
Chicago, III. šeštadienis, Balandis-April 14 d., 1934 No. 89

James-

r

Vėl Dillinger

p

BLUE EARTH, Minn.,. b. ,13.

kojinių

t

Visa paskendusio čeluiskin lai
vo ekspedfcija šiaurės vande
nyne liko lakūnų išgelbėta ir 
atnešta į Si beriją

pernai 
aviaci-

“ap

10,000 žmonių mergaitės 
laidotuvėse

visi keturi 
gamintojai: 
“Diana” irSilva”,

MUĖNCHEN, Vokietijoj, b. 
13. Katalikų kunigą AVanser, 
62 m., spečialis teismas nutei
sė 6 mėn. kalėjimai! už 
šmeižimą” Hitlerio.
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Didelis Streikas
Detroite

b.

£1 Nusipirko visą miestelį

*
irbižnipnamaisir hoteliu,

kelyje sustos daugely vietų, 
ypač Viduržemio uostuose. Bus 
stropiai saugoma, kad Insullas 
tuo laiku nepabėgtų nuo laivo.

Streikas gali paliesti apie 200,- 
000 darbininkų. Dabar eina 
balsavimas dėl streiko pa
skelbimo

RMVLINGS, Wyo., b. 13. — 
Consolidated Oil Ęo. už $1,575.*
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Streikuoja apie 4,000 automobilių tool ir 
die meikerių. Dirbtuvės viena po kitos 

taikosi su streikuojančiais
viena po kitos skubiai ėmė tai
kintis su streikieriais, priimti 
jų reikalavimus. Streikas tose 
dirbtuvėse tuojaus užsibaigė ir 
darbininkai ten jau gryžo į dar
bą.

Tečiaus streikas tebesitęsia 
dai/gely didžiųjų dirbtuvių.

Nerimauja ir kiti automo
bilių darbininkai. Kaip ryto i 
turės įvykti darbininkų atsto
vų suvažiavimas, kuris tarsis 
apie padėtį visoje industrijoje.

Fisher Body Co. darbinin
kai Flint, Mich., jau tris sy
kius balsavo už streiką, bet 

Bet vos spėjo streikas prasi-' streikas liko atidėtas prašant 
dėti, kaip kompanijos atskirai unijos organizatoriams.

DETROIT, Mich., bal. 13. — 
šįryt iškilo didelis automobilių 
tool ir die meikerių streikas, 
kuris jei užsitęstų ilgai, galėtų 
suparaližuoti automobilių pra
monę. Streikas kilo kompani
joms atsisakius išpildyti darbi
ninkų reikalavimą pakelti algas 
20 nuoš. ir sutrumpinti darbo 
valandas. Derybos su kompa
nijomis tęsėsi ilgą laiką, bet 
prie susitaikymo neprivedė.

šįryt sustreikavo apie 4,000 
darbininkų apie 80 mažesnių a»* 
didesnių dirbtuvių. Streikas 
prasidėjo ramiai ir mažai buvo 
pikietavimo.

Samuel Insull jau 
plaukia laivu iš Tur

kijos į Ameriką
Kaip vakar vakare turėjo iš

plaukti iš Stnyrnos American 
Export linijos piloną.

HMYRNA, Turkiją bal. 13. 
—Samuel Insull šiandie atvyko 
į čia traukiniu iŠ Panderma, 
175 m. atstume, čia jis tuo
jaus buvo pasodintas American 
Export linijos laivan Exilona 
ir bus formaliai perduotas Ame
rikos valdžiai.

Samuel Insull visoj kelionė* 
iš Istanbulo į Smyrną jautėsi 
linksmas, nemažai juokavo ir .iš
rodė, išnyko rūpesniai dėl jo 
išdavimo Amerikai, kai jau tas 
klausimas galutinai išsirišo jo 
nenaudai. Prie išdavimą jis 
kovojo Graikijos ir Turkijos 
teismuose ilgą laiką ir visomis 
jėgomis stengėsi nuo išdavimo 
Chicagos teismui išsigelbėti.

Iš Istanbulo jis buvo išvežtas 
laivu Adana į Panderma. Kai 
laivas 3 vai. ryto atplaukė į 
Pandermo, jis ramiai sau mie
gojo savo kajutoje. Pažadintas 
jis pavalgė pusryčius su kitais 
laivo pasažieriais ir linksmai 
juokavo, kad jis turi tokį di
delį palydovių skaičių— net 7 
policistus.

Kaip 6:15 vai. jis nulipo 
nuo laivo ir už pusės valandos 
traukiniu išvažiavo į Smyrną. 
Traukiny, jį taipjau lydėjo ir 
Berry, Amerikos abmasados 
trečias sekretorius, kuris jį ly
dės iki Amerikos ir kurio žinioj 
Insullas bus visą laiką kelionėj. 
Kartu buvo ir maj. Crane, Ame
rikos ambasados militaris ata
šė. Jiedu abu betgi nuėjo kar
tu su Insull ir pusryčiauti, nors 
abu plaukė tuo pačiu laivu.

Laivas Exilona, kuris Insirilą 
gabens į Ameriką, kelionėje už
truks kokį mėnesį laiko, nes

Gresia didelis alie
jaus ir gaso laukų 
darbininkų streikas 

. < * * <- —*

WASHINGTON, b. 13. — Int. 
Assn. of Oil Field, Gas Well 
and Refinery Workers of Am 
unijos prezidentas Freming pa
skelbė, kad lOOjOOO narių strei
kas bus paskelbtas bėgyje at- 
einačių 48 valandų, jei aliejaus 
kodekso viršininkai priims tam 
tikro komiteto pasiūlytas pa
taisas prie kodekso. ’ ; v ,

Unijos lokalai jau balsuoja 
dėl streiko paskelbimo. Unija 
taipjau reikalaus 30 , vai. dar
bo savaitės ir pakėlimo algų.

Freming sako, kad prie strei
ko gali prisidėti ir 115,000 ne
organizuotų darbininkų. Tada 
butų suparaližuota visa alie
jaus ir naturalio gaso industri
ja-

Streikuoja Danijos 
jurininkai ir 

pečkuriai
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Chieagai ir apielinkei tedera- 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Nepastovus ir biskį šilčiau.
Saulė teka 5:12, leidžiasi 6> 

28.

RYT JAU BUS CHICAGOJE; SEKMADIENI, 
BALANDŽIO, ž DIENA “KRIKŠTYNOS L a k u n a i išgelbėjo 

paskutinius žmones 
-nuo ledo Ivties

MASKVA, b. 13. — Pastan
gos išgelbėti paskendusio laivo 
čeliuskin įgidą ir mokslininkų 
ekspediciją, užsibaigė pilnu lai
mėjimu, rusų lakūnams vakar 
nuėmus nuo ledo lyties pasku
tinius ekspedicijos narius ir 
juos lėktuvais atnešus į Van- 
karem iškišulį, šiaurinėj Sibe- 
rijoj.

Gelbėjimo darbas užtruko 
veik du mėnesius.

čeliuskin laivas su moksli
ninkų ekspedicija paskendo 
vas. 13 d., atsimušęs į ledą 
šiauriniame Lediniame vande
nyne. Visa ekspedicija persi
kėlė ant dideles ledo lyties, kur 
gana patogiai įsirengė: pasista
tė apšildomus ir apšviečiamus 
namelius, maisto turėjo užtek
tinai, turėjo ir radio susižinoji
mui su pasauliu. Bet ekspedi
cija gyveno nuolatiniame pavo
juje, kadangi kiti ledo kalnai* . j 1 JUjv, AdUdllį’l KILI IcUU KcUIlcll

Lakūnas Juozas R. James-Janušauskas, kuris rytoj sugrįž- jauže jų lytį ir ji galėjo su-l 
ta Chicagon su orlaiviu “LITUANICA II”, sU kuria šią vasarą trupėti. Jau ir šiaip keli na-i 
skris į Lietuvą. Sekantį sekmadienį, po atvykimo, balandžio 22 mėliai liko nublokšti ju'ron ir 
dieną, Ford-Lansing Airporte įvyks iškilmingįos lėktuvo “krikš- nu’sileisti lėktuvams vieta liko 

„ sunaikinta, taip kad teko reng-
■ . Iti kitą vietą.

•• . Kadangi laivai negalėjo eks-
Gral egzaminuos visus pedicųos paniekti, tai teko ją

— - - - * - J gelbėti\ lėktUvais>,./Pirmiausia
lėktū’ttii išgelbėjo moteris ir 
vaikus, Jfo to užėjo nepalan
kus oras ir gelbėjimo darbą su'- 

CHICAGO.—13 metų vaiko trukdė. Tečiaus pastaromis 
George Bogalski nužudymas dienomis oras buvo palankesnis 
pustrečių metų mergaitės po- ir lakūnai išgelbėjo visus eks- 
rette Zietlow, taip, visus šujU- pedicijos narius. Vakar atskri- 
dino, kad norima padaryti visų do į Vankarem stovyklą lėktu- 
mokyklų; vaikų egzaminaciją, ............ “
kad surasti iškrypėlius ii* juos I 
išskirti iš sveikųjų vaikų.

Tyrinėjimai parodė, kad Be
galėki šiaip visais žvilgsniais bu
vo normalus Vaikas, gerai mo
kinosi, buvo darbštus ir klus
nus, bet turėjo vieną blogą nu- 
kripimą, kurio negalima buvo 
pastebėti mokykloj ir kuris pri
vedė prie šios baisios tragedi
jos. Manoma, kad daug vaikų 
turi panašių nukripimų.

Senatas nutarė vie
šai skelbti pajamų 

taksus
WASHINGTON, bal. 13. — 

Senatas šiandie priėmė bilių, 
<uriš leidžia viešai skelbti kiek 
kas moka pajamų taksų. Ikįšiol 
taypūyo šiepiama nuo žmpnių 
ir 'todėl daugeliu • miliohierių 
galėjo išsisukti nuo taksų mo
kėjimo. Viešas skelbimas tak
sų parodys kiek ištikrųjų mL 
lįoniėriai sumoka taksų.

Senatas šiandie priėmė ir 
abėlną pajamų -bilių, kuris pa
kelia taksus iki $500,000,000.

Bilius dabar eis į abiejų bu
tų konferenciją, kad išlyginti 
visus skirtumus.

Vokiečiai ruošiasi 
pulti Saar, sako 

f rancuzai

Chicagos moyklų 
Vaikus

Lėktuvą Lituanica IPKrikštys’ 
Balandžio 22 d.

Rytoj lakūnas James-Janušauskas par
skris Chicagon naujuoju lėktuvu. Nusileis 
Ford Airporte, kur jį pasitiks ALTASS 

valdybos ir garbės nariai
CHICAGO.—Lakūnas Juozas 

R. James-Janušauskas savo nau
juoju lėktuvu Lituanica II jau 
skrenda iš Californijos į Chi
cago. Chicagoj jis bus rytoj, 
sekmadieny. Nutups jis Ford 
Airport, Lansing, kur 
buvo pirmoji ALTASS 
jos diena.

Kely iš Californijos
Janušauskas buvo sustojęs Ok- 
lahoma City pasitarti su lėk
tuvų kompanijomis, apie įren
gimą naujų gasolino bakų il
gą jai kelionei į .Lietuvą.

šiandie jis atskris į Kansas 
City, Kas., kur jį pasitiks AL
TASS centro sekretorius A. 
Vaivada, kuris su juo kartu 
skris į Chicago.
jau skrenda garsusis lakūnas 
Wiley Post, vienas apskrdięs 
pasaulį, ir jo žmona.

Aplankys Rockfordą
Kely iš Kansas City į Chi-

cago lakūnai dar sustos sekma
dienio ryte Rockford, Ilk, kur 
tą dieną įvyks didelis parengi
mas Transatlantinio skridimo 
naudai.

Chicagoje, Ford Airporte, la
kūnus pasitiks ALTASS cent
ro valdyba, taipgi valdybos į- 
vairių ALTASS lokalų ir AL
TASS garbes nariai.
Aviacijos diena balandžio 22 d.

Pirmas viešas lakūno James- 
Janušausko pasirodymas su 
nauju lėktuvu bus kitą sekma
dienį, balandžio 22 d., tame pa
čiame Ford Airporte. Tą die
ną įvyks didelė Aviacijos Die
na ir iškilmingos naujojo Lit- 

Kartu taip-|uanica II lėktuvo “krikštynas”. 
Be paties James-Janušausko 
Aviacijos Dienoje dalyvaus ir 
daug kitų žymių lakūnų. Taip
gi visi galės paskraidyti nauju 
lėktuvu, kuris šią vasarą skris 
į Lietuvą. Įžanga bus tik 25c.

............. ■■"■"■Į"!....... Į* >"!

Uždare sociąjlstų 
laikrašti, kad sutfiik- 

dytį kampaniją -
MONTEVIDEO, Uruguay, bal. 

12.—Policija padarė kratą ir 
uždarė socialistų dienraštį EI 
Sol. .

Socialistai padavė protestą, 
nes jie yra palikti be laikraščio 
ir negali vesti įvykstančių ba
landžio 19 d. rinkimų kampani-' 
jos.

Kenosha Nash Mo 
lors darbininkai pri 

ėmė susitaikymą

COPENHAGEN, Danijoj 
13.—7,00Q jurininkų ir pečku- 
rių sustreikavo reikalaudami 
pakelti algas 25 nuoš. ir su
trumpinti darbo valandas. Ju
rininkai reikalauja 8 vai. darbo 
dienos, o pečkuriai—6 vai.

CLEVELAND, O., b. 13. — 
Lake Carriers’ Assn. pakėlę 10 
nuoš. algas visiems Didžiųjų 
Ežerų laivų darbininkams. Tai 
asociacijai priklauso . apie 400 
laivų.

vas su paskutiniais šešiais eks
pedicijos nariais. Juos atne
šė lakūnai Vodopianov ir Do- 
ronin.

Daugiausia žmonių išgelbėj o į Tr •
lakūnas Moloko v. Kad galėtų KOngreSmanai SU 

muzika pasitiko pre
zidentą Washingtone

PARYŽIUS, bal. 13. —Echo 
de Paris laikraščio Strasbotfrgo 
korespondentas sako, kad na
cių ginkluoti pulkai yra kon
centruojami Saar teritorijos 
apielinkėj ir ruošiami yra pul
ti Saar kai Paryžiuje, ar ir vi
soj Fancijoj iškiltų naiij i su
mišimai. Naciai koncentruoja
mi ir pačiame Saar distrikte,

Francuzai irgi stiprina ka
riuomenę naujose pasienio for
tifikacijose.

