ir pigiausiai

. Tie garsiakalbiai yra naujosios mados, 
r Kiekvienas atsilankęs į Naujienų 
pikniką aiškiai girdės kalbas, muziką ir 
pranešimus.

Jos. F. Budriko krautuvės 
3343,3347 ir 3417 S. Halsted 
F. Budriko krautuvėse labai da 
perka sau reikalingus tavorw. Ž

Birutė Sako: Pirkite Dabar 
IŠ ŠIŲ MODERNfeKŲ

KARALIUS ANT JU VISŲ
REX LYE

OHDutch
CleaM«te 4 UŽ 27C

■   y.—■■■—

ęąltforųia
PRUNES

. 2 už 9c 
Pakelis 9c

UNtVERSAL 
hardwater muilas

Salutaraš Drug & 
Chemical Co.

Salutaro Riteris yra vienas iŠ geriau* 
.Jų Riterių ka šiandien randasi ant 
’narketo. Jis žinomas kaipo gera gyi 
luolė dėl viduriu ar kitu nesmagu* 
imi. Plačiai yra Varduodamas aptiei 
koše ir vartojamas. Tavernose geras 
gerti su degtine i¥ be degtinas. Rei
kalaukite visi ir visados Salutarhs Ri
terio. Pašaukite telefonu Ganai ll?3‘t 

639 WoSf I8th St.
CHIGAGO,- ILL.-

CICERO. — Musų kolonijoj 
per eilę metų iš šv.'Antano pa
stogės skelbta obalsis: ‘‘Lietu
viai, vienykitės, nes vienybėj 
galybė!” J .

Ypatingai balsiai tie žodžiai 
kartota miestelio valdininkų 
rinkimams besiartinant. Tačiau 
visuomet lietuvių kandidatas 
pralaimėdavo. Kodėl? Todėl, 
kad tie patys šv. Antano įna
miai 'viena ranka kviesdavo lie
tuvius vienybei, o kita jų vie
nybę ardydavo.

Ir juo toliau, tuo dalykų pa
dėtis darosi prastesnė, štai per 
nai dar vienas laikrodininkas 
prisidėjo prie silpnos lietuvių 
vienybės ardymo. Kaip tikras 
veidmainiškos vienybės apašta
las, jis viena ranka apkabino 
•šv. Antano pastogės įnamius, 
'O kita suardė tūlą organizaciją, 
kuri buvo daug gero vietos lie
tuviams suteikusi.

Tas klastingas lietuvių vie
nybės skelbėjas viename susi
rinkime pareiškė: “Jus, organi
zacijos nariai, neverti nė pina- 
cų maišiuko.” šie žodžiai pui
kiai parodo, su kokia panieka 
jis žiuri į vietos lietuvius dar
buotojus. Reiškia, jis — tai vis
kas!

Tačiau ne veltui yra sako
ma: aukštai'- lipsi, žemai krisi 
Prilipo liepto galą ir musų dik
tatoriškų užsimojimų lietuvis 
Kiti politikieriai, palaikę jį po
rą mėnesių, išspyrė lauk. Dą- 
bąrjąm belieka tik vienas ci
nas, tat šy. Antano garbei ni
kelius kolęktįuoti. Niekas jam 
tos garbėm nepavydi. Bet klau
simas, kiek ilgai ir šią garbę 
jis nešios: juk ir jai kandidatų 
netrūksta.

Nemažaį įdomaujama pas 
mus taipgi klausimu, kas atsi
tiks- su senuoju ImprOvemenl 
KliubU ir jo turtu, kurio yertjė 
siekia porą šimtų dolerių Kliu- 
bb reikalai įtraukti į 'i 
leistoms. Musų kolonijos namų

PHILLIPS ĮVAIRIOS SRIUBOS
Trttnatoe Vegetable Pork and
Spaghetti Cbile Con

5. UŽ 240

oviuciuio, paiuiuoi jjuuvuu jvdiiiviiio vanaiuuamo. x iiYjl* 
žiuoti galima Western Avė. Damen Avė: Halsted iki 18-tos ir Bltie Is- 
land prie Leavitt St.

WEST SIDE HOTEL
WALTER NEFFAS, Savininkas

2435 South Leavitt Street Tėl. CANAE 9,<85

| • Kad įeiti į šį Naujienų pikniką, kiekvienam reikia 
turėti 1 įžangos kuponą. Šie kuponai telpa šią savaitę

I kasdien Naujienose.

ĮŽANGOS KUPONAS 
Į NAUJIENŲ PIKNIKĄ 

SEĖMADIENL 

GEGUŽĖS-MAY 24, 1936 
BIRUTĖS DARŽE

Juozas Bacevičius, “Drapiežnas Dzūkas”
Juoząs BancevičiįVs pareiškė:
“Jeigu mano sunūs dalyvauja Naujienų piknike risynėse, 

tai ir aš dalyvausiu. Aš parodysiu* kokia dar pas mane yra iėga!”
Juozas Bancevičius yra žinomas ristikas ir jis turi gerų 

ristikų-partnerių. Taigi bus žingeidu pamatyti kaip jie rodys 
savo iėgą.

pinu pakąrMjtmu' reHėftr ntokėtt 
‘♦NAUJIENŲ’’ AbM.

savininkai.. „ neteko organizaci- 
jos. Apielinkė apleista,.

Seni vietos gyventojai- ir na 
mų savininkai, matp reikalą, tu
rėti organizaciją, , kuri rupim 
';ųsi apielinkės viešais reikalais. 
Taigi jie sutvėrė naują namų 
savininkų organizaciją. Vėl 
blikstelėjo • liętuvių ' vienybės 

ibirkštis*-. '
Naujos organizacijos susiripu 

kimas šaukta Liet u vių Liuosy- 
bės svetainėj f. praėjusį antra
dienį, gegužės 19 d.; Bet' poią 
dienų prieš susirinkimą, tai yrą 
sekmadienį, šy... Antano pašto-, 
gėj susirinkusiems žmonėms 
pranešta: girdi, namų savinin
kų susirinkimas įvyks šv. Art-: 
tano pastogėj; panaši informa-: 
cija tilpo .ir lapely leidžiamam 
to šventojo vardu. Reiškią, ir 
vėl lietuvių Vienybes ardytojai 
“pasidarbavo”!

Tai šitaip musų kolonijoj pa-^ 
sižymi kreivos lietuvių vieny
bės apaštalai kalbėdami vie
naip, o darydami kitaip.

Yra sakomą, kad kuprotą 
tiktai karstąs teišlygins. Nepa
reisime nė . mes kuprotų lietrt-: 
vių vienybės apaštalų. Tačia'd 
kiekvieno lietuvio, kurs vaduO-: 
jas sveiku protu ir praktiškais 
sumetimais palaikyti savo apie- 
linkę švarią, savo namus turirt-: 
čius vertės, .savo koloniją pA-: 
Tankią gyventi, pareiga yra 
spiestis į naują Cicero LietųJ 
vių Namų Savininkų organizA-^ 
ciją, kuri susirinkimus laiko 
Lietuvių Liuosybės svetainėje.

Baigdamas šį rašinį pądary 
siu dar vieną pastabą. Kunigas 
Kraučunas. nuol'ąt kviečia, tie-; 
siog šaukia vietos lietuvius, 
ypatingai namų savininkus1, 
kooperuoti su juo parapijos pa
laikymu. Bet kaip galima kO-: 
operuoti feu jUb, jeigu jam ar-» 
timi žmonės patiems namų sA-: 
vininkąms suklupti kiša kojąi? 
Kaip praktiškas asmuo, kūn. 
Vaičunas šios pastabos rimtu-: 
mą, rodos, tūrėtų suprasti.

Senąs Čiceidėtis.

.................. .................... i ...................... .. 11 ■"i1 1 ..jjryr'r-

UNIVERSAL GOLDEN RANTAM 

kornai Šiai2 2 už2

Išpardavimas Keturių Metų Sukaktuvių
Mes užlaikome moterims, merginoms, vaikams ir vyrams vasarie

nių drabužių; šiemet 4 m. sukaktuvių išpardavime parduodame suma
žintomis kainomis. Vyrams pasirinkimas marškinių, kepurių, darbi
nių ir išeiginių kelnių,viešių ir tamsiai spalvuotų.. Moterims šilki
nių pančiakų didelis pasirinkimas ir ŽEMOS KAINOS.

Plaunamos dresės visokių ąaizų nuo 14 iki 52;
Dėl mergaičių plaunamų ir šilkinių dresių. Didelis pasirinkimas; 

>4$^^ Y’s* esate kviečiami atsilankyti j musų k/autuvi? ir persi* 
tikrinti musų kainomis,’ o mes užtikriname teisingą pa- 
tarnavimą.

p-5 Joseph’s Dry Goods Store 
JOSEPH PIKELIS, Savininkas.

3344 So. Halsted Street

tfATNOČ---------
PKIKINAifOS

Chicago Orthopedic Co., 183 W. Lake SL 
ARTI PRIE WELLS STREET

t Serid' 4 Setninole TisSUė wrappėrs and.
WC tol* each towel to cbvcę poStage and 
hąndlingk AddressSenįiholePaperCo'rp.,

« Dept,' A«5, P O. Box 829, Chicago, 111.

GĘT YOMSljPPtY TODAY!
Ž '■"Ųtj iw?' t .« ...—-.. .

KOOPEĖACIJOS SANDELIS, 31*50 WEST 51-ST STREET, TE}L. PROSPECT 2261
. ......................         1 ■■■-fclli l'W ■■■■■■■■■ ■■ »■

ra trys, 
lose Jos. 
; lietuvių 
o krau

tuvėse lietuviai gauna gerą patarnavimą.
Štai yra nariai Pirmų Lietuvių Šakalų, 

kurie dalyvauja Naujienų iškilmingame 
piknike:

Y ADESIUNAS
I. BRUŽAS
D. DENNE,
K. MILLER,
K. RINKUNAS,
A. RINKUNAS
S. SITAVKIA,
D. STENCEL,
V. STANIULIS,

Primename, jogei Birutės daržas bus 
tinkamai išlaistytas; dulkių nebus. Visiems 
bus smagu!