Vakar buvo palaidota nužu
dytoji mergaitė. Prie koplyčios 
3337 W. North Avė. susirinko 
apie 10,000 žmonių, kad pama
tyti laidotuves ir nors mergai
tės karstą. Pasidarė tokia di-l 
dėlės spūstis, kad reikėjo šauk-1 
tis policijos pagelbos sutvarkyti 
minią ir neprileisti galimų riau
šių, kokios įvykdavo panašiose 
didelėse laidotuvėse. Graborlai 
irgi susiprato ir įrengė gatvėj 
garsiakalbius, kad publika gir
dėtų atliekamas koplyčioj pa
maldas ir nors tuo nusiramin
tų. į

daugiau žmonių paimti, jis, I 
kiek netilpdavo Jėktuvan, žmo
nes rišo tiesiai po lėktuvo spar
nais. Taip į pastarąsias dvi 
dienas, ačiū lakūnų divyrišku- 
mui, liko išgelbėti 84 žmonės.

Visi išgelbėtieji šunimis busi 
išvemti j Veler iškišulį, iš kur 
bus nugabenti j Apveizdos įlan
ką. čia juos laukia laivas, kad 
nuvežti juos į Chabarovską ar 
Vladivostoką.

Pastebėtina, kad visame gel
bėjimo darbe nežuvo nė vienas 
ekspedicijos narių ir nė vienas 
lakūnų, nors kelias lakūnams 
buvo labai pavojingas, per ne
ištirtas vietas. Keli lėktuvai 
liko apdaužyti, bet lakiniai išli
ko nesužeisti: jie šiaip taip 

I susitaisę savo lėktuvus vėl tę
sę gelbėjimo darbą.

WASHINGTON, bal. 13. — 
Prezidentas Rooseveltas šiandie 
sugryžo j Washingtoną iš 12 
dienų atostogų juroje.

Stoty jį su muzika pasitiko 
apie 200 kongresmanų. Links
niais juokais ir, vietomis, pa
šaipa pasveikinęs kongresma- 
nūs, kurie jį išlydėjo pervary
dami veteranų bilių virš j o ve
to, prezidentas nusiskubino j 
Baltąjį Namą ir tuoj sėdo prie 
susikrovusio darbo. Pirmas jo 
darbas buvo pasirašyti kongres- 
so laike jo atostogų priimtus 
27 biliUs.

Bet negryšta į darbą iki nebus 
užbaigtas streikas Seaman 
Body Corp., kurį dabar sten- 
giamąsi sutaikinti

KENOSHA, Wis., bal. 13. — 
Nash Motors streikuojantys dar
bininkai Kenoshos dirbtuvėse 
priėmė naujas susitaikymo są
lygas ir nutarė streiką užbaig
ti, jei kartu susitaikins Nash 
Motors Racine darbininkai ir 
Seaman Body Corp, streikie- 
riai Milwaukee.

Nash Racine darbininkai jau* 
pirmiau priėmė susitarimą ir 
dabar lieka tik sutaikinti Sea
man Body Corp. streiką, nes 
visos trys unijos yra susita
rusios hėgryšti j darbą iki ne
bus sutaikintas streikas visose 
trijose vietose. .

Dedama pastangų kuogrei- 
čiausia Seaman streiką sutai
kinti, kad visų trijų dirbtuvių 
darbininkai galėtų gryšti į dar
bą pirmadieny.

BERLYNAS, b. 13. — Na
cių valdžia uždraudė įvežimą į 
Vokietiją sovietų dienraščio 
Pravda už tai, kad jame aštriai 
puolami nacia. Ypač naciams 
nepatinka, kad jame rašo Geor- 
gi Dimitrov, kuris buvo teisia
mas už reichstago rūmų pade- 

000 nupirko visą Parco, Wyo., girną ir aprašinėja padėtį Ve* 
miestelį, su visais gyvenamais kietijos kalėjimuose ir koncent- 
4r bižnię namais ir hoteliu, racijos stbvyklbse.

Susikūrė kojinių sindi* 
katas1' <

KAUNAS. — Teko sužinoti, 
kad susikūrė kojinių sindikatas 
ir sutartį įregistruoja pas vie
ną Kaimo notarą.

Į sindikatą įėjo 
—•Keturi šerifo depučiai liko |žinomieji kojinių 
sužeisti ir trys žmonės hreš- “Katon”, 
tuoti susirėmime, kuris ištiko “Tramif.” 
šerifui su 25 depučiaiš bandanti Ligšiol

WARSHĄW, ‘Ind., b-' 13. — 
Du ginkluoti kulkosvaidžiais 
publikai, vienas kurių, manoma, 
buvo pats Dillinger, užpuolė 
vietos policijos stotį ir pasiėmė 
du revolverius ir keturias ne
peršaunamas liemenes.

Jie pastvėrė gatvėje naktinį 
policistą, nusivedė jį į miesto 
salę, privertė atidaryti ginklų 
sandelį ir pradėjo rinktis gipk- 
lus, Ta proga pasinaudojęs po- 
licistas spruko lauk; puolikai 
dar bandė vytis, bet neįstengi 
policisto pasivyti, tad susėdo 
į savo automobilių ir pabėgo. 

| Pęįioistąs tikrįną, kad vienas jų

gamintojai 
išvaryti iš namų farmerj Woo-1 nesutardavo ir tarpu savęs kon- 
lery. Jo farma buvo fpreklo- kuruodavo dėl to kojinšs ne- 
zuota, bet jis atsisakė įsikraus- brangios buvo. Dabar sindika- 
tyti, šerifas išlaužS duris į ir to dalyviai nutarė nekonku- 
paleido dujų bombų. Po to. iš- moti ir nustatyti tvirtas koji- 
tiko ir muštynės. Wooiery, .jo nių kainas. . . ,
sūnys ir Emil Kęskoviėlt. yr» ,W sindikatui pta*
areštuoti už pasipriešinimų pę\ dėjus veikti vidau? darbo, koji- tiksli buvo tas baisusis Dttto, 

' ‘nes bus pabrangintos' . Irrer. hef idtAlicijai. ger, bet kito nepažinęs.

BOSTON, Mass., b. 13. —Ant- 
Wašhingtono kalno, New Hamp- 
shire valstijoj, tapo užrekor- 
duotas 23t<>fir. į vai. smarku
mo , vėjas. Tai smarkiausias 
vėjas, kokis yra oficialiai už- 
rėkorduotas pasaulyje.

Ar važiuosite pava
sary Lietuvon?

Tiems, kurie pavasary ren
giasi atlankyti Lietuvą — jau 
Uikas išlengvo pradėti rūpin
tis apie dokumentus, pasirink
ti laivą ir t. t., kad kelionė bu
tu smagi ir patogi. Neatidė- 
liokite, bet tuojaus ateikite 
arba rašykite į musų laivakor
čių skyrių. Informacijas vel
tui suteiks

Į

1739 So. Halsted St
Chicago, 11..
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Lietuvon Vikingų Keliais
Rašo Dr. C. Kasputis
Generolas Nagevičius.

Kaunan iš Londono grįžo ma
no geras, senas draugas Vla
das. Man jisai kaip buvo, taip 
ir liko Vladu tiktai. Plačiai gi 
visuomenei, jisai šiandien yra 
žinomas kaipo generolas Nage
vičius.

Trumpai apie jį štai ką ga
liu pasakyti: tai nenuilstantis, 
energiškas, darbštus tvėrėjas 
— kūrėjas.

Pirma, jisai vyriausias Lie
tuvos kariuomenės gydytojas, 
'lai sunkus, atsakomingas ir 
daug iniciatyvos ir sumanumo 
reikalaujantis darbas. Ant jo 
pečių, taip sakant, guli ir re
miasi visa Lietuvos kariuome
nės sanitacija — geros sveika
tos užlaikymas.

Antra, turtingas ir turinin
gas karo muziejas, tai genero
lo tvarinys. Kitaip, tai amži
nas jam jo sumanumui ir darb- 

• štumui paminklas.
Karo invalidai — sužeistie

ji ir sužaloti kareiviai, karia
vusieji ir savo kraują bėjusie
ji už Lietuvos nepriklausomy
bę, yra po ypatinga gen. Na

gevičiaus globa ir priežiūra. Ji
sai jais rūpinasi. Tai jų tik
ras tėvas.

Visi invalidai ačiū generolo 
pastangoms ir jo giliam huma- 
nitoriškam atjautimui šiandien 
vėl liko naudingais visuomenės 
ir žmonijos nariais. Vieni jų 
tapo išlavinti muzikantai, ki
ti visoki amatninkai, kurie Lie
tuvos kariuomenei ir valstybei 
išdirba įvairias metalines žy- 
mes-ženklus ir kitas reikme
nis.

Man Kaune būnant generolo 
pastangomis ir rupeščiu buvo 
statomi invalidams nauji muro 
namai.

žymus archeologas.

Gen. Nagevičius taipogi yra 
vienas Lietuvos žymesniųjų ar
cheologų — senovės liekanų ty
rinėtojų.

Kas vasarą laike savo atosto
gų jisai, vietoje kad pasilsėti, 
kur nors Lietuvos piliakalniuo
se su kareiviais varo kasinėji
mų darbus. Aprašiau jums jau 
pirmiau paviršutiniai vieną jo 
Apuolės kasinėjimą apie Skuo
dą.

Man Lietuvoje būnant gen. 
Nagevičius Londone, Anglijoje,

tarptautiniame archeologų kon
grese atstovavo Lietuvą. Te
nai jisai vokiečių kalboje skai
tė savo apie Apuolą referatą. 
Su džiaugsmu pasakojo jisai 
man vėliau Kaune, kad kon
greso pirmininkas pakvietė jį 
pasakyti kongreso uždarymo 
prakalbą. Tai buvo didele gar
bė Lietuvai.

Neseniai Chicago j e gavau 
nuo generolo laišką, kuriame 
jisai draugiškai man pataria 
ir ragina važiuoti Lietuvon, kad 
pradėjus ten naują naudinges
nį gyvenimą.

Tarpe kitko rašo, kad šią va
sarą jo kasinėjimus žada ap
lankyti žymus mokslininkas ir 
šiaip gana stambi persona-ypa- 
ta, būtent, pats švedų kron- 
princas.

Turiu jo keletą archeologiš
ku kasinėjimo Lietuvoje vei
kalų lietuvių ir vokiečių kal
bose.

Tai toks maždaug yra mano 
senas draugas, vienas Lietuvos 
generolų, visų gerbiamas ir my
limas — Vladas \Nagevičius.

Bolševikas.

jefiškai dideli “Saules” namai
dominuoja visą tą gražią pano-

le ir usukais. Išrodo lyg mel
džiantis bei kokias tai medita-

po velnių, kokia šiandien ma
no galva!”

ACCORDIONAI

Budrikas importuoja tiesiog iš užsienio ir dabar aplaikč 
didelį siuntinį Accordionų: Italijoniškų, Vokietijos ir 
Amerikos išdirbystes. Kainos pradinių 
ir 20 lekcijų dykai. Garantuojame išmoki- W
n imą groti.

Kainos kįla ant skal
byklų; kol dar turi
me pirmians prisi
pirkę. tai dabar par
duodame už žemas 
kainas.

THOR Skalbykla ir 
prosas krūvoje ver
tės ^99XX) abudu už

69.00
BART0N Skalbyklos

27.50

naujos poB A YTA G K e t u r k a nipes

KITOS MAYTAG
PO ............ .........

89.50
69.50

Lengvus išmokėjimai. Lietuvos Bonus imame, Tax Wa- ' 
, rantus ir kitus visokius Bonus. .

. Kaune palyginamai, kaip ir 
daugelis kitų rimtų kokiems 
nors moksliškiems bei visuome
niškiems darbams atsidavusių 
žmonių, generolas gyvena gan 
kukliai.

Jam iš Londono sugrįžus, aš 
apsigyvenau pas jį. Teko man 
gyventi, geriau miegoti tiktai, 
nes namie retai kada būdavau, 
dideliame kambary, kuriame 
taipogi gyveno nedirbtinas, bet 
tikrų tikriausias bolševikas.

Tas bolševikas — tai gene
rolo artimas giminaitis. Jisai 
gimė, augo, mokinosi ir įgijo 
visą kaip teoretišką, taip ir 
praktišką bolševizmo mokslą Si
bire. Užmiršau jo vardą, todėl 
vadinsime jį tiktai bolševiku.

Bolševikas tai ramus, rimtas 
ir labai simpatingas kokių dvi
dešimt kelių metų amžiaus jau
nas žmogus. Bolševikijoje jisai 
baigė civilio inžinieriaus moks
lus. Dirbo prie kelių statymo 
Sibire.

Generolo pastangomis jisai 
atvažiavo Lietuvon. Išvažiuoti 
iš Sovietijos paprastam pilie
čiui tai beveik negalima- Tik
tai dėka tam, kad Lietuva 
draugiškai sugyvena * su Sovie
tais ir kad generolas Sovietuo
se turi plačią pažintį, pasise
kė musų bolševikui atvažiuoti 
Lietuvon.

Lietuvon atvažiavęs, musų 
bolševikas visai nemokėjo lietu
viškai. Dabar jau gerai pramo
ko. Jisai lanko Vytauto didžio
jo universitetą, kur mokinasi 
statybos-architektūros.

Labai darbštus studentas. 
Vargas yra geras mokytojas. 
Per dienų dienas jisai vis brai-< 
žo, daro visokius išskaitliavi- 
mus ir mokinasi,

Teko man daug su juo kal
bėtis. Prisimenu užklausiau jį 
kartą apie pirmus jo Lietuvo
je įspūdžius. Pasakojo jisai5 
man, kad pirmieji Lietuvos 
įspūdžiai tai buvo lyg ir kokio
je tai pasakoje, bet ne tikre
nybėje. ■ !

Lietuvoje pirmą kartą savo- 
.gyvenime gelžkelio stoties res
torane jisai pamatė ir ragavo 
baltą, duoną. Ypač labai nusi
stebėjo, kad valgyti galėjo kiėįę: 
tiktai norėjo.

Antras stebuklas tai buvo 
krautuvės..visokiomis reikmeni-

KĄ DAR MERGINOS 
PRASIMANYS?

i

Illinois Hairdressers Assn-, 
kuri dabar laiko Chicagoj kon
venciją sako, kad vėliausia pa
vasario mada yra dažyti pirštų 
nagus įvairiomis spalvomis ir 
paskui juos išsodinti kitos spal
vos brangiais akmenimis. Vir
šuj Charlotte Baltes pasipuošu
si žaliais plaukais, bet nagus 
nusidažiusi baltai ir juos išso
dinusi žaliais smaragdais (eme- 
ralds), o Anne Johnson (apa
čioj) pasipuošusi juodais plau
kais ir tokia pat spalva dažy
tais nagais, kurie yra išsodinti 
deimantais.

mis ir valgiais prikrautos.
Tai tiek kol kas apie musų 

bolševiką.
Kauno kampelis.

IPatinka mani generolo bute 
mano kambarys. Erdvus ir 
šviesus. Pro didelį langą kas
dien matau gražių reginių ir 
dalybų.

Dvi gražios aikštes. Jose ar
tistiškas ir simetriškas gražių 
įvairių spalvų gėlių kombina
tas klombose.

Buy glaves with what

JŪS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

3417-21 So. Halsted Street
Tel. Boulevard 8167-4705

Krautuvė Rakandą, Muzikos, Radio, 
Accordionų. ; i

............ .. .....................................- '■'■'■■■......... ........................................... . .. ......... ... .

BUDRI KO Lietuviu Programai:
WCFL—070 k. nedeldieniais nuo 1 iki 1:80
WAAF—920 k. nedėldieniais nuo 1:30 iki 2 P. M. 
WHFC—1420 k. ketvergajs nuo -7:80 iki 8:80 vak.

n, I .... ' f.............rmrrriri'i ,Hi|V

it savęs 
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LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25e
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jaunos

matosi

cijas atliekantis. Jo galva tru
putį palenkta. Rankos pakeltos 
ir gražiai sudėtos krūvon.

Man atsigulant ir atsikeliant 
visad turėjau jį tėmyti. Jo 
akys, rodosi, lyg nuolat į ma
ne žiūrėdavo ir lyg ir skaityda
vo ir atspėdavo mano mintis. 
Kitą sykį net jį lyg sarmati
jaus ir bijodavau. Pavadinau 
jį Jackum.

Pradžioje Jackus mane lyg 
ir erzino. Vėliau tiek jau su 
juo apsipratau, kad net pradė
jau jį kalbinti.

Būdavo kitą kartą atsikėlęs 
jam prabildavau — ‘‘Labas ry
tas, Jackaus! — Ar žinai ko
kią smagią ir triukšmingą nak
tį praleidau su draugais! Bet,

ramą. Raudonų plytų su gelto
na ornamentika.

Asfalto gatvės švarios lyg 
blizgantis veidrodis ir lygios 
kaip stalas. Jose matosi nema
žai dviračiais važinėjančių.

Ypač patinka man dvi dai
lios, sveikos, gyvos kokių dvy
likos metų mergaitės. Matau 
jas gan tankiai lenktyniojan- 
čias tarpe savęs ant dviračių. 
Labai veiklios — savo rųšies 
artistes. Viena jų dviračio ran
komis visai nepaliečia. Laiko 
jas sukryžiavojus ant krutinės.

Aikštėje gražių, švarių, su 
skoniu aprūdytų vaikų būrys 
žaidžia. Juos prižiūri 
panelės — auklėtojos.

Rytmečiu aikštėje
darban skubinančių tarnautojų. 
Beveik visi jie su portfeliais ir 
be skrybėlių bei kepurių.

Tai toks maždaug reginys ir 
panorama pro mano kambario 
langą. Gražus, jaukus, įvairu
mo pilnas, moderniškas ir kul
tūringas.

Tas Kauno kampas tai visai! 
kultūringo ir moderniško did
miesčio vaizdas.

šventas Jackus
Mano lovos gale į sieną atsi

rėmę stovi iš medžio drožtų, 
spalvotų, senų statulų keletą. 
Jos gan didelės. Tai visokių 
rųšių šventieji.

Kame tiktai gen. Nagevičius, 
ten beveik visad ir tie šventie
ji. Mat, jisai jas renka iš viso
kių plačiosios Lietuvos vietų 
muziejui ir kitiems, tikslams. O 
šventoji Lietuva, kaip žinote, 
jomis dar gan gausi.

Patiko man vienas tų šven
tųjų. Gan gražus ir simpatin
gas, jei ąpie šventojo statulą 
tai pasakyti galima. Tai pada
ras Lietuvos kaimo kokio nors 
savamokslio menininko.

Asketiškas, kuklios išvaizdos 
vyrukas su tamsia reta barzde-

Po kaire stokįsi Kaiio Muzie- i 
jaus senovės piŲcs bokštas. Ja- i 
me laisves varpas. Amerikiečių 
dovana. Išdidžiai ir linksmai, 
bokšto viršūnėje plevėsuoja 
Lietuvos vąlstybįnė vėliava.- 
Graži — amarąntinė — Krau
jo raudonumo vėliava. Vaka
rais girdisi iš muziejaus sodno 
gera invalidų muzika.

čia tuoj ne visai paprastos 
architektūros su pagražinimais 
Kauno elektros jogos .stotis. Po 
dešinei moderniški su preten
zijomis stambių vertelgų ir pro
fesionalų namai. . Nekurie tų 
namų . turi net liftusrėlevato
rius, , , . ;

Toliau į dešinę dideli , balti: 
paprasto,' bet i^ąikyto ■ stiliaus, 
ministeidų . tarybos, kitaip Lie
tuvos valdžios ruimais. Prie 
keletas aukštų \ karąliškos iš- 
vaizdo^ su puošnia . uniforma1 
Lietuvos žandarų, sargybos. Tai 
reikalinga. Pasaulis visokių ne
urastenikų ir fanatikų pilnas.

Aukštai 'kalne nyškiąi; ir rel-

■n?'.

ysr==s^America’s

'favorite!

y. ■< / ■ «, * »

Thetąntąlįziųg flayorąęf trutfmay- 
onnat8eandtrUedl(Iif«Bhione<ll^oileą 
dressing rombine#! Smroth

KRAFT'S MIRACLEVHIP 
SALADDRES$1N«

v
• 1 " *

Jackus, kaip ir visad, tylėda
vo ir man į akis žiūrėdamas 
duodavo lyg ir suprasti: “Va- 
nitas vanitum et omnia vam- 
tas!” — “‘Tuštybių tuštybė ir 
viskas tuštybė!”

Jackaus butą gero, gilaus ir 
tylaus filosofo. Aš, bolševikas 
studentas, Jackus, — na, ir ge
nerolo pasiuntinys, kareivis 
Jurgis, kuris mus aplankydavo 
iš virtuvės, ypač generolui na
mie nebūnant, tai budąvo jau
ki kompanija.

Taigi, apie kai kuriuos musų 
visų nuotykius tai kada nors 
kitą kartą.

(Bus daugiau)

Garsinkitės Naujienose

A. BITINO \ .
PAMINKLŲ IšDIRBYSTĖ

3958 West lllth Street į
Tel. Beverly 0005 I

Vienatinis lietuvis, kuris užlaiko. di- 
džiausią paminklų išdirbystę Chica- -m 

goję. Didžiaušis pasirinkimas impor- d 
tuotų ir Amerikoniškų akmenų. Pas 
mus paminklų kainos nuo $25 ir aug- 
ščiau. Reikalui esant, malonėkite atvažiuoti pas mus.

. VENETIAN 
MONUMENT CO.

INCORPORATED
IŠDIRBČ.TAI GERIAUSIOS RŪŠIES 
Paminklų ir Mauzolėjy 

Didžiausia Dirbtuvė 
Chicagoje 

'zirš 50 .metų Patyrimo
Pirkite tiesiog iš musų dirbtuvės ir tau
pykite pinigus. Mes padarėme pamink

ius dėl daugelio įžymių Chicagos 
lietuvių.

527 N. Western Avenue 
arti Grand Avenue 

Phone SEELEY 6103 
CHICAGO, ILL.

Amerikos
V* DIDELĖS EKSKURSIJOS

0^-4 l LIETUVĄ IOti 
IšplaukimaiRengiamos Liet. Laiv. Agentų

Sąjungos Amerikoje
Moderniškuoju, baltu Motorlaiviu G'rips^lo^m» 21
"GR1PSHOLM" Kungsdiolm, geguies 7
Gegužėm 28 S. S. Drottningholin, gegužės 18
l KLAH»Ėt>Ą M’ L' K,m8dMim’ birielio 4
’'»GoT"t»~»ę>X^Xhf0rrlla<:ij„ j, laivakorčių kreipkitės i vietinius agentus arta į

SWtDlSH AMERICAN LINE
Boston, IOStatestr.—N EV VORK, 2Utate str.- Chicago, 181 no.michican avl 
Braliurtlė apie etwkuwiįa$ Tamstai bui suteikta veltui ant pareitaisvrmo.~

SWED1SH AMEIMCAN LINE

KELIAUKITE BUŠU!
NEPAVOJINGA,

ŠVARU, 
SMAGU, 

PARANKU
' ’ > •

Ekonomiškiausias
abi 

$3.50 
$6.00 

$10.80 
$10.0Q

NEW YORK $1R
Philadelphia $14 1 v

28 valandas smagios keliones

Tl'rtSIIURHO .......
OLKVRLĄ'ND ..— 
DETROIT..
TOGEDO
XOUNGSTOWN $«.................. AKHON

Bilo kur i RYTUS

. 60.70
$7.50

. $3.75'

7.50

.IŠMĖGINKITE SAFEWA¥ FAST 
M '■ LIMITEDS—JOKIA B 

KITA LINIJA NE | 
NUVEŠ TAIP SAUGIAI g

■

BEI TAIP 
PARANKIAI. 

Safewąy siūlo 
skirtingo budo 

patarnavimą.

407 -So. Wabash Avė.
afba Brevoort Lobby —

190 W. Madison

Prašpmę pamini
'K U.'.

1 1 ........  r.i

Tel, Wwh 4171 nę paminai “NAUJIENOS”

AR RENGIATĖS 
KELIONĖN?

Perdėm Greitas l’iitamnvlnias.
Vienon pusėn 

PEORIA, ILL. .... $2*50.
QUINCY, ILL....... $4.00
ST. JOSEPH, MO- $6.00. 
HANSAS CITY.... $6.00
Du busai kasdien išvažiuoja i virS minė
tus miestus—vienas persSdimas—vienu bu
sit visa kėlia. Nauja miegojimui ke<16 ap
rūpinta gi-vno audeklo apdangalu ir pa- 
duska DYKAI. Porterio patarnaVinias.

Ateikite arba Telęf oliuokite:

Missoųri Transit Line 
328 So. State St.

Tel. HARRISON 6072
<

»Į abi pusi' 
$5-oo :

DĖTROIT $3
ŽIEMOS BUŠU KAINOS VISUR.

-Pašaukite:

ST. LOUIS $3

De Luxe Motor Stages 
746 S. Wabash Avė.

Tel. Wąbash 3886 
—.. ........ ......................... .................... .. ....

Trumpiausias kelias j 
South’us

Southern Limited
407 So- Wabąsh Avė.

72 West Randplph St.

Tėl, Calųmęt 4668—Wabash 6171
* ' a

ui mm

KELIAUTI

Patarnavimas
NEW YORK 

PITTSBURGH
LOS ANGELES

Žemos Kainos visuomet.
Patogus miegojimui Krėslai.
Dideli, modemiški, puošnus busai.
Patyrė, mandagus vežėjai-
DYKAI paduškos ir porterio patar
navimas*
Duokite mums surengti smagią ke
lione i byle vietą Suv. Valstijose. 

Indian Coach Lines 
328 So State Street 

T«l. MARąiSDN 6072

Ą



Detroit, Mich Scranton, Pa
Darbo beieškant

KARTUSIS VYNAS

atkir

Meškunas

DidžiausisRockford, III

REFRIGERATORIŲBando pakenkti

Išpardavimo Vajusrei

DABAR EINAkad šitas skridi

Peoples Krautuvėse

ren

sakau? aš. Kaip susi

IŠPLAUKIMAI Iš

Pilsen White Linoleum Varnish
MILDA THEATRE

Del informacijų kreipkitės

PETER PEN

-iii -'M.

Balandžio 
. Gegužės 
. Gegužės 
.. Birželio 
.. Birželio

PeterPen 
THAT'S THE 
NAME OF 

THIS LITTLL 
BOTTLE. IMP.

mus 
kuri

Greit išdžiųsta turi vandens nenuplaujamą tvirtą varnišų 
kuris padaro karpetą išrodyti kaip naują. Lengvai nuva
lomas—priduoda gyvumo ir grožio byle karpetui.

STRANGE 
STOBY HE 
MAS TO 

TELL.

LEONARD REFRIGERATORIAI
nuo.............................................

S. S. Frederik VIII 
S. S. United States 
S. S. Frederik VIII 
S. S. United States 
S. S. Frederik VIII

I AM TRULV 
GRATEFUL, AND AS 

A REWARD I AM 
GOING TO EXPLA1N 
THIS MAF> AS IT 

HOLDS MANY 
MANY SECUETS.

I*M GLAD TO
BE OF A SERVICE 

TO YOU. GOODNESS 
IT WOULD BE TERRIBLE

TO SPEHD ONE'S LIFE 
IN AN INK BOTTLE.

Vietos anglų laikraščiai pra
neša, jog Hudson Motor kom
panija užsidarė ir paleido dar
bininkus. Priežastis esanti ta

< BOT FIRST
DON’T YOU THINK 

IT V7OULD BE A 
GOOD IDEA TO 
ENLARGE IT SO THE , 

READERS MAYGET1 
IN ON THIS

TOO.

JURE, THATS 
ADANDY IDEA. 
50 TOMO R ROM 
YOU WILL 
SEE. AN 
ENIARGED 
M AP— 1F 
I HAVE TO 
VVORK ALL 

NIGMT.y

metų, nes kartu dalyvavo LSS 
konferencijoje.

Detroitiečiai 
atvykstant į Susivienijimo 
mn. — Frank Lavinskas

SLA 77-ta kuopa rengia va- 
karą-koncertą sekmadienį, ba
landžio 15 d. Columbus svetai
nėj parėmimui antro transat
lantinio skridimo į Lietuvą la
kūnui J. R. James-Janušauskui

Visi žino.

Drg. J. Martin-Marcinkevi- 
čiui linki Strazdai ir Lavin
skas kuo geriausios kloties ir 
pasisekimo. Tikrąi buvo sma
gu patirti, kad jis tapo išrink
tas Kenosha miesto tarybos 
nariu.

Drauge Strazdienė pažįsta 
Marcinkevičių dar iš Lietuvos, 
o Lavinskas tik nuo pereitų

kad ieškoma darbininkų 
nelaukdamas, nuirau

nijos, kur įvyko streikas. Jei 
dar per kurį laiką nebus tos 
dalys pristatomos, tai turė
siančios ir kitos dirbtuves už
sidaryti.KAM REIKALINGI 

PINIGAI

metus mokėti du dolerius.
Kolektavimas jau prasidėjo. 