^Skvienos^W[ "Y W .
RŪŠIES ILK X JL/xl PAVO^NGA

Tiktai mokslifika^ paraifitia tinkamai jurna i mus paraifičiui pritaikinti su pilnu pa- 
»pritaikintas pairai skirtinga kylos ri|6l I sitikSjlmu!
jttms tikrai paclBs. Vengklte nemalonu-) ElastikinCs pančiakos. diržai, braces 
mų. Atsiduokite i patyrusio Experto pa- pažeistiems, čeverykal tiCMs. kurti] s$na- 
raiSčio pritaikintojo rankas. Ateikite pas riai nesveiki.

i VYRAS IR MOTERIS
| FRI2HJRĖTOJAI

QuaI.itU Products

■■■■■■ L a ,is ri

^Puikiausi
No. 2 kenai įS už 1Ci

MARSHMALLO’VVS

Išvarę cęBophane "t A 
pakeliai ■ "I

—*     .... i i i iš-
Vaza •

MUSTARDA ..................  5 unč.

KENTUCKY YEARLING
Vieną metų senumo... išsibuvusi 
ąžuolinėse statinėse 12 mėnesių.

Padaryta iš geriausių grudų, ir 
sušvelninta, kad duotį publįkąi tik
rą gėrimą.

Jei nori geriausios straight whis- 
key ir highball

KENTDCK
Dabar galima gauti kaimininiam 

tavefiie

Mutual Liuuor Co.
4707 S. Halsted St.

Visi telefonai- YARDS 0801 
Vienintejia Distributoris

1 ' ' n .................  I IĮ ......... |S tl| ■JI.SI I .ĮIĮII .. ........

UNIVERSAL PREZĖRVAI
Pagaminai iš šviežių vaišių.

16 unciją
džerai fa už VvV

Ateikit i Musų Mėsos 
DEPARTAMENTU 

DĖL ŠPECIALS
IHĮSU.III Iii jjpfelijĮftįilO Į Į .............................

Skelbimai Naujienose 
duot a naudą dėlto, 

teismo |ikad pačios Naujienos 
yra nafudingos.

Lietuvių Draugiją fr Tautišką Kapiniu 25 Metų Jubilėjus Kapu
KUubų «mes,ui ! *”

I»n <■' l-r** I

Neužmirškite rtiffiišfus1 giittfrieš ir dfąugus, kurie yra

GEGUŽĖS 29 D. NAŲ/IENO& ISEIS PADIDINTOS
> Jus gąlite įdėti paminklo paveikslų ir tinkamu aprašy

mų apie rtiirusį, kuriam tas paminklas pastatytas. Taipgi 
galite įdėtj> mirusia paveikslų ir kartu paminėti metų sukaK 
tį, kiek išpuola nuo mirimo dienos. Kurie turite pastatę pa-

RUSIŠKA IR TURKIŠKA I’IRTIS 
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

908-910 W. 14th Street 
MOTERŲ DIENA SEREDOMIS

Po naujų savininkų priežiūra. Naujai ištėiiiontuota išmalevota. Ma
sažai—Chiropodistai—Atdara dieną ir naktį. Swimming Pool. , 

Phone CANal 9560

. ; HERSHEY’S COCOA 
1/5’lis .............. .............
^’sės ...................

■ - t E.ZEE-ADE 
PadaYb gėrimą gaivinančiu

■ — —— ..... ■■■ " ..... 4—- r; .
UNIVERSAL STRINGLEŠS CUT

GREEN BEANS t
AUGŠČIAUSIOS RŪŠIES

MAISTO PASIĖINKIMĄ!
iiii.uh hĮ ii m ui i Į - .. ................................ u.... Ui. .. ..........         H

IŠPARDAVIMAS!
Penktadienį ir šeštadieni, Gegužės 22 ir 23

ĘVEKY;bAY.KAYA.
Visiškai šviežutėlė. Puikios Rųšies

' i sr 15c

CANNDN BATH T0WEA

' ' < į

■ - ■

l ■■ MI1—I Ui į.Į Kl. > || ij'l » Oi I. ii ■!!>!>! R ■ 4-k
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Naujienų Vajaus Kontestas
Kontestantų stovis, laipsniai ir balsų skaičius

Kontesto Eiga
LAIPSNIS ŠEŠTAS, REIKIA 

12,000 BALSŲ
LAIPSNIS TREČIAS REIKIA 

5,000 BALSŲ
1 2 3 1 2 3

I
V

SENAS PETRAS
1739 S. Halsted 
Street, Chicago 
Tel. Canal 8500 
Turi 13070 balsų

1
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1
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LAIPSNIS ANTRAS
\ • •

REIKIA 2,800 BALSŲ
• ’ - ' k • '

------------------------------- --- ------ 21---------- ;-----------ii-

1 2 3 4 • '. 5 . 6

F. BULAW
1739 S. Halsted 
Street, Chicago. 
Tel. Canal 8500
Turi 4189 balsų

J. MAČIULIS
906 Prescott St. 

Waukegan. III.
Turi 3970 balsų

& -H-
11 4 i ’ !

<'B

LABANAUSKAS 
H.

6631—llth St.
Kenosha, Wis.

Turi 3022 balsų

AL. SAVICKAS 
.719 Lincoln Avė. 

Rockford, III.
Turi 2960 balsų

t.

•

» •

i
i /

• /

♦ ■ -

LIPSNIS PIRMAS, REIKIA 1,100 BALSŲ
1 2 3 _ 4 5 6

Jau Naujienų vajaus kon- ir su pabaiga kontesto žada 
testas su gegužės mėn. 31 
diena pasibaigs. Todėl ger
biami kontestantai yra pra
šomi per šią paskutinę sa
vaitę smarkiau padirbėti, 
kad apeitumėt visus savo 
pažįstamus pranešdami? jo- 
gęi paskutinė yra proga 
gauti Naujienas nupiginta 
kaina.

Aš, kaipo kontesto vedė
jas, norėčiau, kad kuo di
džiausias skaitlius šia pro
ga pasinaudotų. Taipgi, kad 
ir kontestantai pasiektų di
desnes dovanas. 
/ Jau šią savaitę pasiekė 
antrą laipsnį H. Labanaus
kas ir Al. Savickas. Pirma
me laipsnyje į pirmą vietą 
atsistojo J. Sinkus, o jį ve
jasi Vincentas Budvidis.

Iš Non Gradus skyriaus 
netikėtai geniausiai pasiro
dė S. Mockus, kuris iš “Non 
Gradus” persikėlė į pirmą 
laipsnį, net pralenkdamas 
A. Skirmontą.

O štai Non Gradus sky
riuje A. Frenzelis iš Toron
to, Kanados^ visus to sky
riaus chicagiečįus pralenkė

perlipti pirmą ir antrą laip
snius.

šios dienos kontesto sky
riuje pasirodė du nauji kon
testantai, tai G. Krikščiū
nas iš Lake Zurick, 111., ir 
J. Maskvitis iš Hammond, 
Ind.

Nors žinodamas, kad 
kontestantai dirba su dide
liu pasišventimu laike šio 
kontesto, visgi prašau, kad 
paskutinę kontesto savaitę 
dar smarkiau ir intensy
viau padirbėtų. Taipgi atsi
šaukiu į visus Naujienų 
skaitytojus f ir visus rėmė
jus, kad atsinaujintų savo 
prenumeratas ir pakalbintų 
savo pažįstamus tai padary
ti.

Jeigu kur kontestantas 
neatsilankė, gi patiems ne
paranku atvažiuoti į Nau
jienų ofisą, tai pašaukite 
Naujienas telefonu Canal 
8500, o mes prisiusime mu
sų atstovą? per kurį galėsi
te užsirašyti Naujienas ir 
gauti laikraštį nupiginta 
kainą.

T. Rypkevičia.

VIENA, Austrija. — Didku- 
nigaikščiutė Adelhaide, kuri 
grįžo į Austriją “socialių mok
slų” studijuoti. Ji yra 21 metų 
amžiaus.’

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

Iš M. Norgailienės 
darbuotės Naujie

nų konteste
P-ia M. Norgailienė, Naujie

nų kontestantė, rašo.
šie asmenys užsiprenumera

vo Naujienas —
A. Kurila, 3130 West 42 st.
C. Duaronis, 5530 S. Albany 

avė.; Mr. ir Mrs. Duaroniai tu
rės birželio mėnesį tuščią f Ma
tą, apšildomą; kreipkitės prie 
ją. ;

Čia turiu vieną naujienietį, 
kuris nenori,- kad jo pavardė 
butų paskelbta; ačiū jam už 
prenumeratą,

K. Kesko, 2414 W. 34 st. 
Kas norite mainyti vieno pagy
venimo namą į dviejų pagyve
nimų namą, tai kreipkitės prie 
Mr. ir Mrs. Keskų.

Anna Milašius, 1633 East 67 
st. Pp. Milasiai yra geri Nau
jienų rėmėjai.

A. Sakalis, 4600 S. Francisco 
avė. P-as Sakalis užlaiko bu- 
černę ir grosernę. Jis turi ke
pyklą parendavojimui, kreipki
tės pas jį. —M. Norgailienė.

Seno Petro biznis 
Naujienų konteste

ST.

Turi 1280 balsų

32

J. SINKUS
1739 South 
Halsted St.
Chicago, III.

Turi 1480 balsų

Turi 
1224

SKIRMONTAS
15723 Lathrop 
Avė. Harvey. III. 
Turi 1120 balsų

« ■ u .