Kol kas jokios prievartos nė
ra naudojama, — taip sakant, 
renka mokesčius geruoju. Bet 
klausimas kyla, ką darys su 
bedarbiais, kurie dažnai ne tik 
dviejų dolerių, bot ir dviejų 
centų neturi.

Sakoma, kad tie pinigai bus 
suvartota senatvės pensijoms.

Western Union Telegraph 
kompanijos telegramų išnešio
tojai atšaukė savo streiką ir 
sutiko taikytis arbitracijos ke-

Siūloma visų gerųjų išdirbysčių Refrigera 
toriai prieinamiausiomis kainomis ir leng 

viausiais išmokėjimais mieste.

Tai lengva pasakyti, bet sun 
ku padaryti 
galima parduoti žmonėms ką 
nors, jei jie neturi pinigų?

Velionis turėjo labai daug 
pažįstamų Pennsylvanijos mai- 
nose, kadangi jis ten pusėti
nai ilgą laiką išgyveno. Esą, 
lietuviams jis daug ten namų 
pristatė.

Palaidotas tapo su bažnyti
nėmis apeigomis. Laidotuvėmis 
rūpinosi graborius Brazys ir 
kun. Bareišis.

Viskas tvarkoje.. Girdi, at
važiuok rytoj ir galėsi pradė
ti darbą. Paaiškinau, kad ma
no karas neina. Tai niekas, sa
ko, karą gausi, bet per dieną 
turėsi padaryti biznio mažiau
siai už penkis ar šešis dole
rius, kad padengti išlaidas. Ko
miso gausi vieną dolerį.

Tos rųšies darbų, kur nepa
sisuksi, ten gali gauti. Bet pi

jau 1 gh* kiekvienam suprasti, jog iš 
tokio darbo jokios naudos nė-

dienomis pas 
senas lietuvis, 
vadino dieduku.

Šiame parengime dalyvaus ii 
čikagiečiai išpildyme piogramo, 

Re g. k~n>. narys P. A. D

Artinas Kapų Papuo- 
šymo Diena

(DECORATION DAY)
Daujr pinigu sutaupysite pirkda
mi paminklus tiesiog iš didžiau
sios dirbtuvės Amerikoje. Ra
šykite arba telefonuoktie musų 
atstovui Chicagoje.

John P. Stankovvicz
6000 So. Honore St.
Tel. Grovehill 1965

Reikalaukite Pilsen Brand savo Maliavos ir 
Hardware Krautuvėje

Didelė Vasarinė Ekskursija 
ypatiš’kai vadovaujama Juozo Janush’o, J r. 

laivu “FREDERIK VIII” 
iš New Yorko Birželio 30 d.

DIDELE EKSKURSIJA
Po priežiūra Lietuvių Agentų Draugijos 

laivu “UNITED STATES” 
iš New Yorko Gegužės 12 d.

Duodam paskolas ant 
Pirmų

$500.00
f5r turim 

ant

3140 So. Halsted St.
BALANDŽIO 15 ir 16 

“THE BIG SHAKEDOWN” 
su Charles Farrell ir Bette Davig 

taipgi komedija
BALANDŽIO 17 ir 18 

“ADVICE TO THE LOVELORN” 
su Lee Tracy 

taipgi komedija
BALANDŽIO 19 

“MADAME SPY” 
su Fay Wray ir Nills Aster 

taipgi Musical
BALANDŽIO 20 ir 21 

“MAN OF TW0 W0RLDS” 
su Ellissa Landi ir kitais 

taipgi komedija

Entuziazmas didelis tarpe 
vietinių lietuvių, taip kad ti
kimės 
nigų

yra maloniausias sezn 
bet jus negalite džiaugtas j< 

jeigu jusij viduriai sukie

MANUFACTURING 

4179-83 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 3171

Muzikantai/ dainininkai, ak
robatai ir aktoriai reikalauja 
didesnio atlyginimo už savo 
darbą. Jeigu jų reikalavimas 
nebus išpildytas, tai jie 
giasi paskelbti streiką.

Pinigų Siuntimu Skyrius at
daras kandie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis 
nuo 9 v, ryto iki 1 v. p. p.

ir pasiims nuo 
dešimtuką. Tai, girdi, 
Ateik pirmą valandą.
pagalvojau sau, lauk 
o aš eisiu savo ke-

siomis 
pasimirė 
daugelis 
bu čia apie1 Alfredą žerdauc- 
ką. Iš amato jis buvo dailidė. 
Sako žmonės, jog jis tarnavęs 
rusų armijoje dar Aleksandro 
11 laikais. Kilęs buvo iš Su
valkijos, Kalvarijos apskrities. 
Paliko brolį miestelyje Silver 
Creek, Pa. Kiek teko girdėti, 
jo brolis esąs miestuko iždinin-

Taurų Kliubas savo laikyta
me susirinkime bal. 10 d. nu
tarė paaukoti $25 iš iždo la
kinio J. Janušausko fondam 
Be to, tame susirinkime par
duota buvo nariams 50 bilietų 
po 50c rengiamam “card parly’ 
ir šokiams lakūno naudai, k.*- 
rie bus gegužės 10 d. St. Mary.

RAMOVA Theatre 
3518 So. Halsted St.
BALANDŽIO 16 ir 16 

“NĄNA” 
su Anna Sten, Lionei Atwill 

ir kitais 
taipgi komedija 

BALANDŽIO 17 ir 18 
Pagarsėjęs Cecil De Mille veikalas 
“FOUR FRITHTENED PEOPLE” 

su Ctaudette Colbert, H. 
Marshall ir kiti 
taipgi komedija 

SEREDOS VAKARE 
“SCREENO” 

su $80.00 cash prizais 
BALANDŽIO 19. 20 ir 21 

“ESKIMO” 
Žmonių mainytojai 

taipgi komedija

Visa Kelione Jurtomis
Į JŪSŲ TAUTINĘ KLAIPĖDĄ 

(per Copenhaga)
NEW YORKO

Kaip Padidinti
i Pavasario Komfortą
! Pavasaris 
j nūs 
| gražumu.
lėle ir užpildyti nuodai
TR ĮNERTO

išvrlo jūsų žarnas ir laiko jas šva
rume, pagelbsti suvirškinti, atnuuii- 
n> apet'tu ir atgaivina visa jūsų sv- 
stjrr.a. P-as Jose H. Martinez rašo 

■mums iš Weldona, Colo : “Pasekmės 
|Triner’io Kartaus Vyno yra stebi
nančios.” Pamėginkite šia stebuklin
ga gyduolę ir jus sutiksite su šituo 
nasakvtnu. Ji yra smagi priimti ir 
re suteikia jokio skausmo. Jos. 
Triner Co., 1333 So. Ashland Avė., 
Chicago, iii.

Scandinavian American Line
27 Whitfehall St

COMPANY® 

2536-40 W. 63rd St 
Tel. Hemlock 8400 

CHICAGO, ILL.130 N. LaSalle St., 248 Washington St 
Chicago, UI. Boston, Masd. v.™

Arba pas kitus autorizuotus vietos agentus

seimai. Paskui dar ir pa- __
tą “naudingą” dalyką. Bu- kitur 

, “banką”, kur vaikai ga- 
taupyti savo dešimtukus 
kiekvieną mėnesi iš kom

panijos ateis žmogus, kuris at- i 
rakys banką 
dolerio 
viskas.

Well 
durnių, 
liais.

štai ir kita vieta, kur 
kalaujama darbininkai, 
klemšavau ir ten. Radau 
penkis vyrus, kurie irgi atėjo 
darbo gauti. Sėdime visi ir lau
kiame. Tuoj man aišku pasi
daro, kad ir čia bus reikalin
gi pardavėjai arba “seilsmo- 
nai”. Kuriam laikui praslinkus, 
pasirodė ir “darbdavis”. Pir
miausiai jis paprašė, kad nu- kad negaunanti reikalingų da 
sivilktumčme apsiaustus. Atsa-jių iš Motor Products kompa- 
kiau, jog man nėra šilta. Ale 
to pono raginamas, aš visgi 
nusivilkau savo “overkoutą”. 
Tuoj mus visus nusivedė že
myn ir parode visą pramonę. 
Tai buvo kavos sandelis. Pas
kui davė visiems blankas išpil
dyti. Be to, dar ėmė klausinė
ti, kokio amžiaus, kaip aukštn 
mokslo. Atsakiau, kad du kar
tu Detroite kolegijoje buvau 
pasiekęs trečią aukštą, ir tris 
sykius buvau Cfiss ’ Techftical 
mokykloje. Visi pradėjo juok
tis, o kartu su jais ir aš pats.

Viskas gerai, atsakė mana- 
džeris. Galėsi pardavinėti ka-

nuo
GIBSON REFRIGERATORIAI

nuo ........ ...............................

Dabar juk visi dirba. Prieg- 
tam musų kava yra geriausia 
ir palyginus labai pigiai par
siduoda: 32 centai už svarą ir 
62 centai už dviejų svarų dė
žutę. Magaryčioms pirkėjas dar 
gauna tikietą. Jeigu surenka 
tų tikietų už penkis dolerius, 
tai gauna vieną dolerį.

Po to jis kreipėsi į mane su 
klausimu, ar aš moku lenkiš
kai kalbėti. Atsakiau, jog aš 
moku* geresnę nei lenkų kal
bą. Tur būt, vokiečių, — sa
ko jis. Dar geresnę, 
tau aš, — būtent lietuvių. Nu
sišypsojo jis ir pradėjo klau
sinėti, kiek lietuvių priskaito- 
ma Detroite. Pasakiau, jog apie 
20,000.

— Na, lai kur jie gyvena?
— Skersai gatves ir visur 

atsakiau aš.

Morgičių nuo 

iki $2,000.00 
Pirmų Morgičių 
pardavimo.

Justin Mackiewich 
MORTGAGE BANKER 

2324 S. Leavitt St. 
Tel. Canal 1678 
CHICAGO, ILL.

First National bankas išmė
to dvi šeimas j gatvę, kadan
gi jos negalėjo užsimokėti mor
gičių. Kai tėvai grįžo vakare, 
tai rado namus užrakintus, o 
daiktai buvo išmesti.

Tai bent teisybe. Kada ban
kai užsidaro ir nunešė žmonių 
pinigus, tai viskas buvo tvar
koje, — niekas bankininkų ne 
metė į gatvę. Bet kai žmogus 
dėl blogų laikų morgičių nebe
gali užmokėti, tai iš jo atima
ma namas ir jis atsiduria gat
vėje.

PASIRINKIMAS
General Motors Frigidaire

QQ 5Df „ nuo vv.vUf- o. b'
WESTINGHOUSE

132.50
Norge Refrigeratoriai

, „ 99.50
Sparton Refrigeratoriai

... 109.00
Crosley Refrigeratoriai

99.50
89.50 

‘105.00 
'395.00

Pirkite sau Refrigeratorių iš Peoples krautuvių, pasi
naudodami didžiausiu pasirinkimu, mažom bei teisin
gom kainoms ir lengvais išmokėjimais.

Didelė nuolaida už senoviškas ledaunes į mainus ant 
naujų refrigeratorių. Informacijų galite klausti per te
lefoną.

Pastebėjau viename laikraš 
tyje, 
Nieko 
kiau į Fox trobesį. Išėjo gra
žiai apsirengęs vyras, apžiurė
jo mane iš visų pusių ir paste
bėjo: girdi, mums reikalingas 
gražiai apsirengęs vyras, o tu* 
atrodai nudriskęs. Tavo čeve- 
rykai irgi “šebi”.

Atsakiau, jog nors mano če- 
verykai ir nėra labai šaunus, 
bet aš su jais galiu nueiti to
liau, negu su madingais batu
kais. Priegtam čeverykai, sa
kau, čia nesvarbu*. Pirmiausiai 
aš norėčiau žinoti, kokis čia 
darbas yra siūlomas.

Dar kartą pažiurėjo į mane 
ir pakvietė eiti pas Smithą. 
Nuėjome. Smith pažvelgė j ma
ne, nusišypsojo ir paklausė, ko
kį aš darbą galįs dirbti ir kur 
pirma dirbau. Atsakiau, jog sa
vo laiku dirbau* pas Fordą, o 
dabar esu bedarbių eilėse. 
Smith dar paklausė, kaip aš 
senas, o paskui liepė sugrįžti 
1 vai. po pietų, nes, esą, da
bar neturįs laiko.

Aš pradėjau spirtis, kad tuoj 
paaiškintų, kokios rųšies yra 
darbas. Smith pradėjo išsisu
kinėti. Esą, ims apie keturias 
valandas, kol aš viską galėsiu 
išaiškinti, o tufo tarpu aš lai
ko neturiu.

Keista, sakau, kad tas dar
bas toks komplikuotas. Aš j 
penkiolika minučių galiu išrū
dyti ir parduoti automobilių, 
o nuėjęs į zoologišką daržą su 
savo vaikais per dešimtį mi
nučių galiu* apžiūrėti slonį. b 
jeigu lamstai ima net keturias 
valandas, kad pasakyti, kokios 
rųšies yra darbas, tai man at
rodo, kad jis yra “bunk”.

Prispirtas prie sienos, tas 
ponas visgi turėjo, taip sakant, 
pasiaiškinti. Girdi, reikės par
davinėti labai naudingą daly- 

|ką, kuris reikalingas kiekvic- 
nai T'--’

i rodė 
te n t,

Musų miesto piliečiai 
laukė naujos mokesčių naštos. 
Kiekvienas gyventojas, kuris 

Kaip tai neturi pinigų? turi 21-nus metus, turės per

rnas j Lietuvą neturi nieko 
bendro nė su jokia politika, nė 

lauks Martino pa.t.ja, ir yra remiamas įvai- 
sei- rių pąžvalgų žmonių bendrai.

Bet pasirodo, kad pas mus at
siranda piktos valios žmonių, 
kurie bando pakenkti šiam pa
rengimui. Matysime, kiek jie 
laimės.

Lakūnus James-Janušauskas 
aukauja save pavojingai kelio
nei (kaip kad Darius su Girė
nu auka vesi ir savu gyvybę pa
aukavo), tai musų pareiga yra 
kiek g, int paremti šį antrą 
skridimą, kad jis butų tinka
mai pr.rengtas ir pasekmingas.

Mej tikimės, kad visi rim
tesni lietuviai be skirtumo pa- 
žvalgų į šį parengimą ačsilan- 

padaryti gerą sumą pi-.^ys *r skridimą parems.
dėl lakūno greitoj atei-

PINIGAI DEL BIZNIO
KOMERCINES PASKOLAS 
DUODAME ĮSTAIGOMS . 

REM1ANTIES JŲ REKORDl

HALSTED EICHANGE
NATIONAL BANK

Halsted St. ir 19th PI
Narys FEDERAL 

INSURANCE KORPORACIJOS
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nuo bankieto publikų.

Bankietas buvo pradėta gar
sinti seniai, todėl, jei katalikų 
vadai Philadelphijoje butų ne
norėję jam pakenkti, jie butų 
galėję tiems savo parengimams 
pasirinkti kitų laikų.
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sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1789 S. Halsted St.. Chicago, 
01 Telefoną* CANal 8500.
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SUMANYMAS PADĖTI DEPOZITORIAMS

Atstovas McLeod, iš Michigan valstijos, patiekė 
kongresui Washingtone įstatymo sumanymą, kuriuo 
einant valdžia turėtų atmokėti pinigus užsidariusiųjų 
bankų depozitoriams. Jeigu šis sumanymas butų priim
tas, tai šimtai tūkstančių žmonių Amerikoje lengviau 
atsidustų.

Mums dar neteko matyti to biliaus teksto, todėl 
mes negalime spręsti, ar jisai geras, ar ne. Bet jo pa
grindinė mintis yra sveika. Valdžios pareiga yra ateiti 
pagelbon žmonėms, kurie ne dėl savo kaltės pražudė 
savo sutaupąs. Daugybei biednų darbininkų ir jų šei
mų ta nelaimė užtraukė didelį vargą.

Bankai, kuriuose pražuvo žmonių depozitai, buvo 
po valdžios priežiūra — vieni nacionaliniai, t. y. fede
ralinio iždo prižiūrimi, kiti valstijiniai, t. y. šteitų val
džių saugojami, žmonės tąja valdžios priežiūra pasi
tikėjo, ir todėl ant valdžios puola moralinė atsakomybė 
nukentėjusiems žmonėms padėti.

Chicagiečiai ypatingai džiaugsis, jeigu kongresas 
priims McLeod bilių, nes Chįcagoje užsidarė bankų 
daugiau, negu kuriame kitame Amerikos mieste.

(Po antrašte “Austrų tautos 
troškimai įkūnyti” Lietuvos Te
legramų Agentūra (Elta) ap
rašo naująją, fašistinę Austri
jos konstituciją, kuri visai at
ima žmonėms sprendžiamą bal
są valstybes reikaluose ir visą 
galią paveda administracijai 
(vyriausybei). Kas sake, kad 
austrų tauta tokios konstituci
jos trokšta?

Niekuomet Austrijos žmones 
nėra pasisakę už fašistišką val
džios sistemą, ir jeigu Doll- 
fusso konstitucija butų buvu
si paduota tautai nubalsuoti, 
tai ji, be abejonės, butų buvu
si atmesta.

ti izolacijoj. Nors techniškai 
yra nustatytos jų sienos, vie
nok su tinkamais patvarkymais 
ir žmonės, ir prekyba, ir me
nas ir mokslas cirkuliuoja per 
jas iš vienos valstybės į kitų. 
Tie patvarkymai laikas nuo lai
ko keičiami. Kiekviena valsty
bė apkrautų nepakeliamais mui
tais iš svetur įvežamas prekes 
arba visai Uždraustų .jas įvež
ti, jeigu galima butų apsieiti 
be svetimų kraštų. Net ir sa
vo teritorijų norint saugiai iš
laikyti, jau neužtenka kariuo
menę didinti ir ginkluotis, o 
reikia daryti 
pratimus su 
mis. Ne tik 
prasti savo

FRANCIJOS KARO VETERANAI

Francija turi panašių keblumų su savo eks-karei- 
viais, kaip Amerika ir kitos šalys, dalyvavusios pasau
lio kare. Jiems reikia mokėti pensijas, o kuomet dėl 
blogų laikų valdžios pajamos sumažėjo, tai tas pensijų 
mokėjimas pasidarė valstybei sunki našta.

Francijos valdžia buvo priversta žymiai apkapoti 
savo išlaidas, kad iždas išvengtų deficito. Ji nutarė 3 
nuošimčiais apkarpyti ir pensijas karo veteranams, bet 
kad jie neskandalintų, tai ji atsišaukė į jų patriotizmą, 
pasiūlydama jiems “dėl tėvynės labo” priimti tą pensi
jų sumažinimą geruoju.

Su šita propozicija jie sutiko, tačiau jie pastatė eilę 
reikalavimų valdžiai, tarp kurių yra ir reikalavimas 
pakeisti respublikos konstituciją tąja prasme, kad par
lamento teisės butų susiaurintos, o vyriausybės teisės 
praplėstos.

Tuo budu ir Francijos eks-kareiviai nori “stiprios 
valdžios”.

Tai vis karo pasėkos. Per didžiąją pasaulio skerdy- 
nę žmonės paprato klausyti generolų komandos, 

tos pačios tvarkos civiliame gyvenime.
ir jie

DIKTATORIŲ DRAUGINGUMAS

Vengrija atnaujino diplomatinius santykius su so
vietų valdžia. Regentas Horthy, sako, taip neapkenčiąs 
bolševikų, kad jisai nenorįs matyti Maskvos ambasado
riaus, ir kad jam nereikėtų su juo susitikti, tai busianti 
pakeista Vengrijos konstitucija, įsteigiant regento pa
dėjėjo, urėdą. Padėjėjas pavaduosiąs regentą valstybės 
iškilmėse, į kurias bus kviečiamas bolševikų pasiunti
nys. g, . s .

Nieko nepaprasto, žinoma,, tame, kaęl dįktątoriška 
Vengrijos valdžia užmezgė ryšius, su Rusijos komunistų 
valdžia. Truputį įdomiau yra tai, kad, kaip Amerikos 
korespondentai praneša, dėl sovietų pripažinimo Buda
pešte daugiausia pasidarbavęs Mussolini. Koks fašistų 
vado draugingumas bolševikams!

Bet jeigu jus paklausysite komunistų agitatorių, 
tai Rusijos bolševikai esą didžiausi fašizmo, priešai. 

. <(^unkr

Apžvalga
n n IMI > l * I ................................. M

.1 " ..... ................ ..... ...... , , ..

boms lenkų lietuvių santykiams 
sureguliuoti.

. Taigi matyt, kad derybos 
tarpę Lenkijos ir Lietuvos jąu 
ein.a.

BENDRAS FRONTAS 
ĮSTEIGTAS

JAU

“Laisvė” ir kiti komunistų 
laikraščiai pakartojo tą Vokie
tijos komunistų sufabrikuotą ir 
“nacių” paskleistą melą, kad 
buv. ministeris Gari Severing 
perėjęs į fašistų pusę. Dabar 
Brooklyno bimbininkų organas 
vėl rašo.:

“...žydų komunistų laikraš
tis ‘Freiheit’ atspausdino nu
fotografuotą ištrauką iš Vo
kietijos fašistų laikraščio, 
kuriame pranešama, kad Hit
lerio valdžia pradėjo mokė
ti pensijas socialdemokrato 
Eberto našlei, keliems kl* 
tiems ponams ir tam pačiam 
Severingui ”
žodžiu, ką parašo fašistai, 

tai tuoj aus persispausdina ko
munistai; ką parašo komunis
tai, tai persispausdina fašistai. 
Ir abeji begėdiškai meluoja.

“DUODA VELNIŲ” 
RAGINSKUI

“Tėvyne” smarkiai uždrožia 
SLA. Kontrolės Komisijos na
riui, p. M. A. Raginskui, kuris 
7-to Apskričio suvažiavime, 
Wilkes-Barre’je, Pa., daugiau 
kaip valandą laiko kalbėjęs 
apie SLA. finansus ir kaltinęs 
Sekretorių Dr. Viniką neteisin
gų atskaitų skelbimu.

Savaitė laiko prieš tai Pre
zidentas Gegužis toje pačioje 
“Tėvynėje” “davė velnių” adv- 
Bagočiui. O nuo pačios redak
cijos gavo “pipirų” ir kai ku
rie laikraščiai už tam tikrus, 
straipsnius.

Bet jeigu tie asmens ir laik
raščiai, kurie gauna “velnių” ir 
“pipirų”, ims tuo patim, vaišin
ti “Tėvynę”, tai kaip atrodys 
tuomet ?

Neišmintingas 
zurzėsimas

FRĄNŲKJOS MEISTERIS 
“TĄIKINS” LIETUVĄ 

SU LENKIJA
■i "■ '-j......—

žiąioe” rašo, pasiremda
mos užsienių spaudos prąnąši-i 
mais^ kaj Lenkijos maršalas 
Pilsudskis laukiąs Francijos 
uždjęnių reikalų mįnisteri.0 Bar- 
thou atsilankymo. Pastarasis 
tarpininkausiąs ofiąialenaš <tery-į

KAM TO REIKJA?

Ryto philadelphiečiai rengia 
didelį banjęietą transatlantinio 
skridimo naudai. Komitetas ši
tam reikalui darbuojasi jau 
nuo pereito rudens. Jisai kvie
tė ir katalikus prisidėti* Bįęt 
šie, vietoje to, daro tą pačią 
dieną tris savo parengimus, į v

Rašo. Dr. A. Montvilos

Vienų laiku zurzęjimąs prieš 
fietųvi.škus laikraščius,, katrie 
talpina daug žinių ir straips
nių apie įvykius visame pasau
lyj, buvo gana rustus ir epi
demiškas. Argumentuota, kad 
lietuviams nesvarbų, kas daro
si Vokietijoj., Lęnkijoj, Rusi
joje Japonijoj, Kinijoj^ BrazL 

;Iijoj ar kokioj kitoj šalyj,. Esą, 
reikią rūpintis savo, tautos rei
kalais, o ne visu svietų. Tūli 
mandrapyi)kiai patardavo, Arne^ 
rikos lietuviams net į Lietu
vos reikalus nesikišti; kiti pe
simistiškai numojo a,n t Amerb. 
kos Hątuvių. ir liepė rūpintis 
tik Lįetuva.

Sveikos išminties ir orien
tacijos stokuojantiems jonyai- 
kianęis šįtokios deklaracijos iš 
rodė didvyriškos.

Pagvildenkime jas nors ir ap- 
graibais. j

šįapdien atskiros valstybės 
jau negyvena ir negali ISyVon*

sutartis ir susi- 
kitomis valstybė- 
valdžios turi su- 
valstybės padėtį, 

progas ir pavojus, draugus ir
priešus, o ir gyventojai. Kiek
vienam yra svarbu žinoti, kas 
ir kaip tvarko kitas valstybes; 
kokie pasikeitimai jose įvyk
sta; kokie susiartinimai arba 
susikirtimai atsirąnda tarp ko
kių valstybių. Juk kol Vokie
tiją valde visuomenes išrinkta 
valdžia, no Klaipėdai, nė pa
čiai Lietuvai iš Vokietijos pu
sės pavojui negręsę. Hitleris 
visokių šposų gali iškrėsti. Ar 
nebūtų lietuviams džiaugsmo, 
jei Pilsudskio valdžia griūtų i) 
pažangioji demokratija joje 
įsigalėtų? Mums labai svarbu, 
kas darosi Latvijoj, kas ją val
do, su kuo ji susidraugauja. 
Anglija, Francija ir Rusija ga
li dalinai arba visai nusverti 
Lietuvos likimą, todėl mums 
svarbu žinoti apie ten einąn 
čius judėjimui, organizacijas 
ir įvairius įvykius, kurie gali 
rodyti, kur link tos valstybės 
krypsta ir ko iš jų galima 
laukti. Net Rusijos ir Japoni
jos santykiai ir galintys įvyk
ti konfliktai žymiai pergrupuo
tų valstybių draugingumus ir 
susikirtimus, kas ir j Lietuvos 
padėtą ir likimą atsilieptų. Net 
Amerika, "kuri jaučiasi esanti 
izoliuota nuo Europos ir Azi
jos konfliktų, negali išvengti, 
aktyviai nedalyvavusi įvąiriose 
konferencijose, netėmijųsi kiek
vienos valdybės žingsnius ir 
nedariusi su jomis sutarčių. 
Nes kiekvienos valstybės rei
kalai atsiliepia į kitas valsty
bes. Nors sjęnos ir yra, bet vi
so pasaulio valstybės yra su
rištos įvairiais reikalais tary
tum į vieną pasaulinę valsty
bę. Taip sakant, gyvename ne 
lokalį, nacionalį gyvenimą, o 
universalį arba tarptautinį. To
dėl kas supažindina musų žmo
nes su4 viso pasaulio eiga, įvy
kiais jame, tas daro juos in
teligentiškais orientuotis įvai
riuose visuomeninio gyvenimo 
klausimuose. Mes nenorime, 
kad lietuviai butų akli ir dur
ni ir nepriruošti savo padėtį 
suprasti. Jeigu4 jiems kalbėsi
mą tik apie savo praeitį, apie 
savo organizacijas; jaunimo ir 
senelių reikalus; svetainių, 
bažnyčių, teatrų ir sporto rei
kalingumą, jų žinojimas pasi
liks lokalis, provincionalis. Ir 
tie rąšymai ir kalbėjimai, kaip 
ir visada, bus tik propaganda 
su priemaišų asmeninių plet- 
kelių. Nesakau, kad neturime 
rūpintis lokaliais ir asmenį 
niais reikalais. Pas mus daug 
kas neaprupįnta; bergždžio ne
pasitikėjimo, pavydo, neapy
kantos ir nesutartino veikimo 
visur apščiai. Dirbant įvairio
se srityse tautos reikalų, nė
ra prasmės tapti tamsumu pa
saulio dalykuose.

Ar neapsįkrėtė net tolimos 
šalys Italijos fašizmu arba Ru- 
sijos bolševizmu4? Juk Lietu
va tolį nuo Italijos, o ar ne
bando ją imituoti? Argi lietu
viams. nesvarbu buvo žinoti, 
kuomet Italijoj įsigalėjo fašiz
mas ir kasi jis yra? Ar Ame
rikos lietuviams nęsvarbu ži
noti, kas irį kaip Lietuvą tvar
ko? Vos tik įvykusios skerdy
nės Austrijoj ir valdžios nu
krypimas į dešinę juk pakeitė 
dalykus Europoj, kas ir lietu
vius palies. Sakyti lietuviams, 
kad jiems nereikia žinoti pa
saulio įvykių, reiškia tą patį, 
kaip kąd lieptume jiems nežj-

noti, kad yra Afrika, Amerika, 
krikščionybė, budizmas ir kit
kas.