MOCKUS

480 balsų
Herrick Av

Racine, Wis.

VINCAS 
BUDVIDIS

4U94—9th St. 
j Ecorse, Mich.

• Turi 1440 balsų

5

J. YOKUBYNĄS

82 Crawford St. 
Toronto. Canada

Turi 570 balsu
K. MATEKONIS 

3437 West 
Jackson Blvd. 
Chicago, III.

Tel. Nevada 8416 
Turi 590 balsų

STANLEY 
BARTAšIUS

131 Adams St.
Westville, III.

Turi 560 balsų

A. FRENZELIS
12 Parkman Av. 
Toronto, Canada
Turi 898 balsų

MRS. E. 
NORGAILIENĖ 

4454 South 
.Richmond St. 
Tel. Laf. 5647 

Chicago, III. 
Turi 640 balsų,

K. URNEžIS 
4607 S. Talman 
Avė., Chicago

Turi 744 balsų

NON-GRADUS—NEPASIEKĘ PIRMO LAIPSNIO

South 
tavern 
rųšies

šies gėrimai; patys pp. Zalage- 
nai yra draugiški žmonės, pri
klauso daugeliui draugijų; JI. 
A. Zalagėnas vienas žymiųjų 
lietuvių draugijų darbuotojų 
Chicago j.

P. Jankauskas, 7218 S. Ash
land avė., senas Illinois valsti
jos ąhglėkasys. Dabartiniu lai
ku jis turi tavernos bizni; yra 
draugiško budo žmogus.

Fr. Kairelis, 5858 So. Ash
land avė., Frank Bulavo para- 
pijonas, o Seno Petro geras rė
mėjas, vėl užrašė dvi Naujie
nas — vienų j Lietuvą, o antrą 
sau. Drg. .J?.,. Kairelis su drg. 
Ch. Zilaitis užlaiko erdvią, gra
liai išpuoštą taverną,

J. Pocius, 3313 So. Halsted 
Street, užlaiko tavern biznį, kur 
visada yra geri gėrimai, teikia
ma mandagus patarnavimas, o 
penktadieniais žuvis veltui.

Visiems, kurie per Seną Pet
rą kokį nors biznį darė, tariu 
širdingą ačiū.

Draugai ir Seno Petro rėmė
jai, Naujienų kon testas užsi
baigs gegužės 31 dieną. Kurie 
norite paremti Seną Petrą, ne
atidėliokite ne dienos, šaukite 
Seną Petrą telefonu Canal 8500 
arba laiškais, jei kreipsitės iš 
kitų kolonijų. Ir šaukite grei
tai, nes užsibaigus kontestui 
jau nebegausite Naujienų 15-ai 
mėnesių už 12-kos menesių kai
ną. —Senas Petras.

“NAUJIENŲ”
LINKSMAS PAVASARINIS

PIKNIKAS
SEKMADIENY, GEGUŽĖS-MAY 24, 1936 

BIRUTES DARŽE

A 4^.^l MALEVOTOJAMS IR Aly GOS! NAMŲ SAVININKAMS 
Didžiausias 18 Metų Sukaktuvių 

IŠPARDAVIMAS
97c

Specialė maleva medžio 1 galionas flat balta $4
darbui......................... gal. v I U maieva ......................... ■

___ U.., h daugiau 
4 valandas Q"7r« 1 galionas pirmos kl.

Taipgi visos kitos malevos, kempines ir šepečiai. 
Virš 500 įvairių sieninių popierių "po 4c ir daugiau. 

PIRKDAMI ČIONAI SUTAUPYSIT 25% 
HELMAN PAINT STORE

1411 So. Halsted St. Tel. Canal 5063

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

1 gal. grindims ir trim varnish, 
išdžiūsta i -

B

1 galionas enamel $4 
special ......................... ■

ir daugiau

ir daugiau

MAMOMS Platus CEVERYKAI

N. Spaul- 
Ave., Chic. 
Alb. 2981 
410 balsų

J. F. VILIS 
2135 
ding 
Tel.
Turi

8 . 1110

MRS. D. fcUKAS

4500 South
Rockwell St.

Chicago.

MRS. M.
ROVAITIENB

JAMES 
SHOLTEMAN 

6456 South 
Maplevvood Avė. 

Prosųect 1695 - 
Chicago.

MRS. F. 
EDKINS

1418 Muskegon 
Grand Rapids, 

Mich.
Turi 205 balsų

700 S. 9th St. 
Herrin, III.

F. KAMINSKAS
4619 South 

Hermitage Avė. 
Tel. Yards 0093 
Turi 280 balsų ‘ Turi balsų*

12

170 balsu

13
D. RŪKE

1042 N. 7th St.
Clinton. Ind. 

Turi 160 balsu

14

K. SKIRKO

713 Wisconsin St
Port Waahing- 

ton, Wis.
Turi 160 balsu

Turi 307 balsų

15 16 17 18 19

G. KRIŠČIŪNAS

Turi 130 balsu

Box 122

Lake Zurick, UI

MASKVITIS Turi 80 balsu G.
212
W.

1519 W. Lom- 
bard St., 

Baltimorę, Md

M. J. MATU- 
LIAUSKAS

638 Plummer St.
Hammond, Ind. Į

Turi 80 balsų

B. VERSECKAS
377 W. South St.

Akron, Ohio.
Turi 80 balsų

SUGDINIS 
E. Clark St. 
Frankfort, 

Illinois 
Turi 80 balsų

šie žmonės darė biznį per 
Seną Petrą:

A. J. Kareiva, Rio Hondo, 
Te^as, kuris užlaiko prie Mek
sikos rubežiaus grąžų ūkį apel
sinų, citrinų, grepfrutų, taipgi 
ankstyvo pavasario tamačių, 
žiemą, auginamų kopūstų, etc. 
P-as Kareiva atsinaujino per 
Seną Petrą Naujienas 15 mėne
sių. 1 t'-.,. J ■' ?

Jos. Strause?®įiš Buffalo,. N. 
Y., prisiuntė per i laišką.
■(A. CizauskaS iŠ Coello, Ilk, 

prisiuntė per laišką.
F. šeštokas, '127 West 111 

st., kurs yra ""partneriuose su 
P. Ambrose ./įąy^rn' bizny; čia 
visuomet yra geri 'gėrimai, sta
lai šeimynoms ir merginoms, 
penktadieniais žuvis veltui.

£ Ambrose, 1843 S. Halsted 
Street; jis užlaiko furnišiuotus 
kambarius pavieniams vyrams, 
tavernos bizni, kur visuomet . ■* i ■.
randasi , geros rųšies gėrimai, 
užkandžiai, o penktadieniais žu
vis veltui. Taipgi užlaiko gara 
žą, kur priimami automobiliai 
nakvynei, o “ligoti” pagydomi 
už prieinamas kainas.

D. Sadunienė, 13301 
Western avė., užlaiko 
biznį; čia randasi geros
gėrimai ir teikiama mandagus 
patarnavimas; ' penktadieniais
žuvis; p-ia Sadunienė davė 
skelbimą savo vyro vienų metų 
mirties sdkaktuvėms paminėti.

J. Walickas, 2507 West 69 
street. Jis yra muveriš. Jis ne
tik kostumerių įankandus per- 
krausto iš vienos vietos į kitą, 
bet pristato ir anglis geriau
sios rųšies už prieinamas kai
nas. |

A. P. Cukor, 732 West Cer- 
mak road. Pp. Cukor užlaiko 
gražiai išpuoštą taverną, kur 
visuomet yra didelis pasirinki
mas gerų gėrimų, degtinės, vy
no, alaus, cigarų ir cigaretų; 
čia visuomet teikiama manda
gus patarnavimas.

B. Dudor, 6826 S. Racine ay.
Užlaiko tavernos biznį, kur vi
suomet randasi geros rųšies gė
rimai. Patys pp. Dudorai yra 
draugiški žmonės ir abudu Chi- 
cagos Lietuvių ‘ Draugijos nat
riai. ■ į • 1 ■ i Įf|

Mrs. A. Rančius, 1ŠJ39 West 
69 st., užlaiko tavernos biznį, 
kur visuomet yra geros ruišes 
gėrimai ir teikiama mandagus 
patarnavimas.

A. Zallen (Zalagėnas), 7132 
S. Racine avė. Jis užlaiko bar- 
zdaskutyklą ir tavernos biznį, 
kur visuomet randasi geros ni-

tv
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Visoms mamoms patinka 
platus ir patogus čevery- 
kai. Musų krautuvėj' rasi- 
-te didelį pasirinkimą pla
čių ir gerų čeverykų. Čia 
visa šeimyna gali gauti ge

riausius čeverykus nebrangiomis kainomis.

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

3337 SO. HALSTED STREETBosses Won’t 
Kire People with 
Halitosis (biueath)

I * . -

People who get and hold jobs 
keep thejr breath agreeable

ITlth the best to choose Irom these days, em- 
ployers favor the person who is most attrac- 
ilve. In buslness lite aa in the sočiai world» 
halitosis (unpleasant breath) is considered the 
worst of faults.

Unfortunately evetybody ouffers from thte 
offensive condition at soma time or other— 
many more regularly than they thi..k. Fermen- 
tation of fooa particles skipped by the tooth 
brush is the cause of most cases. Decaying 
teeth and Door digestion also cause odors.

The quick, pleasant way to improve your 
breath is to ūse Listerine, the quick deodorant, 
every morning and everv night.

Listerine halts fermentation, a major cause 
of odors. and overcomes the odors themselves.' 
Your breath bęcomes sweet and agreeable. It 
-v»li not offend Others.

If you'Value your job and your friends, ūse 
Listerine, the safe antiseptic, regularly. Lam-. 
bert Pharmacal Company, St. Louis. Mo.