Mokslas, menas juk irgi yra 
pasauliniai dalykai. Ir juo dau
giau musų žmonės su jais su
sipažįsta, tuo labiau džiaugia
mės. Neagituojame, kad nerei
kia žinoti to, kas bile kurioj 
valstybė tapo ištirta ir žino
ma. Mokinamos patys ir moki
name savo vaikus ir muzikos, 
ir dainavimo, ir tapybos, ir 
skulptūros, ir literatūros ir 
įvairių mokslų. Nezurzame, kad 
šitie dalykai gimė Italijoj, 
Graikijoj, Lenkijoj ar kur ki
tur. Net religija musų žmo
nės įsipažįsta, kuri yra gimu
si tarpe žydų žydi joj. Jeigu 
jau būti šovinistais, tai ir ją 
reikėtų atmesti ir grįžti prie 
stabmeldystės,
kvaišelis Hitleris 
to jau eina.

Inteligentiški 
būt, dar niekad
kad nereikia interesuotis pa 
šauliu

Vokietijoj 
juk prie

pa-
ši

žmonės, 
nėra skelbę,

Tyrinėtojai, rašytojai

keliauja į mažiau žinomas ša
lis, aprašo jų gyventojus; eko
nominę, socialę ir politinę jų 
būklę, šitokių raštų pilni žur
nalai ir eibės knygų. Visų kul
tūringų tautų laikraščiai apra
šo kiekvienų svarbesnį įvykį 
bile kurioj pasaulio dalyj ir. 
jei mato reikalo, gvildena 
straipsniuose.

Kuomet keli šimtai kiniečių 
savo šalyj surengia piknikų, 
kuomet italai net ir Amerikoj 
pamaršuoja gatvėmis, kuomet 
švedai Indianapolyj stato “ope
rų”, kuomet vokiečių kliubas 
turi didelius šokius, jų laikraš 
čiai rašo apie tai ir sako, kad 
tai labai svarbus įvykis. Bet 
pasaulis nepaiso ir žinoti ne
nori, kaip ir apie musų tau
tos piknikus, radio valandas, 
“operas”, svetainių statymų, 
mirčių, vestuvių ir gimimų 
pranešimus svarbiųjų žinių sky
riuj. Kiekvienai tautai yra 
svarbus šitokie menkniekia’. 
Bet be jų, yra pasaulinės reik
šmės dalykai, kurie turėtų bū
ti žinomi visiems.
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ANTANAS TULYS

Vyšnios Rudenį Žydėjo

jis susimaišė, bet grci-

(Tęsinys)
—Kas čia?
r—Nelandyk po mano kiše

nes!
tai susivokė ir pamelavo: — 
Aš buvau užmiršęs. Važiuoju 
į teatrą su daktaru Antana
vičium. Aš esu skolingas jam 
keliais teatralą.

Justina džiaugėsi, kad pa
vyko jai taip puikiai ir šaltai 
sumaišyti vyrą ir tuo nukrei
pti jo dėmesį nuo savo tikslų.

Per dieną ji beveik nieko 
neveikė. Ilgai ji vartėsi po 
skrynias ir spintas, ieškodama 
nors kokios Mirono liekanos. 
Bet nieko nerado. Viskas, ką 
ji buvo iš jo gavus, buvo iš
simėtę, ir dingę. Paskui, veid^- 
rody it^ai Ji studijavo savo 
veido bruožus ir kūno linijas. 
Mieravosi krutinę, liemenį, 
strėnas ir blauzdas. Jos šlau
nys buvo truputį perstotos. 
Nusirengus, ji delnais plakė 
savo kulšis, kad išvaryti iš ten 
nereikalingą riebumą. Bend
rai ji jautėsi dar graži, grak
šti, patraukianti ir jauna mo
tom Ilgai ji galvojo rašyti

vėl paišė merginų galvas. Iš
girdęs ateinantį pacientų, 
greitai paslėpė popierą stal
čiuje, pasitaisė švarkų ir at
skleidęs per vidurį didelę me- 
dikalę knygų, padėjo ant sta
lo. Paskui pavadino pacientų 
į egzaminuojamų kambarį. Jis 
elgėsi maždaug, kaip išdykau* 
jus vaikas, išgirdęs ateinantį 
mokytojų. Lygiai taip jis elgė
si kiekvienų dienų, šį kartų 
užkliudė jį maža sarmata, kad 
reikia taip tvarkytis, išgirdus 
ateinančius ' pacientus, arba 
svečius. »

Šiandie tik vienas pacientas 
pas jį teužėjo. Diena buvo il
ga ir nuobodi. Vakare, bai
giantis darbo valandoms, pa
prastai aplankė jį jo mylima 
Valė. Ji buvo graži, egoistiš
ka mergaitė. Užsidėjusi ant 
viršugalvio raudonų skrybėlę 
ir raudonų suknių užsivilkus, 
ji linksmai ir viliojančiai ple
pėjo ir maišė dangų su žeme 
vienam sakiny. Ji buvo jau
na, šios ateinančios kartos 
mergaitė. Gi Dr. Rudis buvo 
jau praeitos, stumiamos į šalį 
kartos pusres. Jis buvo jau 
senas. Prie Valės jis buvo jau 
labai senas. Turėjo daug žilų 
plauki; ir viršugalvį plikų. 
Rytų ir po pietų jis masažavo 
pententuotais vaistais savo 
galvų,, kad ataugtų plaukai. 
Bet jo plaukai slinko ir kožni 
metai paliko jį plikesnį. Kai 
kur jis dar spardėsi prieš liki
mų, kaip motinos į lopšį deda- 

. mas kūdikis. Nejučiomis jis 
prarado plaukus, kelis dantis; 
prarado energijų ir galių 
džiaugtis gyvenimu, kuris 
plaukė jo regraty. Malonumo 
berado degtinėj, pokery ir 
jaunose mergose. Veikimas 
visuomenei, kūrimas, studijos, 
žengimas pirmyn savo profe
sijoj ir panašus daiktai buvo 
jau reniai apleidę jo galvų. 
Buvo jau ir tėvynę užmiršęs. 
Nebeatskrisdavo pas jį iš jo 
jaunystes atsiminimai: merga 
lankoj, daina vakare, ankstus 
gegužės rytas, šilas ir didelė 
rasą, arba -rudens vėjuotų die
nų prie nuogo miško banda ir 
piemuo prie ugnies. Seniau 
daugybė panašių, gražių ir 
griaudinančių vaizdelių atsi
minimais. atplaukdavo iš užjū
rio, iš pat to sodžiaus, kuriam 
jis užaugo,

(Bus daugiau)

Kostui laišką ir tvirtai, raštu 
pareikšti jam savo didelę mei
lę-

Dr. Rudis, nuvažiavęs į sa
vo kabinetą, elgėsi lygiai taip, 
kaip vakar, užvakar, kaip, 
elgėsi jau kelinti metai. Len
gvai ir greitai jis užmiršo, ką 
neseniai kalbėjo su žmona ir 
ką pats mane pradėti. Jis pa
prastai pasidėjo skrybėlę ir 
apsiaustą. Paprastai atsisėdo į 
krėslą ir paprastai pradėjo 
vartyti rytmetinį laikraštį. Jis 
lik vienam, ar kitam puslapy 
perskaitė po eilutę, arba tik 
antgalvį. O paskui vartė laik
raštį, kažko ten ieškodamas. 
Ir jis pats nežinojo, ko jis 
tęn ieško. Tik lajką negražiai 
eikvojo, lankdainas pacientą.

II ryto nieks pas jį neužėjo 
ir nieks jmn nepaskambino. 
Nusibodo jam sėdėti. Jis pra
dėjo paileliu paišyti merginų 
galvas. Vis vieną didesnę, o 
kitą šalia tos mažesnę. Vaiz
davosi jam įvairus merginų 
veidai, kuriuos jis buvo kada 
p°is ir iuos l,a^.

ava gęS pietus restorane, jis Gar&inkifes Naujienose
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

nesigailės 25 centų už tikietą, 
nes dauguma parsineš dvigubai 
dovanomis. Visas vakaro pel
nas skiriamas p. Janušausko 
skridimui.
S. W. A. L. P. Klubo Komisija.

3236 So. Hal-

šiame vakare 
smagiai laiką

ALTASS ŽINIOS
Šį vakarą Marąuette 
Parke rengiama bun- 
ko party su šokiais 

parėmimui p. Ja
nušausko

14-tąŠį vakarą, šeštadienį, 
balandžio, yra rengiama bunko 
party sif šokiais Marąuette Par
ke, St. Andreans svetainėje, 
antrašu 7022 South Washte- 
naw avė. Labai daug pastan
gų dedama, kad padaryti vaka
rą pasekmingu. Daug jau ir 
nuveikta.

Visokių dovanų yra surink
ta. Vienas davė kumpį, kitas 
dešrą, kitas vėl bonką degti
nės, trečias vyno, kitas ske
petaitę, kitas medaus kvortą, 
kitas aliejaus kvortą. Vieni 
bunko loš, kiti kaziras, treti 
alų pardavinės, ir visi nuo šir
dies linkės musų lakūnui pasi
sekimo laimingai perskristi per 
platų okeaną į musų tėvų že
mę—Lietuvą.

Parko lietuviai

*

Geras vaidinimas 
Didžiulis choras.

ALTASS Bridgeporto skyriaus 
ruošiamam vakare Lithuani 
ca II naudai.

Bridgeportiečiai, niekas ne 
pasilikite 
balandžio 
Chicagos 
3133 So.

namie penktadienį, 
20 d. vakarą. Visi į 
Lietuvių Auditoriją, 
Halsted St.!

K. Aleksiunas, 911 W. 33 
Street.

St. Bagdonas, 
sted St.

Dalyvaudami 
netik praleisime
prie gražių dainų ir vaidini
mo, bet ir prisidėsime1 prie an
tro transatlantinio skridimo 
jvykdinimo. J. K.

North Side
ALTASS darbuotė

Pirmadienio vakarą, balandžio 
16 d., kaip 7:30 valandą, north- 
sidiečiai lietuviai susirinks šv. 
Mykolo parapijos svetainėje, 
Wabansia Avė. prie Paulina St., 
kad galutinai prisirengti prie

prisidėsime prie didžiojo jungtinio iškilmių va- 
'karo, kuris atsibus balandžio 
29 d. Wicker Park svetainė) 
naudai transatlantinio skridi
mo.

šiuo tikslu čia visi lietuviai, 
pasidėję į šalį savo partijinius 
ir religinius įsitikinimus, ėmėsi 
nuoširdžiai darbuotis, kad AL- 
TASS fondą papildžius ir skri
dimo laiką priartinus.

Šiame susirinkime draugijų 
atstovai ir nariai rėmėjai išgirs 
galutiną projektą programų lie
čiančio vakarą ir bus reikalin
ga išrinkti darbininkus. Taip
jau patirsime kiek darbuotojai 
išplatino ženklelių ir tikietų. 
Svarbiausia, sužinosime smulk
menas apie Lituanica H, kuri 
jau rasis Chicagoj. Taigi pir
madienį eisime visi į susirinki
mą.—Narys.

čia mes
įruošimo Lithuanicos II, kuria 
šį pavasarį musų lakūnas J. 
R. Janušauskas plasnos per pla
tųjį Atlanto vandenyną į mu
sų tėvyškės laikinąją sostinę 
Kauną.

Įžanga visiems prieinama — 
35c. Patartina visiems įsigyti 
tikietus iš anksto. Juos galima 
gauti sekamose vietose:

J. Kirlio aptiekoje, 3259 So. 
Halsted St.

P. Gudas, 900 W. 33 St.
Jos. Budriko Badio krautu

vėje, 3417 So. Halsted St.
Sandaros raštinėje, 814 W. 

33 St.
Progress Furniture1 Co., 3224 

So. Halsted S t.
A. Budris, 939 W. 33 St.
Jakubonis Barber Shop, 3133 

So. Halsted St.

ŠIANDIEN IR RYTOJ
Yra paskutinės dienos 

kad jus dar galite 
įsigyti

MAYTAG 
skalbiamąja mašiną

Cook apskrityje 3,000 
bedarbių greit 
gaus darbo

Užtvirtino projektus, kurie 
teiks užsiėmimo dabar 
bantiems.

uz

89.50
Nuo Pirmadienio jų kainos 

pakįla

'99.50ir
bus

(carload) karpetam pads (paki- 
savaitę speciali# išpardavimas'. 
$X50. vartės, dabar

Aplaikėme visą vagoną
Šimui po karpetų). Šią 

9x12 didžio

1QĖ pak<>1
užteks

2 gabalų Seklyčių Setai

Vertės $79.00

dabar tik

49.50

Roosevelt Furniture Co
1NCORPORATED 

ĮPĖDINIAI CITY FURNITURE CO.
J/. P. Jovarauskas ir J. P. Bertulis, Savininkai

2310 WEST ROOSEVELT ROAD
Phonc SEELEY 87(>0

Atidarą kasdien išskyrus 
Penktadienius iki 10 vai. vak. 
Penktadieniais iki 6 v. v.

ATDARA SEKMADIENIAIS 
nuo 10 v. ryto iki 5 po pietų,

*

it

r———11 > 
be abejo bus smagus vakare*- 
lis. Bus linksma muzika, grieš 
lietuviškus ir amerikoniškus šo
kius, bus smagu jauniems ir 
suaugusiems; šaltas alutis ir 
užkandžiai.

Tas viskas įvyks sekmadienį, 
balandžio 15 d., Sandaros svet., 
814 W. 33rd St. Pradžia 6 vai. 
vakaro, Įžanga tiktai 25 centai 
y patai. Komisija stengsis visus 
atsilankiusius tinkamai pavai
šinti. —Komisija.

Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje 122 
kuopos darbuotė
BRIGHTON PARK. — SLA. 

122 kuopos rengiamas balius 
įvyks šeštadienio vakare, ba
landžio 14 d., J. Dimbelio sve
tainėje, 4523 S. Wood st., 7 
vai. vakare.

Komitetas deda visas pastan
gas, kad balius butų vienas iš 
įspūdingiausių, kokį kada SLA 
122 kuopa yra surengusi. Bus 
dainų, prakalbų, šokiai.

Be abejo, atsilankys musų 
kuopos nariai profesionalai. 
P-lę Aldona Saboliauskiute ruo
šia mums gražių dainų bei de
klamacijų programėli. Atsilan
kys svečių iš kitų kolonijų, žo
džiu sakant, bus vienas iš pui
kiausių žiemos
gimui vakarų. Gros puiki or
kestrą šokiams, užkandžiai vel
tui, įžanga pigi.

Kviečiame publiką ir savo 
narius skaitlingai atsilankyti. 
Pasišoksime, pasikalbėsime, pa
dainuosime ir pagerbsime nau
jai įstojusius ir istojančius. na
rius. —F. T. Puteikis.

sezono užbai-

su-
nedir-

Illinois Emergeucy 
Commission užtvirtino 
darbų projektų, kurie įvykinti 
suteiks užsiėmimo 3,242 bedar
biams. IEBC tęsia viešuosius 
darbus vietoje CWA, kuri iš
ėjo įš egzistencijos.

Eilė projektų buvo užtvirtina 
ta pirmiau, ir, viso, jie suteiks 
darbo 39,162 bedarbiams. Di
delė dalis tų projektų jau vy
kinama.

Tarp įvairių remonto darbų, 
įeina ir įdomus užsiėmimas 
kaip kuriems darbams — iš
naikinti žiurkes. Tas darbas 
vedamas po priežiūra Chicagos 
sveikatos tarybos.
Pakilo skaičius pašalpą imančių 

Šeimynų
Nors Illinois, valstijoje pa

šalpą gaunančių žmonių skai
čius sumažėjo vasario mėnesį, 
visoje gi šalyje tokių žmonių 
skaičius padidėjo. Federalės be
darbių šelpimo administracijos 
žiniomis,, pašalpą vasario mė
nesį gavo 2,600,000 šeimynų, o 
sausio mėnesį 2,484,808.

Relief 
keletą

Moterų Lygos vaka 
rėtis

Vakarai, vakarėliai vįsur ren
giami, bet tur bųt yra smagiau
si, kada moterys juos surengia- 
Jos deda visas pastangas, kad 
vakarėliai butų linksmi ir įvai
rus. Kur moterys darbuojasi, 
su pasišventimu, kaip ši komi
sija, susidedauti iš šių Lietu
vių Mot, Ipiliečių Lygos narių, 

Ipp. B. Paliulienės, O. Klimans-> 
kienčs ir S. Andrulaitienės, ten 

t

I
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Gėlių Darželio pa 
rengimas

šj šeštadienj, balandžio 14 d., 
Woodmano svetainėje, 3259 S. 
Lime st. (prie 33-čios) įvyks 
Gėlių Darželio draugijėles kau
liukų lošimo vakaras.

Mes kviečiame visus musų 
draugus, rėmėjus atsilankyti į 
parengimą ir linksmai laiką 
praleisti. Musų motinos yra 
paruošusios jums šaunių dova
nų.

Taigi, dalyvaudami musų pa
rengime jus ne tik smagiai lai
ką praleisite, bet tuo pačiu lai
ku paremsitc ir musų draugi
jėlę.

Pramoga prasidės 7 vai. va
karo. —Jurginis,

Kruopiškių Kliubas 
turi šį vakarą links

mą balių

Vera Arlauskienė ran 
dasi ligoninėje

Ar- 
st., 

Na-

18 APIELINKĖ, — Vera 
lauskienė, 1841 S. Halsted 
kuri su Paul Balčiūnu yra 
tional Restaurant savininkė,
buvo išgabenta i Lutheran Dea- 
coness Home Hospital, kur jai 
bus padaryta operaciją.

Jos draugams nemalonu, kad 
p. Arlauskienė turi rastis ligo
ninėje per kiek laiko, bet, tiki
ma, kad netrukus pasveiks ir 
vėl valgykloje gamins skanius 
valgius. —Senas Petras.

šį vakarą visi kruopiečiai 
renkasi į Hollywood Hali, 2417 
W. 43rd Sti iTen bus melodinga 
muzika, putojantis alus, gar
dus užkandžiai. Kruopiečiai 
taip pat kviečia savo kaimynus, 
kad atvyktų sykiu pasilinks
minti, kaip tai, žagariečius, Ak- 
meniškius, Papeleniškius, Ša- 
kiniškius; bus mandagiai pri
imami ir Joniškiečiai.

Vakaras ruošiamas įrengi
mui laisvų kapinių Kruopiuose,

Visiems atsilankiusiems iš
anksto tariu ačiū.—Kruopiškių.

Rungtynės nacionalio čem 
pionato

šiuo laiku Cook kauntės ka
lėjime sėdi tūlas Rogalski, 13 
metų bernaitis. Jisai kaltina
mas pirmo laipsnio galvažu- 
dyste. Tai jauniausias kalinis, 
kokį Cook kauntės kalėjimas 
yra turėjęs, kaltinamas tokiu 
sunkiu prasižengimu.

RADIO

Balandžio 16, 17, 18 ir 19, 
dienomis Turner Hali, 820 N. 
Clark st., įvyks ristynių irsyn-, 
kiųjų vogų kilnojimo turnamen- 
tas. Per tuos keturis vakarus 
turpamente dalyvaus įvairių 
tautų ristikąi ir atletai. Pir
miausiai, žinoma, bus išsijuoti 
silpnesnieji,— pasiliks tik tie, 
kurie visus kitus nugalės. Jie 
bus paskelbti čempionais.

Turnamefltas bus įdomus tuo, 
kad bus visokios rųšies risty
nių,—amerikoniškų, graiko-iro-i 
maniškų, džiu-džitsu ir kitoniš
kų.

Kiek teko girdėti, lietuviai 
ristikąi ir atletai yra labai su
sidomėję tuo turnamentu. Lie- 
tuvių lurnamente dalyvaus 
apie £0, Tai pusėtinas būrys. 
Reikia turėti, vilties, kad kam 
nors iš jų pasiseks laimėt čem-- 
pionatyą.

Spęrto mėgėjams tas turna- 
mentas bus didžiausia pramoga.

Apsivedė Pranas Bulavas su p-Ie 
S. Kampikaite

Pirmą pavasario dienų, t. y. 
kovo mėnesio 21-mą, 1934 me
tų, “Naujienų” bendradarbis, 
Frank Bulaw, apsivedė su p-lc 
Stefanija Kampikaite, Bridge 
porto kolonijos gražuole, kuri

rinkimuose laimėjo balsų skait
liu tarp kontestančių pirmą po- 
pulerumo vietą.

S. Kampikaitė-Bulaw yra 2C 
metų amžiaus, gimus Chicagoj; 

į visą laiką gyveno prie savo tė
vų adresu, 3213 South Pamell 
Avė., kurie uoliai rūpinosi pa
vyzdingu savo dukters išauklė
jimu.

Stefanija, vos sulaukus 5 me
tų amžiaus, pradėjo lankyti mo
kyklą, ir užbaigus pradinės ir 
aukštosios Lindblom mokyklos

Ii pusėtinai gerai vartoti lietu 
vių kalba.

Jos tėvai, p|>. Kampikai, yra 
pažangus žmonės, seni “Nau 
j ienų” skaitytojai ir plačiai ži
nomi Chicagos lietuviams kai
po biznieriai,
metų kaip jie užlaiko 
mų daiktų krautuvę 
3213 So. Pamell Avė.

Nes jau 15-ka 
valgo- 
adresu

Įdomus radio programas bus 
duodamas šį sekmadieni Budri
ko krautuvės iš stoties WCFL., 
970.kik, Jiuo 1 iki 1:30 po pie
tų.

Dalyvaus Vyčių Dainos Cho
ras ir jų dainininkai, taippat 
dalyvaus Budriko akordijonis- 
tas ir piano akompanistė. Pro
gramas bus aiškiai girdimas ne 
vien Chicagoj, bet ir apfejinkė- 
je apie 30D mylių nuo Chica
gos, nes WCFL stotis leidžia I kursą su aukštais atsižymėji- 
pręgramus ir ant trumpųjų mais įstojo į Ėnglewood kole- 
bangų W-9X AA 6080 kil. Tad giją. Kolegijoj studijavus 4- 
su trumpųjų bangų prijungtu- rius metus baigė knygvedystės 
vais galima gauti visose Su-[kursą. Ji, lankydama kolegiją, 
vienytose Valstijose, taip pat 
ir užsieny.

Kitas Budriko programasyra 
duodamas iš stoties WAAF 920, 

į kilų nuo. 1:30 iki 2:00 valan
dos. po. pietų. Stoek Yards sto
tis yra gana stipri ir progra
mai girdimi labai plačiai, ypa
tingai tarp ūkininkų. Nedėlioję 
bus duodama labai gražus pro
gramas susidedantis iš lietuvių 
liaudies dainų ir gražios muzi
kos.

Nepamirškite pasiklausyti.
—Budriko Pranešėjas.

taipgi studijavo Master Course, 
Secretarial ir Public Speakihg. 
Be to, ji vakarais mokinosi lie
tuvių kalbos ir rašybos, h’ gu-

Apie F. Bulaw užteks paša 
kius tiek, kad jis yra žinoma: 
Amerikos lietuviams kaipo ra
šytojas žinių ir apysakų “Nan 
jienonis”. O žingeidumo deiiai
galima prisimint, kad jis yra 
gimęs Lietuvoj, paeina iš Be- 
meikių kaimo, Rokiškio apskri
ties; apleido Lietuvą 1920 me
tais ir atvykęs Amerikon va
karais lankė mokyklą 
javo anglų kalbą.

P-nas Bulawąs yra 
kas, malonaus budo 
Tikimasi, kad jo gyvenimas 
bus dar malonesnis, kai jam 
teko laimė apsivesti su p-le S. 
Kampikaite.

ir studi-

zmogus.

V. Poška.

GARSINKITES “NAUJIENOSE”
t—

a akiniu išpardavimas

SEKMADIENIO RADIO 
PROGRAMAS

Rytoj, 15-tą balandžio, 11-tą 
valandą prieš pietus, iš stoties 
WGiES., 1360 kilocycles, Pro
gresą Furniture Co„ 3224 So. 
•Halsted Street, transliuos gra
žų radio programą, kurio išpiL 
dyme dalyvaus keletas žymių 
dainininkų ir dainininkių. Prie 
to, bus grasios muzikos, įdo
mių kalbą, taipgi naudingų ir 
žingeidžių pranešimų. Nepa
mirškite pasiklausyti.

and 
uV

DIDELIS 
PASIRINKIMAS

įvairiu Styliy Rėmų, Tikri Toric šlifuoti Stiklai 
PRITAIKINTI JL'SU AKIMS NUŽEMINTOMIS KAINOMIS

■ Patenkinimas Garantuotas.

Dr SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Ofisas ir Akiniu Dirbtuve
-756 West 35th Street Telefonas Yards 1829
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“KAMINKRETISirMALINININKAS”
MIKO PETRAUSKO KOMIŠKA OPERETĖ. 30 METŲ SKIRTUMAS TARP DVIEJU GRAŽIŲ OPEREČIŲ.
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Stato Setaoje CHICAGOS LIETUVIŲ CHORAS “PIRMYN”
Pų. viūdiuiiMo Špiliui prie Stcpliciis Revelęrs ĮŽANGA iš uirb to ūik- prie durų GOc



NAUJIENOS, Chicago, Jll

KAIP REIKIA VAŽIUOTI J “LITUANICOS II” KRIKŠTYNAS

neturtingas ir
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18 gatvės apielinkč
niEEORT

iš biznio tuo

apvogė aludę

Sustreikavo veiteriai

LAUKIANT LITUANICOS II

Valio Bridgeportas

Tavern
1800 SO. PEORIA STREET

SUBATOJ

Balandžio-April 14,1934
komisioniėrius

visą

yra 
iPai’k 
2300 

Park- 
West. 
agen-

^HlCfrGO

Pufus
L. O.

KAURŲ 
VALYTOJŲ

palaidotas
Kazimiero

federalės valdžios trobesiui ir 
parodos skyriui palaikyti atei
nančią vasarą.

Balsuokite Balandžio
14 d. tik už vieną

Automobilius užmu
šė Juozapą Kalikstą 

Summit miestely

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1934 metams

Politikieriui bausmė 
kalėti iki 2 metų

Iškilmingas Atidarymas
PETRO VAIČIŪNO

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

CHICAGOS 
ŽINIOS

Gerbiamieji tautiečiai, kurie per daugelį metų esate neragavę iš Lie 
tuvos ar Rusijos degtii , ' “ * _ . ‘1
biznierių. Yra didelis pasirinkimas visokios rūšies pas

Visuomet yra Paduodamas Svečiams 
OSHKOSH GERAS IR GARDUS 

ALUS.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

DIDIS 
PAVASARINIS

Išgirskite musų radio programą 
nedėlioj, U-tą vai. prieš piet, iŠ 
WGES stoties, 1360 kilocycles.

Simano Daukanto Skolijimo ir Budavojimo Bendrove 
(Spulka) skolina pinigus ant pirmų morgičių ir ant 

lengvų išmokėjimų.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD <®|!
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902
Vanos, lietaus ir druskos vanos.

swimming pool. IHi
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims seredomis iki 7 v. v.

P. Pranokus, čia gerai žino
mas biznierius, išvažiavo į Hot 
Springs, Arkansas, pataisymui 
savo sveikatos. Paskutiniu lai
ku jis nesijautė sveikas, šeimy
na pasiliko Chicagoj. IP. Prano
kus pasitraukė ir 
laiku.

Kviečiame gimines, draugus ir pažystamus atsilankyti 
Dykai duosime gardžius užkandžius. 
Grieš šauni muzika, šokiai tęsis iki ryto.

Kviečia PETRAS VAIČIŪNAS

P. Pranokus išvažiavo iš 
Chicagos

Saulėtam, žerėjančiam Kalifornijos ore 
Pakilo galinga Lituanica Antroji.
Jos milžiniški sparnai smiltis tik pakratė, 
šešėliais glamonėdami sudie kraštui sakė.

Pasipurtė, sustaugė oro karalienė 
Virpėdama spindulius kaip angelas skynė 
Jos šviesios spalvos kaip sidabras žvilgėjo, 
Kai į rytus pataikius, ji skristi pradėjo. 

Galingas tai paukštis musų tas aras 
Ir greitas ir saugus ir lengvas kaip garas. 
Per amžius svajotas, žmogaus išgalvotas 
Tai tikras stebuklas, oras užkariautas.

Negyvas siaubimas, oro operatas, 
žmogaus išradimas, mechanikos pradas; 
Bet musų lakūnas ją myli, godoja — 
Kapoja jis orą, kaip paukštis plasnoja. 

Du tūkstančius mailių jam reikia atskristi, 
Virš girių, kalnų reik kelią surasti; 
Bet jis nepaklysta, randa tiesų kelią— 
Skraidyt jis papratęs palei savo valią.

Lituanica Antra, tai vardas lėktuvo, 
Duktė tai Pirmosios, kuri yr’ pražuvus; 
Janušauskas ją myli maloniai ją valdo, 
Jos Širdį jis žino, gerbia ir jos vardą.