Don'i offend others • Check 
‘halitosis with LISTERINE

Vienintelis Lentų Yardas Chicagoj'e su 

Visomis Pasaulines Parodos Lentomis 
Žemiausios kainos U. S. A.
Naujos ir vartotos lentos

2x4 kaip naujos, švarios pigiai kaip pėda už ........... 10
1x6 kaip naujos, švarios, ipO bėgamų pėdų   $1.00 
Lentelės, kaip naujos, ryšulys ......................     200

LOUIS MEITUS
Ulumber company

I 3800-50 So. Western Avenue 
šiaurvakarinis kampas Archer ir Western, Chicago. Atdara sekma
dieniais visą dieną. Jei norit sutaupyti pinigų ant statybos medžia- 
gos užeikit j musų yardą.,______
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Puoškite savo namus

nas

penktadienį šiame

MAKERSHOE

PADSKAVONĖ

MIKOLAS DAUTERAS

MALEVA

RAMLOVS PA1NT STORE

5717

DA VIDINIS. M. D.

SUSIRINKIMAI
Phone 5790

PARENGIMAIMaleva, Aliejus, Sienoms Popiera

Phone 3488

MES PERKAM 
MORTGIČIUS

Gal. 82.49
Gal. $1.59
Gal $1.79

Pag.
Bala

Metinis Išpardavimas dabar eina
Šimtai dalykų nupiginta kaina

' 4. .

rraft 
PIMCNTO^

No. 1 Čysta Namų Maleva . 
Dėl vidaus maleva ...L--- 
Grindims ir Trim Varnish

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1936 metams

Pocahantas Mine Run Screeneo 
5 tonai ar daugiau $7..8O tonas 

Smulkesni $7.05 tonas

1oprašo Lietuvosžmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Northern Motor 
Parts Company
USED AUT0MOBILES

AUTO PARTS
Tires and Accesories

Nuliūdus: Dauteru šeimyna

Kraft 
Cheese 
Spreads 

no* iir new-design 
Swankyswig gfassesl

Pasižymėję jaunuoliai 
nejasi po Europą, 
ja įvairiuose teatruose, 
tuviai studentai. — 
— Mirė Plaušiniertė

CONRAD
PHOTO STUDIO 

420 W. 63rd St

čeverykus;, padu 
ant užsakymo.

pirmi- 
Mozart St.; 

pagelbininkas 
,; Stanislovas 

raštininkas. 
; Dominikas 

finansų raštininkas, 
Jonas Matė- 

raštininkas, 3400 
Petras Balsius —

• Sparkling glasseg. strewn with 
bright stars.... the neui Swanky- 
swigs. You’H want to collect a 
wholeset. And whife yoti’re doing 
it, get aeąuainted .
tyith all s».vęn- Z * 
of the; delicioun ^2*
Kraft Cheese * ■ <
Spreads. They’re į h * '/
marvetoua for I . 
sandwiches,salads *|‘ *
and appetizers. _______ ,

Musų kolonijos. lakštute, p- 
le G. Klevickaite, dabar skrai- 
joja po Amerikos, miestus ir 
dainuoja įvairiuose teatruose. 
Vadinasi* ji liko profesionale 
dainininke.

IMS Jaselunas mokytojauja 
viešoje mokykloje. Ji pamėgo 
pedagogės darbą.

Perdirbu senus 
rau naujus

TeL Republic 8402

Crane uoal (Jo
5332 S. Long Avė.

26th Avenue,
KENOSHA, WIS.

;Chciagos Lietuvių Vyrų Choro dainų pamokos atsibus nedelioj 
gegužės 24*d., Neffo svetainėje, 2435 S. Leavitt St., 10 
vai. iš ryto. Visi choro nariai malonėkite susirinkti Taiku*. 
Valdyba.

Lietuviai ir lietuvai
tės paėmė leidimus 

vedyboms

Mickevičius, Jr.
K Ėiuiinskąs
P. Galskis
P. Marfinkditis
J. Gura. i :
J. Narbutas 
Jv Puckąrius 
Kampikas 
J. Bačiunąs 
Kaulinas 
J. Gumauskas 
J* Milaševičia

? * ■t>rią ftaafiį

buvo gimęs 
Lietuvoje, ba
do 1890. Pali- 

nuliudime

, Virtuvėj

V.Mišelka
Mrs. šmotelienė
P-lė Amotėliiitė

Užsakyki! dabar žemiausia kaina augštos rūšies PO.CAHONTAS. 
Užtikriname gerų, patarnavimų.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

.Tonas Krenčius važi. 
G. Klevickaite dainuo 

Dr. Braze. — Lie- 
Lietuviai sportininkai 
— Apsivedė Keseraus- 

Asmenys, kurie užsirašė “Naujie- 
Klaidos atitaisymas.

Taigi matote, kad musų ko^ 
Jonijos jaunoji karta pasižy
mi įvairiose srityse: moksle, 
sporte* muzikoje ir t: t. Tai 
tikrai džiuginantis reiškinys.

Naujienų skaitytojai, manau, 
jau visi pastebėjo gražų Gra
bam & Sons malevų krautuvės 
skelbimą, kuris vis dažniau pa
sirodo- “N,“ puslapiuose.

Englevvood 5883-5840
Fotografija yra am

žina atmintis.

Kenosha No. ? Chicago
Phone 4873 ' Pholie 998

C. & M. Piasecki
Gi-aborius

Naujienų pikniką 
darbininkai

LIETUVIU NAMŲ SAVININKŲ 
BRIDGEPORTE DR-JOS Valdyba 
1936 m.:Vincas Stankus 
mininkas, 6606 S. 
Antanas Šimkus — 
3120 Lituanica Avė 
Kunevičia — nut. 
8220 S. Union Avė. 
Gulbinas 
8144 S. Walace St. 
junas — kontr, 
S. Union Avė.;
kasierius, 5653 S. Throop St.; Le
onas Lendauskas — maršalka- 
3130 Š. Halsted St.

4124 — 7th Avenue 
KENOSHA, WIS.

1321 Jackson Street 
NORTH CHICAGO, ILL.

Mes Padarom Gera 
DARBA PIGIAI!
Galite ateiti visados \
Permanents, musų /tD

Specialybė!

Ideal Beauty Shop, 
Charles Stones, Vedėjas 

1747 SO. HALSTED STREET 
Atdara vakarais

Mirė gegužės 21 d.1936 
m.,«5:15 vai. ryto, savo 
namuose, 4910 S* Michi- 
gan Avė., sulaukęs 46 
metus amžiaus.

Siunčiam Gėles Telegramų 1 Visas 
Pasaulio Dalis 

LOVEIKIS 
KVIETKININKAS

Gėles Vestuvėms. Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted St.
Tel. BOUlevard 7314

Pereitą 
skyriuje įsiskverbė 'klaida. Tu
rėjo būti, užsirašė “Naujienas’ 
Stasys Balkaitis, o ne Barčius

Mackonis ;
Deringis :
Edv. šmotelis Jr
Joe Janušauskas

. J, Bložis
Prie Ice Čream

Skurkis
Petronėlė Janušauskienė
Josephinė Janusauskis

Ona Vilienė <
J. Viliš

Del staigios ir netikėtos

DR. ALEKSANDRO DAVIDONIO 
mirties, jo moteriai, Onytei- dukterims, 
Vandai ir Glorijai bei giminėms, reiškia 

gilių ir širdingų užuojautų
NORA IR KAZYS GUGIAI

AVheel
;•* V. Galskis,. Jr. ’(f>‘
' V. Jašmontas

Visi darbininkai malonėkite 
susirinkai j daržą ne vėliau kaip 
10 vai. * ’ •’

ir vestuves. Apsivedė p. J. Ke- 
serauskas, kuris pasirinko sau 
gyvenimo draugę net iš Conh. 
valstijos. “

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 17-tų, 1936. o po ge
dulingu pamaldų šv. Agotos 
par. bažnyčioje palaidotas šv. 
Kazimiero kapinėse gegužės 
20-td.

šiuomi reiškiame gilios pa
dėkos. žodžius šv. Agotos par. 
bažnyčios kunigams už gedu
lingas pamaldas. Toliau dėko
jame visiems giminėms, ir 
draugams už lankymą pašar
voto velionio namie, pareikš
tum mums, užuojautos žodžius* 
už, šv- Mišias, ir gėtes. Dėko
jame grabnešiams merginoms 
ir vaikinams. Dar dėkojame vi
siems dalyvavusiems gedulin
gose pamald’ose bažnyčioje ir 
lydėjiusiems į kapines.

Pagalios reiškiame širdinga 
padėka laidotuvių direktoriui 
A. Masalskiui: už sumanu ir 
rūpestinga patarnavimu ir 
tvarkų laidotuvių surengimų.

0 tau, musu mylimas sūne
li, lai suteikia Gailestingas 
Dievas amžina atilsi.

šie liettfviai ir lietuvaitės iŠ 
siėmė laisnius (leidimus) ve
dyboms:

Vladisau Kinecny 24 m. ir 
Frances Loucky 20 m.

. Stephen Saulinskas 24 m. ir 
Biruta Malaskreicius 20 m.

Clarence Slager 23 m. ir 
Carline Dykstra 19 m.

Stanley Sudeikis 23 m. ir 
Josephine Talekas 21 m.

John Palvomaitis 22 m. ii 
Bernice Dabasinski 18 m.

Jaek Rakowsky 24 m. ir Mil- 
dred Pratus 20 m.

BILL’S TAVERN
Pranešame visiems draugams ir 

kostumeriams, kad mes persikėlėme 
i naujų vietų, — erdvingų ir gra
žiai išpuoštų, čia turėsime geriau
sios rųŠies. degtinės, vyno* aJhus, 
cigarų, užkandžiu, o penktadieniais 
žuvies veltui. Muzika penkiadieniais 
ir šeštadieniais. Stalai dėl Šeimynų 
ir graži vieta dėl Šokiu. Savininkai

VINCAS ir ONA POPILL 
4358 So. Maplewood Avė.

ši krautuvė verčiasi malevų 
ir iriblėvojiiho įrankių pardavi
nėjimu. Todėl, dabar pavasarį, 
kada įvairus pavasario švaros 
reikalavimai verčia šeimininkus 
skirti iveną kitą dolerį, kad 
palaikyti namų grožj, tai nepa
mirškite aplankyti ir šios krau
tuvės, nes ji stengiasi palaiky
ti visomis išgalėmis prieina
miausias kainas ir geriausią 
prekę. Smulkmenas rasite kitoj 
vietoj, krautuvės skelbime.

Rep. X.

LIETUVA BENO valdyba 1936 m.: 
F. Endrijauskas, pirmininkas, 834 
W. 35 St.; F. Bistrą, pirm, 
4548 S. Francisco Avė.; J. 
kas, nut- rašt;

Sporto srityje lietuviai taip 
pat neatsilieka* štai turime 
Harriet Scblager, kurf yra pir
maeilė plaukikė. Turime 
smarkių ristikų ir sunkaus 
svorio kilnotojų, — iš jų ga
lima paminėti L. Labaną ir 
J. Rimkų. O khs nori padil
ginti savo nervus, tai tegul 
nueina į motociklų klubo pa
rengimus. Ten Ulickai, Teju- 
naitis ir Jakaitis parodys vi
sokių triukų.

šia proga bus pravartu pa
minėti visiems kenoshiečiams 
gerai žinomus brolius Stan
kus, kurie yra gėri muzikam

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

mams ir; narėms. Savininkai 
KŪCHINSKAI

82th and Kean Avė. Willow Springs
Dr. A. Braze, musų vetera

no veikėjo C. Braze sūnūs, 
prieš kiek laiko apsigyveno 
Rockford, III. Ten praktikuo
ją mediciną ir dirba vieno? 
je didelėje ligoninėje.

4507 — 7th Avė.
Phone 4833

KENOSHA. WIS.

kurį vi- 
sutikti svar- 

parengimuose. P-as 
yra vienos lingių 
prievaizda.

Kendžių 
Dulinska į 
A. Ambroze'vičia

PETE’S INN
Mano užėigoje visados randasi ge
ros ru$es degtinė. Garden City alus 
eigarak^TOtaretai, saldainių, šalta- 
košės, .užkandžiai ir mandagus pa
tarnavimas. Užeiga prieš lietuviu 
tautišku kapinių vartus- Kviečia 
visus savininkas.

PETE YOUNG . 
82-nd and Kean Avė.

1432 S. 50 Ct. 
Cicero, I1L; K. Philips, turto rašt, 
2254 W. 19 St.; K. Jenušauskas, 
kasierius, 3461 S. Morgan St; 
Bris Reksnis, 4455 S. Fairfield, 
kasos globėjas, L. Jesevičia, kasos 
globėjas, 4624 S. Paulina St.; Ig
nas Jurevičia, maršalka, 3323 So. 
Morgan St.; K. Philips, lyderis, 
2254 W. 19 St, Chicago; J, ,Ka- 
tauskis, lyderio pagelbininkas, 
1525 So. 51 Avė., Cicero, III.

Baigiant bus pravartu panar
nėti tuos žmonės, kurie per 
mane užsirašė “Naujienas”. 
Laikraštį užsiprenumeravo 
W. Judeika. Jis priklauso jau
nąja! kartai. Vadinasi, yra 
Amerikoje augęs. Tačiau tiek 

. jis, tiek jo žmona labai gra- 
i žiai lietuviškai kalba. Ir ne 
tik kalba, bet ir domisi lietu- 
■ *■■ "į, štai kodėl jie
ir mėgsta lietuvių laikraščius 
skaityti.

Beje* p. Judeika yra geras 
ir patyręs mechanikas,. — tai- 

“so skalbiamas mašinas, šaldy
tuvus (refrigėratdTs) ir t. L

Užsirašė “Naujienas” ir p. J. 
Minotas- Tai labai malonus ir 
draugiškas žmogus 
suomet galima 
besniuose 
Minotas 
dirbtuvės SVEIKATOS KLINIKA

Tonsilai išimami $4
vaikams .

Palagas ligoni- $45 00
A “sr ... $15-oo

$i-oo
DOiŪGLAS PARK HOŠTIPAL

1900 So. Kedzie Avė*

LIETUVIŲ RYTINES ŽVAIGŽDES 
PAš. IR PAS. Kliubo Valdyba 
1936 metams: A. VValskis, pirm., 
3341 EVergreėn Avė., Tel. Belmont 
7678; A. Lungevrčitis, pirm, pag., 
1'814 Wabansih Avė., T<el. Hum- 
baldt 3245; M. Chepul, nut. rašt, 
3327 LeMoyne St., Tel. Spaulding 
7903; B. Rogers, f i n. rašt, 2345 
N. Kedzie Blvd., Tel. Spaulding 
3180; S. Jokubauškas, fin. pag., 
1516 N. Kedzie Blvd.; A. Bulvitis, 
kas. glob., 1825 Wabansia Avė.; 
J. Raila, kasierius, 4839 Winnemaę 
Avė., Tel. Avenue 1736; J. Mila- 
Ševičia, marš., 2750 N. Neva Avė., 
Tel; Marimac 7641; A. Sebeckiš, 
manadžerius kliubo, 1927 Califor- 
nia Avė.
Susirinkimai įvyksta kas mėnesi 

pirma ketvirtadieni. 2007 North Avė; 
ant antrų lubų 8 vai. vakare.

LIETUVIU POLITIKOS KLIUBO 
valdyba 1936 m.: Joseph Savage 
(JusevičiUs) — pirm.,. 4456 So. 
Talman Avė.; L. Klimavičia — 
vice-pirm., 2534 W. 46 St; F. 
Jakavičia Sr.. — nut. rašt,, 2638 
W. 40 St.; W. Sharka — fin. rašt, 
4635 S. Washtenaw Avė.; Helen 
Gramontas — kasierius, 4535 So. 
Rockwell St; J. Rasteinis — kasos 
globėjas, 4653 S. Rockwell St; 
Kathrin Giedra — kasos globėja, 
2543 W. 45 St; F. Bistras — 
maršalka, 4548 S, Francisco Avė. 
Kliubo susirinkimai atsibUna kiek

vieno mėnesio kas antra ketvirtadie
ni. K. Gramonto svet.. 4535 South 
Rockwell St.

7022 Sheridan Road 
KENOSHA>‘WIS.

kurtė dirbs Nau
jienų piknike sekim gegužės 24 
dieną feirutės darže. '

Prie baro

21st Place Tavern & 
Restaurant

Stekai, porčepai ir kiti šilti valgiau 
Bismark alus, geros rųšies 

degtinė ir cigarai
ANTANAS IR AGNĖS STUKAI 

Savininkai
701 W. 2Ist Place Tel. Canal 7522

>,< ,1. T-TT į < ' O ‘1 ' . ■ S ' XI -

'ANEEfiT BALAKIENĖ ' ' 
(po, tėvais Ęitautaitė)

Persiskyrė SU šiuo pasauliu 
geg. 19 dienų, 8:30 vai. vaka
ro, 1936 m., sulaukus 43 m. 
amžiaus,;vgirūąą Šaukėnų par., 
Šiaulių apškr. Amerikon išgy
veno 23 * melus. Paliko didelia
me nuliudųpe yyra Juozapų, 3 
sūnūs Juozapa, Viktorą, Albi
na, dukterį Zenida, 2 pusbro
lius Pranų .-Bitauta ir Aptanų 
Staponavičia. švbgerį Ądomų 
Radavičia ir jo šeimynų, ib gr- 
mines, o Lietuvoj sena moti
nėle Kastancija, seserį Feliciją 
ir broli Jurgi ir gimines. Pri
klausė Chicagos Liet. Drujai

Kūnas pašarvotas randhsi 
1410 S. 49th Ct. Laidotuvės 
įvyks šęšt. gegužės. 23. d.* 8.;00. 
vai. ryto iš namu į Šv. Antano, 
parapijos bažnyčia* kurioje at
sibus gedulingos pamaldos, už 
velionės siėlU* o iš ten bus nu? 
lydėta i Kazimiero kapi
nės. , . t.

Visi A. A. Anelės Batakienės 
giminės, drangai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviėčtami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskatini patarnavimą ir 
atsisveikinimų.

Nuliude liekame,.
Vyras, sunai, duktė* pusbroliai* 

švogeris ir giminėės 
Laidotuvėse patarnauja Laid. 
Direktorius A. Petkus. TeL 
Cicero 21iQ9>

Vinewood Beer Garden
Musų užeigoje visados randasi ge
ros rūšies degtinė, vynas, alus, ci
garai, cigaretai, vištienos pietus ix 
mandagus patarnavimas Atyda drau
gijoms! veltui daržas dėl visokių 
parengimų! Savininkai

WM. DAMBRAUSKAS IR 
BERTHA KINDER

6 blocks West of Kean Avė. on Ar
cher. Tel. Willow Springs 43.

6th Avenue Phone 2-1413
Kenosha^ Wis.

Lietuvių Keistučio Klitibas rengia penktadienį, gegužės 22 d., 
7:30 v. v. HoHywdod: svetanėje, 2417 W. 43rd gatvė, va
karą su dovanomis. Dovanos bus skiriamos tam kas pa- 

k šoka geriausiai LIETUVIŠKĄ POLKĄ. Kviečiama visus 
klubiečius šokikus ir svečius atsilankyti. Įžanga tiktai 15 
centų. Rengimo komisija, B. Rudgalviutė.

Garfield Park Lietuvių Vyrų ir Moterų Pašelpos Kliubas rengia 
gražų išvažavimą, sekmadienį, geg. 24 d. SpaiČio Darže, 
ant Archer Avė. už Kean Avė.

Tavernos
Kur Susirenka Lietuviai

Mirties ptiežastis —šir 
dies liga.

■ Velionis 
Biržuose,^ 
landžio 22 
ko dideliame 
žmoną Oiią ir dvi duktė- „ JHM į
ris: Vandą 14 metų am- j k |
žiaus ir Glorią 11 metų; <»Jgj ■ |
senutę motiną, kuri gyvo- 
na Biržuose; dėdę Motie- į
jų Davidonį su žmona |
Brigita, gyvenančius Chi- 
cagoje; .šyogerį Dr. Antaną Bertašių su žmona Chicago 
j e ir uošvę Bertašienę Spring ValTey.

Kuinas pašarvotas hamtibse. Laidotuvės įvyks šešta 
dienį, gegužės 23 d., 10:30 vai. ryto, Beverly Hills ka
puose.. ■ 1 *

Chapman & Co 
INC.

Jau ir mes savo kolonijoje te vienoje ligoninėje mokosi 
turime pasižymėjusio jauni
mo. Būtent, tokio jaunimo, ku
riuo galime pasididžiuoti ir 
pasidžiaugti^ Šitai prieš kiek 
laiko turėjau pragos iškaityti 
laišką, kurį atsiuntė p^ Jonas 
Krenčius iš Monte Carlo.

P-as Krenčius yra pasižy
mėjęs šokėjas, kuris drauge 
su savo žmona išvažinėjo vi
sus didesnius Amerikos mies
tus. Pagaliau jis liko pakvies
tas į Europą, o dabar šoka 
paskubusiame Mante Carlo, 
kur susirenka iš viso pasau
lio aristokratai. Žada p. Kren
čius ir Kauną aplankyti.

Scenoje ponai Krenčiai yra 
žinomi kaip Karre ir*. Le Ba- 
ron.

Turime mes keletą jaunuo
lių, kurie laiko universitetus. 
Kai kurie jų jau spėjo ir pa
sižymėti. Pavyzdžiui, ponų 
Jankų sūnūs ir duktė. P-lė 
Kančios pasirinko chemijos 
mokslą.

Netrukus turėsime slaugių
ir mokytojų* štai p-lė Šuhky- Prieš kiek laiko turėjome

Šiomis dienomis mirė mu
sų seno gyventojo žmoną, p-ia 
Plaušinis. Ji huVo. apie 46 me
tų amžiaus. * f * 

V

Kadangi apie velionę netu
riu platesnių informacijų, tai 
šiuo kartu tik tiek ir terašy
siu. Manau, kad kitą penkta
dienį apie nabašninkę Ptauši- 
nienę galėsiu daugiau para-

slaugės profesijos. ToJeŠaitis 
ir Plaushinis rengiasi moky
tojų profesijai.

žinoma, lietuvių tarpe, yra 
ir daugiau studentų, kurių aš 
nepažįstu. Paminėsiu čia dar 
du iš Kuzmų giminės, kurie 
lanko Wfsconsin universitetą 
ir yra šaunus vyrukai.

Kannoh
1 •-•
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Naujienų Piknikas Iš laisvamanių vei 
kimo

bus

trio 
jų

Ateinanti sekmadienį, gegu
žės 24 dieną, Birutes Darže 
įvyks Naujienų pavasarinis pik
nikas.

Piknikas bus nepaprastai 
įvairus, nes dalyvaus daug ge
rų artistų, o ir programas 
labai įvairus.

Pirmi lietuvių sakalai, 
akordionas, grupė ristikų,
tarpe jaunas Bancevičius, ir ki
ti. šokiai, užkandžiai, gėrimai, 
muzika.

Senas Petras į Naujienų pik
niką išvažiuoja1 iš vakaro pės
čias. Jam teko , nugirstį kad 
daug svečių i Naujienų pikni
ką rengėsi važiuoti iš kitų ko
lonijų, kaip pa v. Kenosha, Wis., 
Racine, Wis., Waukegan, III., 
Rockford, III., Aurora, III., Ga- 
ry, Ind., Indiana Harbor, Ind., 
East Chicago, Ind., ir tt.

Oras bus gražus, nes Seno 
Petro oro biuras rodo, kad šla
pio lietaus nebus. O tai reiškia, 
kad Naujienų piknikas ne tik 
pasižymės įvairiu ir geru pro
gramų, bet kad jame dalyvaus 
ir daug svečių — dzūkų, kap
sų, zanavikų, mozūrų, girinin- 

,^kų, laukininkų, aukštaičių, že
maičių ir kitų. —Senas Petras, 

t! 7 J’

Trokai veš žmones į 
Naujienų pikniką
S. Burba, kuris turi krau-. 

stymo biznį po numeriu 
5335 S. Halsted st., sutiko 
nuvežti ir parvežti už 35c.

Pirmas trokas išvažiuos 
nuo Lietuvių? Auditorijos, 
3131 So. Halsted st., kaip 
11:30 rytą. Kurie norite 
smagiai nuvažiuoti į Nau
jienų pikniką, atsilankyme 
į pažymėtą vietą ląjkii.

lais- 
ypač 

žymus 
O tas bruzdoj i-

ROSELAND. — Vietos 
vamahiai nesnąudžia, 
šiuo laiku, kai eina 
bruzdėjimas,
mas pasireiškia keliomis vago
mis, būtent ruošiamasi Ameri
kos lietuvių kongresui Cleve- 
lande birželio 20 ir 21 dd., 
Lietuvių Tautinių kapinių 25 
metų sukaktuvių apvaikščioji- 
mui, Dr. Jono šliupo priėmi
mui, pikniko surengimui ir 
kitokiems darbams.

I. lietuvių kongresą demo
kratinei Lietuvos tvarkai at- 
steigti laisvamaniai išrinko 
savo atstovais Dr. A. L. Grai- 
čuną ir p. M. Ručinskienę.

bilėjuj kuopa nutarė daly
vauti su vėliavomis ir šioms 
iškilmėms prisiruošti išrinkta 
komisija, kurion įeina A. Jo
cius, S. Vitkus ir J. Kirkus. 
Kai dėl laisvamanių seimo, 
kuris manoma turėti Cleve- 
lande tuo pačiu laiku, kuo
met ten posėdžiaus kongresas 
Lietuvos demokratijai ginti, 
tai delegatais išrinkti Dr. A. 
L. Graičunas ir p. M. Kučins- 
kienė.

Daktaro šliupo priėmimo 
reikale Centralinio komiteto 
narys p. St. Dambrauskas pa
aiškino, kad Šliupui bus su
rengtos tik vienos prakalbos 
Chicago j e, būtent gegužės 30 
dieną, Lietuvių Tautinių ka
pinių 25 metų jubiliejaus ap- 
vaikščiojime.

Tačiau nariai » pageidauja, 
kad Dr. Šliupas kalbėtų ir šiai 
kuopai, kaip pirmai Ameri
koj susiorganizavusiai Etinės 
Kultūros Laisvamanių Drau
gijos kuopai Roselande. Todėl 
yra išrinkta komisija susiži
noti su D-ru Šliupu (apie tai 
reikia tartis su Dr. A. L. Grai- 
čunu.—Red.).

Laisvamaniai rengia, be to, 
didelį pikniką Raibužio far-

moję, kurs įvyks birželio 21-j-- ------- '
dieną. Komisija stropiai, dirba PI flSSIFIED ADS 
kad piknikas pasisektų, ir 
prašo visus laisvai manančius 
žmones paremti pikniką atsi
lankymu. —Senas Antanas.

Aųtomobiles
DODGE 1986 Demonstrator — 4 

durų Sedan su tronku—-mažai var-
rų į mainus. (Dodge Deąleris).’ 

CENTRAL AUTO SALES & 
SERVICE

3453 So. Morgan St. 
Tel Boulevard 2510 

Matykit Paul Bruchas

30 dienų kalėjimų užtotas Bareen^ ka 
pabėgimų iš nelai

mės vietos
CHICAGO.— Automobilistas 

John Kulikausky, 43 m., 1743 
N. Lincoln St 
30 dienų kalėjiman už pabėgi
mą iš nelaimės vietos. Taipjau 
nubaustas $25 už neturėjimą 
gerų stabdžių (brėkių).

Kalėjimo gavo ir keli kiti ne
atsargus automobilistai. . >

liko nuteisiąs
AUTOMOBILIŲ BĄRGENAI

FORD trokas, 1 tono, geram pa- 
‘:: . ...... •- $185.00
CHEVROLET-sedąn, 1929, tik $95.00

bal,?ekas>š “ ------
; ?/4Q30 ■Ąjrci' j *’ << .*• . * •• ,t A;*V

BusinessService
BiznioPaterhavimas

Business Service
Biznio Patarnavimas

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

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 So.; Halsted St.

Victorv 4965- __„o—

For Rent

Didesnė Nauda!
Tikrai suprantama ir tikimasi, 

kad kiekviena kosturųerė lanko to
kias krautuves kur ji gauna geriau
sias vertybes už savo pinigų. Len
gva kiekvienam tik praleisti pinigų, 
bet reikia patyrimo ir faktų žinios, 
kad gauti didžiausios naudos per
kant prekes.

Tai yra tikra tiesa ypač perkant 
maistų. Pasirinkimas yra labai i vai-1 
rus, daug rūšių, kenų mieros ir pa
kelių. Todėl reikalinga, kad šeimi
ninkė žinotų nevien tuos daiktus, 
bet ji turi žinoti ir kaip pasirinkti 
patinkamų ir patyrusį krautuvininkų, 
kur pirkti sau prekes.

“Midvvęst Stores” organizacija 
duoda publikai garbingų ir patiki
mų patarnavimų. Kiekviena krautu
vė yra pilnai pridėta gerai, žinomos 
kokybės ir rūšies prekių. Be to, te
kios prekės visuomet yra sudėtos 
i standardo pakelius ir kenus; kad 
kostumerė galėtų žinoti, kad ji per
ka tai, ko ji tikisi už savo pinigų.

Yra jau irodyta, kad “Midwest 
Stores” vertybės yra geresnės dėlto-, 
kad tūkstančiai kostumerių šiose 
krautuvėse perkasi kasdien. Nevien 
kad jie čia sau perka, bet jie reko
menduoja tas krautuves ir savo drau 
gams ir kaimynams. Ir to pasėkose 
kostumerių skaičius “Midwest Sto
res” didėja kasdien. /

Tai nemįslė, kodėl vertybės, šiose 
krautuvėse geresnės. Pirma, kiekvie
na krautuvė yra vedama gerai paty
rusio prekybininko. Jis yra išlavin
tas kad duoti tinkamų patarnavimų 
publikai. Toliau, dėlto, kad jis priklau 
sydamas 350 kraut, organizacijai, 
turi milžiniškų pirkimo galių, kas 
leidžia jam pirktis krautuvei prekes 
labai žemomis kainomis.

Jus patys galite persitikrinti kaip 
žemos čia kainos tik truputi pastu
dijuojant skelbimų, kuris yra šian
dien patalpintas “Naujienose”. Su
sidaryk po to sau norimų prekių są
rašą ir pasiimk einant į., jušų arti
miausių “Midwest States” 'krautuve.

(Apskelb.)

GREITAS PATARNAVIMAS 
Skolinanti pinigus ; ant mortgičių 
Užrašom visokios,rutĮieš apdraudas. 
— Insurance. Padarom dąkumėn- 
tus. Išrenduoįaą^) parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis.

Z. S. Mickeviceį ;& CO. 
6816 So. Wesm Avė.

| Hemlock OąpO

UNivERbA^ Norage
V. BAGDONAS. Sav.

Local. and Ląng Distance 
Furniture^ and Piapo J^oVing

3406 S. Halsted Streel
Phone Y*ąrd^ ‘3408

I,;. ,......., I.1 • r. ......;

PATAISYK STOGĄ IR 
R YNAS; DABAR 

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

Leonas. Roofing Co. 
8750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250 

-—-o------

STOGAI IR SAIDINGAI 
Dengiame stogus, statome garad
žius, ir porčius, taisome kaminus, 
pakeliame namų ir padedame ce
mentini fundamentų, “ patyrė per 
dvidešimts metu. Darau darbų ant 
lengvo ‘išmokėjimo ir kožna darbų 
garantuoju.
’ . JOE LELEIKA

4135 So. Campbell Avė.
Tel. Prospect 3140.

NAMU SAVININKŲ ATYDA1 
Musų biuras suteiks patempus namų 
savininkams reikale iiesu?ipratimu sv 
rendauninkais. Maža narinė mokės 
tis. Atdara kasdien njio 8 vai. ryte 
iki 8 vai. vąk. šventadieniais 
au rytu iki piet. ' 

landlords BUHE4Ų ob 
CHICAGO Inkorporuotus 
1042 West Divisioh St 

lei. Armitegų 2951 
Mes esame jau Šiuo adrešu viri 

50 ' '
, t / •» '

Miscellaneous
įvairus

IIU6

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

Furniture & Fixtures
Rakandai-Jtaisai

V. B. Ambrose lan
kusis Tautiškose, ka
pinėse šeštadienį po 
piet ir sekmadieni
Kurię noresiteM’įdčti tinkamą 

'e$is pagerbti j 
laidą 29 d.

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius de] 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les, registėriuš ir ice baksus. Cašh 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIKTURES 

1900 S. State St. CALumet 5269

atminimą mirusič 
padidint^ Naujįei 
gegužės, fui galėsite pasimaty
ti su V. B. Ambrose Tautiškuos 
se kapuose šeštaftienį popiet ir 
sekmadienį p^r teeitą. ‘

’ - ■ : .L ; ■ f • .i ii!(.r ’h
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Jie y r a Šviežus!

<

JŪRIŲ ORE.. TYRŲ ORE.. BILE K UįL
H?

i)

Mfį1'"

S

“Aš UŽLAIKAU ŠVYTURĮ.. 
kur oras drėgnas, čia ant Long 
Island cigaretei sudrėgsta veik per 
vienų naktį. Bet naujasis dvigubas 
Cellophane įvyniojimas išsprendžia 
tų uždavinį už Labiau-Sušvelnin- 
tus Old Golds. Cigaretei užsilai
ko taip šviežus kaip šviežiai pa
dėti kiaušiniai.” A. A. McLintock 
Eaton’s Neck Lighthouse.

I T S. A. YRA labai didelis oro įvairumas—did- 
žiumoj sunkus cigaretams.

Naujasis dvigubas Cellophane Old Golds pake
lis tai oro problemos spręndejas. Du įsiautimai, 
dvigubas Cellophane, sulaiko sausumą, drėgnu
mą ... kiekvieną cigaretų gerumo priešą.

RINKTINIO DERLIAUS TABAKAS 
padaro juos Labiau-Sušvelnintais!

Kiekvienas ^siautimas yra nepermėrkiamas 
Cellophane—aukščiausios esamas kokybės. Tai 
užtikrina cigaretų šviežumą bile kokiam 'klimate

Established 1760
© P. LorlUard Co., Ine.

2 EILES “CELLOPHANE”
palaiko juos Dirbtuvės šviežume!

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis — Prieina- 

... momis išlygomis
$100. Importuoti ir Amerikoniški 

kaurai ---- ----- $15—$20—$25
$150 Aiher. ■ Orient kaurai $30—$35 
$135 gražus;,nauji parlor i ■

setai ---------$39—$49
$375 vertės 3 kąmb. įrengimas $125 
$600 vertes 4' kanib. įrengimas-

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

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So, Ashland Avė.

Help Wanted—Malė
Darbininką Reikia

REIKALINGA patyręs dišvašeris 
—namuose—pirmas įr antrasis virė
jai ir porteriai. Dvorak South Side 
Vocational Bureau, 719 West 63rd 
St. 2nd floor near Halsted.

REIKALINGA farmai darbininkas 
—turi sbuti nevedes. Atsišaukite, 
423 E. 64th St. Stanley, pirmos lub.

DEGTINĖS pardavinėtojai: Mes 
turim ši tų paaukuoti vyrams, ku
rie turi ambicijos parduoti viskų kas 
yra skelbiama šioj srity j. peras ko- 
mišenas ir drawing suskaite. Roxy 
Liquor Corp. 1100 W. Washington 
st. . ; ; ■

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

REIKALINGA mergina bendram 
namų darbui, antraja mergina—pri
žiūrėti kūdikį—savas kambarys,, nė
ra skalbimo, pasilikti naktimis, $4 
pradžioj. Mrs. Friedman, 5005 Dre- 
xel Boulevard.

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU apsivedimui merginos 
ar našlės moters be šeimynos apie 
40 metų; rašykite. 1839 So. Halsted 
St., Chicago, III. Box 452

PAIEŠKAU Mrs. Ertima Sungai- 
liene ne senai sugrjžo iš Floridos j 
Chicaga pati ar kas žino, malonėkite 
priduoti antrašų už ka busiu dė
kingas. John C. Milash, Irons, Mich.

R. 1„ Box 60

PAIEŠKAU Petro ■Daugėlos; gy
veno apie Racine, Wis. Turiu svar
bų reikalų. Prašau ji pati ar žinan
čius apie ji pranešti.

Rašykite
F. Yankauskas, 1789 So. Halsted St. 

Box 450

PAIEŠKAU apstvedimui moters 
ar merginos nuo 40 iki 50 metų 
amžiaus, kuri mylėtų gera gyveni
mą, be vaiku.

Rašykite Naujienos, 
Box 451

Partners Wanted
v Pusininkų Reikia

KAS PASINAUDOS PROGA \
Reikalingas pusininkas i Tavern 

bizni. Teisingam žmogui yra gera 
proga su mažai pinigų įeiti į gerų 
bizni. Smulkmenas patirsite ant vie- 

Itos. 2710 W. 59th St Klauskit Mr. 
BUDRISZ

TAVERN puse ar visa geroj vie- 
toj; maišytų tautų prie express ir 
reightaųzės gęras biznis. Renda 85 
tiktai 3 metų 6 kambar. pag. ir ki- 
čenas. Prięžųstis dėl partnerio.

1142 Šo. Canal St.
—J—0---—

ANT RENDOS štoras ir 4 kam- 
jariai gyvenimui, labai gera vieta. 
4222 So. Ashland Avė. Atsišaukite 
2023 W. 50 St.

—O—

RENDON 4 kambarių flatas ant 
75 gatvės terpe South Chicago i 
Stony Island gatvekarių linijos. 
Pageidaujama rendavninko, kuris 
suprastų apie budinko pataisymus.

Kreipkitės laišku 1739 So. Hals
ted St., Box 451.

■■ ; ——O-—

ŠTORAS rendon yra kendžių fik7 
čeriai ant vietos, arba . parduosiu 
namų. Galima matyti kasdien po 3 
vai. po piet. Subatoj, nedėlioj visų 
dienų. 552 W. 18th St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA grosernė ir deli- 
catessen su namu ar be namo — 
abai prieinama kaina. Atsišaukite 

“Naujienos”, Box 447. 
—

PASIRANDAVOJA piekarnė Brig
hton Parke geroje vietoje su visoms 
mašinoms įr pečium. Adresas: 4600 
So. Francisco Avė. Telefonas: Lafa- 
yette 0591.

PARDUOSIU arba priimsiu pusi
ninkų su mažai pinigų i moderniškų 
tavernų. Priešais Stock Yardų di
džiuosius vartus —. Naujos mados 
įrengimai — taipgi gaminam val
gius. Biznis gerai išdirbtas. Kreip
ėtės: 4171 So. Halsted St.
. . ’ ' - į f-“

PARDAVIMUI grosernė Ice Kre
mo ir saldainiu krautuvė. Parduosiu 
pigiai. Biznis išdirbtas ir galima 
padaryti gera gyvenimų. 2534 West 
45th Plaėe. Tel. Lafayette 4051.

PARSIDUODA tavernas — biznis 
įsteigtas per 26 metus—netoli nuo 
sales—prieinamai. 4742 So. Honore 
Street. ' ■

PARSIDUODA Hardware ir Paint 
krautuvė cash ąjrba, ant lengvo išmo
kėjimo su namu ar be namo, arba 
mainysiu. Priimsiu ant pusės. Prie
žastis kad turiu 2 biznius. Atsišau
kite greitai. Geras bargenas. 1421 S. 
49th Ct., Cicero, I1L

PARDAVIMUI Tavernas, seniai 
išdirbtas, geroje vietoje. Pavargau 
be dirbdamas važiuosiu it Lietuva.

10821 So. Michigan Avė.
. ' ' 'į' ' f 1 -<l -'i L ' “ -: ' f *' iimi'f'iiTnr

PARSIDUODA Tavern geroje vie?- 
toje—-biznis išdirbtas per daug mer 
tų—kambariai pragyvenimui ant 
vietos. Renda pigi. 4314 Archer Avė.

Tabako Krautuves
Tobacco Stores

MAX KOHN. Turim Rusiškų ir Tur
kiška tabakų, 1728 S. Halsted St. 
Canal 9345.

Exchange—Mainai
ŪKIS LIETUVOJ

44 hektarai geros žemės gražioj 
vietoj su gyvuliais,, padargais, visa 
žemė apsėta, mainysiu į namų, kad 
ir su morgičium. Kas manote Lietu
voj apsigyventi, tai geriausia pro
ga, nes aš manau Lietuvoj negyven
ti, tai turiu parduoti, grįšiu Chica- 
gon. Petras Prunckuę, Ruginiu kai
mas, Kretingos vals., Kretingos Ap
skritis, Lietuva. .

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

DIDELIS BARGENAS
60 akerių farma geros žemės, sod

nas, upelis 2 arkliai, 4 karvės, pa
dargai, viskas tik už $1200. šis ūkis 
randasi didžiojoj Lietuviu ūkininkų 
kolonijoj, kur suvirš 500 lietuvių 
ūkininkauja. Dar yra 14 farmų viso
kio didumo pardavimui. Kreipkitės.

J. A. ŽEMAITIS, . 
Fountain, Mich.

PARSIDUODA art-i Aurora 79 ak
rai geri' 7 kambariu namai—bamė 
—tvartas — vištininkas. Savininkas 
aukuos už $6500—$2500 palaikys.

G. Swigart, 32 No., State St.

DISCOUNTINGAS, 241 akru far
ma, sunki žemė, 60 akru išdirbtos, 
budinkai, pirmas įmokėjimas arba 
namai, mokėjimai 3%% interesto 
$5500.00 Witte, Granton. Wis.’

PARDAVIMUI 106 akerų farma 
80 dirbams. Derlinga žemė South 
East Michigan State. Pigiai. 135 E 
HOth St.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

BUDAVOKITE SAU NAMA
Marųnette Parke, 30 pėdu ant 125 

pėdu lotas ant Mozart St. arti 71-s 
Yra visi gatvės įrengimai viskas pil
nai išmokėta. Skolos nėra. Persiduos 
tik už $850.

Budavok sau narna—mes parūpi
nanti paskola; Taipgi turime daugybe 
kitu bargęnų Marųuette Parke.

Kreipkitės:
Z. S. MICKEVICE 

6816 So. Western Avenue 
Hemlock 0800.

PARSIDUODA modemiškas me
dinis namelis 2 po 4 ir mažas pa
gyvenimas stoge. Malonėkite kreip
tis 4238 So, Campbell Avė. Savinin
kas arit vietos.

O——
-

2-4 kambarių apartmentas. Plytų 
ir framų gyvenimas—puikiausios są
lygos. 2 kąru framu garadžius — 
žąsine išrenduojama —3008 South 
Trumbull $3200. Central 5559 Mr. 
Schermanh.

o
i

PARSIDŲODA iš Recėiverio fore- 
closeriai Marųuette Parke 4 fletisuž 
2-flečio kainų ........  .... $11,500

2 fletis .........      $6,500
2 cotteges, viena apšildoma, kai

nos ......................... $2,750 ir $1800.
Brighton Parke: 2 fletis, mūrinis, 

su basementu ........................ $4,000
Medinė cottage .................. $1600
2 pagyvenimų medinis po 4 kam

barius ....$1950
Farma, 80 akrų, apielinkėj Aurora 

taipgi Lietuvoje 4 šeimynų namas 
—pigiai arba iriainysim.

Turime Ir daugiau forečloserių 
pigiai if visur — Insurance atpigo 
—Insurinam ant visko ir jūsų Insu
rance bilų* mes apmokėsime palu
kai—Atdara ‘.kožna. dienų vakarais 
ir sekmadieniais. Klausk:

CftAS. URNIČH 
4708 So. Westem Avė.

GERA PROGA
Pardavimui už * labai žemų kuinu 
kamninis lotas, prieš Marųuette Par
ka, 70th St ir California Avė, tinka
mas dėl rezidfencijos arba apartmen- 
to. Savininkas parduos gerai lietu
vių Šeimynai lengvais išmokėjimais 
arba mainys į biznio namų. Staley 
Balzekas, 4080 Archer Avė. .

PARSIDUODA 4 kambarių plytų 
namas, atikas ir beismantas. dviejų 
karų garadžius, 4884 W. 24 Pl.» Ci
cero. Kreibtįs 1688 So. KarlovAve. 
Raina 4400. Nė agentams.

PIRKIT • NAMUS DABAR!
Pakol namų kainps pakils. Ddbar 
yra laikas pirkti nArnus paimtus už 
morgičius. . Kainos pradeda kiltį. 
;odėlį dabar yra laikas pasinaudoti 
žemomis kaipomis. nejudinamo turto. 

Sekanti namai yra* siūlomi 
pardavimui:

MAROUETTE PĄRKE1
Tuščias lotas 25x125 ant 69 
gatvės arti Talman Avenue 

1638 Modemiškas dvieju aukštų 
mūrinis namas su English 
skiepu garu šildomas,, dvie
jų karu mūrinis garadžius. 
Lotas 80x125. :

BRIDGEPORTE: .
. 3626, Penkių kambarių medinis 

- namukas fumace šildomas; 
Lotas 25x125.

Viršminėti namai yra geram stovy 
ir taksai vra apmokėti. J 

A f ei •
LITHUANIAN BUILDING LOAN 

AND HOMESTEAD ASSOCIATION 
713 Wegt l&th Street 

7:30 Antradienio Vakarais arba 
JOHN P. EWALD, 
840 West 83rd Street 

Chicago, III.
Chicago, Illinois

PIRKIT NAMUS DABAR!
Pakol namu kainos pakils. Dabar 
yra laikas pirkti namus paimtus už 
morgičius. Kainos pradeda kilti 
todėl, dabar yra laikas pasinaudoti 
žemomis kainomis nejudinamo turto.

Sekanti namui yra siūlomi 
pardavimui:

BEVERLY HILLS: .
10038 Modemiškas šešių kamba

rių garu šildomas bųnga- 
low. T otas 48x130.

lotas 25x140 ant 
gatvės arti 85-tos

BRIDGEPORTE:
Tuščias 
Halsted 
gatvės. 
Mūrinis 
niavas namas. Dviejų karų 
mūrinis garadžius užpakaly 
Lotas 25x140.,

Viršminėti namai yra gerame sto
vyje ir taksai yra apmokėti.

ATSIŠAUKITE:
KEISTUTO LOAN AND BUILDING 

ASSOCIATION No. 1 
840 West 38rd Street, 

Chicago, Illinois
’ 1 ly ■> ■ • ' F, ;1

8236 dvieju aukštų biz-

PAGEIDAUJAMA partnerio i ta- 
verno ir lunčruimio biznį - 
padėtis, 4311 So. Halsted St,

gera

Tel. Boulevard 2800 
PAUL M. SMITE A COMPANY 

Real Estete and Insurance 
4681 South Ashland Avenue, 2 lubos. 
Perkam, parduodam, mainom ka kas 
turite. Pagelbstime atnaujinti morfci- 
čius. Turėdami ka ant pardavimo 
mainymo, norėdami pirkti ar su ko
kiais kitais reikalais kreipkitės pir
ma prie musu, teisingas ir greitas 
patarnavimas jums bus ant naudos.

NAMAI IR FARMOS FOR-
KLOZUOTI BANKŲ UŽ 

MORGIČIUS
DIDELIU BANKŲ IR KITŲ 

FINANSINIU IŠTAIGU 
Kainos labai žemos. Norėdamas 
pirkti bet koki riama kurioj nebūk 
Chicagoė daly, atsilankyk pas mus 
ir pasiteirauk.

Turime rezidencijų, bungalow, cot- 
tages’ų dviflečių, trifleČių, keturfle- 
čių. dirbtuvių, garažų, krautuvių, ga
zolino stočių ir k. Leiskite mums 
parodyti jums tuos pigumus.

* Ofiso valandos:
‘ Nuo 9 ryto iki 6 v.

Septintadieniais
Nuo 10 r. iki 2 no pietų

M. J. KIRAS
Real Estate, Home Builders
. 3852 So. Halsted St.

Tel. Yards 6894

PARSIDUODA 4 apartamentu ir 
biznio vieta—puikios ęalvvos. Geros 
pajamos—nuosavybė randasi 18th ir 
Halsted, uždarymui nuosavybės. ■ La
bai prieinamai. Tel. Berwyn 4978 J.