—A. K

Iš daktaro R. Fitch labora
torijos, 3154 Nonth Crawford 
Avė., pavogta skrynia, kurioj 
laikyta 140 žiurkių. Vėliau 
skrynia surasta, bet žiurkių jo
je nebebuvo. Daugiau kaip pu
sė tų žiurkių, eksperimentų 
tikslais, buvo užkrėsta tuber
kuliozių. IPolicija prisibijo, kad 
vagiliai mėgins žiurkes par
duoti smulkių žvėriukų krau
tuvėms ir kad nuo tokių žiur
kių žmonės gali liga užsikrėsti.

AMERICAN LITH. CITIZENS 
CLUB pf 12th WĄRD valdyba 
1934 metams: J. Svitorius pirm.,

Ben. J. Kazanauskas, Rast
2242 W. 23 Place

Trečiadienio vakarą austrei 
kavo veiteriai ir virtuvių dar 
bininkai trijuose Chicagos vieš 
bučiuose. Tie viešbučiai 
Webster, 2150 Lincoln 
West; Belden Stratford, 
Lincoln Park West, ir 
way, 2100 Lincoln Park 

Veiterių unijos biznio 
tas pareiškė, jogei streikas pa
skelbta dėlto, kad samdytojai 
nepildą NRA kodekso.

IŠ LIETUVOS IR RUSIJOS DEGTINE 
RANDASI PAS J. AŽUKA 

_____ _ _______  
nės, tai šiandien, .galimą gauti pas draugišką

J. AŽUKA
3301 So. Lituanica Avė., buvus Auburn

This advertiBetnent ls not intended to offer whinkey for salo or dellvery in 
any statė or community wherein the advertising, sale or ūse 

thereof is unlawfųl.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO vaidyba dėl 1934 metų. 
Jonus Bijankas, pirm.. 934 W. 
Marųuette Road. Stasys Mažeika, 
pirm, pagclb., Adolph Kaulakib 
nut. rašt. 8842 S. Union Avė. 
Frank Norkus, fin. rašl., 4067 So 
Richmond St., Frank Bakutis, ižd. 
2603 W. 69th St., J. Adomaitis ii 
J. Jahušauskčas, iždo globojai, D. 
Antanaitis, maršalka.
Susirinkimai atsibuna kožnų mėre- 

sj pirmadieny, Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, .8138 S. Halsted St., 7:30 
vai. vakare.

F. POCIŲ. Ki 
' ”* * . l- kad suskaldžius lietuvių 

ir kad padaryti lietuvius 
14 d. 
Pocių, 
tvirtai

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS 
Andrew Lang Tavern 

įvyksta BALANDŽIO-APRIL 14 ir 15 1934
■ r

Kviečiu visus pažįstamus draugus atsilankyti į iškilmin
gą atidarymą. Bus skanių gėrimų, užkandžių ir muzika. 
Buvusioj S. Svilainio vietoje Kean Avė. ant 82 gatvės. 

JUSTICE PARK, ILL.

taip 
esu, 
mas 
priruošti 
skaitlingai 
vo vakarą ir stambiomis au
komis parems ALTASS.

Patarimas: pirkite iš anksto 
tikietus, nes, kaip matyti iš už- 
siinteresavimo publikos, tai la
bai daug žmonių rengiasi eiti j 
’šj vakarą, o dėl to gali pritruk
ti bilietų. —Savas.

Kovo 30 d. rasta automobi
lio užmuštas Juozapas Knukš- 
tas kely prie Drainage kanalo, 
Summit miestelio ribose.

Knukštas tapo
landžio 15 d. Šv. 
pinėse.

Kadangi buvo 
neturėjo apdraudos. tai geros 
valios draugai ir pažįstami su- 
aukavo virš $30 palaidojimui.

Giminių turėjo tik pusbroli 
.Justiną Lukošių, kuris ir rupi-

D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
valdyba 1934 metams: T. Janulis, 
pirm., 3430 So. Morgan St.; A. 
Maziliauskas pirm, pag., 6135 S. 
Rockwell St.; P. Kiltis nut. rašt., 
8347 So. Lituanica Avė.; M. Z. 
Kadziauskas turto rašt., 5825 W. 
23rd PI., Cicero, III.; F. Bakutis 
ižd., 2608 W. 69th St.; A. Ružins- 
kas kontrolės rašt.; J. Barčius 
apiek. iždo; F. Kunevičia maršalka. 
Susirinkimus laiko kiekviena mė

nesi kas trečių antradienį, Chicagos 
Lietuviu Auditorijoj, 7:80 vai. vak.

šis žemėlapis parodo, kuriais keliais reikia važiuoti į Ford Lansing Airportą, kur balandžio 22 d 
įvyksta antro lietuvių transatlantinio lėktuvo krikštynos.

Washingtonan išvyko 
C. Dawes ir majoras 
Lohr, Chicagos pasaulinės pa
rodos viršininkai. Washingtone 
jie prašys* kati vyriausybė pa
skirtų reikalingą sumą pinigų

DRAUGYSTĖS LIETUVOS VĖLIA
VA AMERIKOJE No. 1 valdyba 
1934 metų: pirm. Kaz. Kačinskas, 
7204 S. Rockwell St.; pag. Fr. 
Venckus, 755 W. 35 St.; nut. rašt. 
Joe Dabulski. 3044 N. Califor- 
nia Avenue; iždo rašt. A. 
Ambutis, 16000 So. Lincoln St., 
Harvey, III.; pinigų užlaikytojas 
A. čiesna, 4501 S. Paulina St.; 
kontr. rašt. A. Dabulskis, 8044 N. 
California Avė.; kontr. pag. G. 
Kevich, 726 W. 21 St.; durų sargas 
S. Tuškeviče,, 6939 S. Washtenaw

Avp.; ligonių apiekunai A. čiesna 
ir K. Borušienė.
Laiko RURiijnkimus po pirmo kas 

antrų septintadienj Antano čėsnos 
svet., 4501 S. Paulina St. Priimame 
i draugyste nuo 15 iki 40 metų vy
rus ir moteris, berniukus ir mergai
tes, patarnavimas vikrus vienuodas 
sul g draugyste įstatu.

20 METŲ SUKAKTUVES ;
Rengia

Vakarinės žvaigždės Pašalpos Kliubas ir Vyrų ir Moterų 
Apšvietos Draugystė

ŠEŠTADIENI, BALANDŽIO 14 d.
7:30 vai. vakare

Lietuvių Liuosybės Svetainėj,
14 Street ir 49 Court,, Cicero, Illinois

Dainos, muzika, šokiai prie geros orkestros. Įžanga 30c. iškalno, prie 
durų 3oc. Kožnas gauna didelį stiklų alaus. Komitetas.

Su v. Valstijų Apskričio ape
liacijų teismas patvirtino že
mesnio teismo nuosprendį Chris 
Pascheno byloj. Paschen mero 
Thompsono laikais buvo staty- 

Chicagoj. 
Už taksų nemokėjimą jisai ta
po nubaustas 2 m. kalėti ir 
$2,000 sumokėti. Dabar aukš
tesnis teismas bausmę patvirti
no. Paschen seniau skaitėsi 
turtingu žmogum, o dabartiniu 
laiku, sakoma, praradęs 
savo turtą.

kaip nauji HOOVEB 
ŠLAVYKAI

16.50
$20.00, kaip nauji

EUREKA ŠLAVYKAI

uosi laidotuvėmis, padengė di
desnę laidotuvių kaštų dalį ir 
priėmė nabašninką į savo lotą.

Lukošius ir jo šeimyna taria 
širdingą ačiū visiems, kurie da
lyvavo laidotuvėse ir prisidėjo 
aukomis prie palaidojimo.

Velionis Knukštas ilgiausia 
yra gyvenęs Town of Lake apie- 
linkėj, Chicagoj, ir Summit’e.

Povilas.

Nepasisekė apgauti

48J9 Tripp Avė.; P. Jurgelionis 
pirm, pag.; P. J. Petraitis nut, 
rast., 3159 S. Halsted Su; J. Nau
džiūnas turto rašt.; 1500 So. 4.8 
Ct.; J. Manikas kontr. rašt.; J 
Jusiunas kas. globėjes; l)r. A. 
Manikas sergančių narių kvotėjus, 
3008 W. 59 St., tel. Republic 0098; 
bonemonai: A. Šalčiukas, 4038
Archer Avė., tel. Lafayette 6719, 
K. Giarnantus. 4535 S. Rockvvell 
St., tel. Lafayette 2418.
Kliubo susirinkimai atsibuna 3 

ekmadieni kiekvieno mėnesio.

AVESTINGHOUSE 
Naujos Drabužių Plovyklos

*49.50
A. C. C. Plovvklės

49.50
Mados MAYTAG

Scredos vakare
1 adresu 1707 So. Halsted St. Du 
'vyrukai, apsiginklavę revolve
riais, įėjo vidun, bartenderj nu
varė į užpakalinį kambarį, iš
kraustė registerį, pasiėmė 3 

ibaksus cigarų, 3 butelius degti
nės, 3 butelius vyno ir pasiša
lino.

Panedėlio vakare savininkė 
šios aludės buvo apiplėšta šaly- 
gatvy prie pat aludės durų. 
Plėšikai suareštuoti. —žv.

Bridgeportas tylėjo ilgai, iš
rodė lyg užmigęs, pasenęs. Bet, 
matyt ne taip buvo. Jis tik ne- 
barškėdamas, tyliai ir rimtai 
rengėsi prie darbo ir kada ra
do reikalinga pasirodyti, tai 
akimirksniu viskas surengta 
kuo geriausiai. Kurie netikite, 
tai pažiūrėkite į Naujienų 13 
d. balandžio numerį, o taipgi j 
kitus laikraščius. Rasite prane
šimą: “Lituanicos II naudai te
atras ir koncertas”. >

Na, ar rasite geresnius artis
tus, geresnį chorą, kaip tie, ku
riuos pasirinko Bridgeportas? 
Ne. Ne tik Chicagoj, bet ir vi
soj Amerikoj tarp lietuvių nie
ko geresnio negalima rasti. To- 

garbč Bridgeportui, kad 
moka veikti. Aš tikras 

kad Bridgeportas, mokčda- 
taip greitai ir taip puikiai 

tą vakarą, taipgi 
atsilankys į sa<-

Išvyko Washingtonan 
Pasaulines Parodos 

reikalu

0ANTON F. POCIUS 
JEWELER

Cicero lietuviai neapsigau
kite Viešųjų Mokyklų Bal
savimuose Bal. 14 d. 1934

Dų lietuviai negali laimėti. Lie
tuvių organizacijos remia tik vie
nų lietuvį 
tas lietuvis yra kažkieno pasta 
tytas, 
balsus, 
politikierių vergais. Bal. 
visi balsuokite už A. F. 
Jis yra tikras lietuvis ir 
stovi už lietuvius.
Balsavimo vietos bus

ros :
nuo 6 v. ryto iki 5 v. v.

Pas Mrs. Jasutis, kuri gyve
na adresu 3934 W. 16 st. ir tu
ri tuščią Storą vendai, atsilan
kė nepažystami vyrai apžiūrėti 
vietą. Po kelių atsilankymų jie 
sutiko parendavoti, tik išėjo 
:<įsivesti savo partnerį.

Netrukus jie sugryžo su ki
tu vyru, kuris sakėsi atvažia
vęs iš farmų, kur jo tėvas mi
rė, palikdamas jam daug pini
gų išdalinti biedniems. Dabar 
jis turįs $25,000. Todėl, nega
lėdamas ilgiau būti Chicagoje, 
tuos pinigus paves poniai Jasu- 
tienei ir tam žmogui, kuris jau 
buvo sutikęs rendavoti minėtą 
Storą.

Bet kad pinigai nepapultų į 
blogas rankas, jis nori matyti, 
ar jie turi savo pinigų. Mote
ris užsigynė, kad pinigų netu
ri pas save, bet turi banke. 
Tad visi nutarė eiti iš bankos 
išimti. Bet išėjus visiems į gat
vę, ponia Jasutienė pareiškė, 
kad pinigų neims ir pašaukė 
detektyvus.

Abudu vyrai pražuvo ir dau
giau nebesugryžo.

TURMITUREL”
3222-26 S. Halsted St
Vedėjas J. KALEDINSKAS

\ CITY

\aujos 
Drabužiu Plovvklės po

69.50
THOR Plovvklės p

28.50
.Naujos APEX Plovvklės

, *39.50
$65.00 naujos BEE

PLOVYKLAS

32.50

išpardavimas
ANT 

DRABUŽIŲ 
PLOVYKLIŲ

k vsn

*»

< * MM .



šeštadienis, balan. 14, 1934 NAUJIENOS, Chicago, ĮĮĮ,

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

L T. Kapinėse palai 
doti du žymus Chi- 

cagos lietuviai
Palaidoti Vincentas Makaveckas 

ir K. Mockienė

Velionis buvo labai draugiškas, 
energiškas, darbštus ir visų 
mylimas. Nors dėl nesveikatos 
aktyviai nedalyvavo Peoples 
Furnuture Kompanijoje, bet vi
suomet širdžia ir mintimis bu
vo su jos dabartiniais darbuo
tojais. Velionis Vincas Maka
veckas mirė Stevens Point, 
Wis., kur prieš mirtį persikė
lė gyventi, kad pataisius 
suirusią sveikatą.

Tą pačią dieną taipgi 
palaidota žymi chicagietė
therine Mockienė, motina ge
rai chicagiečiams žinomų pro
fesionalų Dr. Jono Mockaus ir 
advokato Juozo Mockaus. Ve
lionė buvo darbšti, mylėjo ap
šviestą ir dorą, tai per savo triū
są ir pasišventimą išauklėjo ir 
davė mums lietuviams du ga
bius ir darbščius inteligentus.

savo

tapo
Ka-

Velionę K. Mockienę laidojo 
iš jos namų 5349 S. Hermitage 
Avė. Prie! kapo pasakė įspūdin
gą prakalbą adv. K. Jurgelio
nis, o muzikalj programą išpil
dė dainininkas Stasys Rimkus 
ir J. Grušas.

Velionį Vincentą Makavecką 
lydėjo didelis būrys žmonių; 
prie kapo kalbėjo adv. K. G il
gis ir J. Jankus. Dainininkas 
Stasys Rimkus ir J. Grušo or
kestras išpildė liūdesio himną.

Senas Petkau.

Balandžio 12 d. Tautiškose 
Kapinėse tapo palaidotas pla
čiai Chicagos lietuviams žino
mas Vincentas Makaveckas. Jis 
per daugelį metų buvo Peoples 
Furniture Kompanijos dalinin
kas ir vienas jos viršininkų.

Pamatysim populia- 
riškiausia komiška 

operetę “Abejoti
nas Asmuo”

PADĖKAVONĖ
METINĖS MIRTIES

SUKAKTUVĖS

MYKOLAS DAPKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

14 dieną balandžio mėn. 1933 
m., sulaukės 48 metų amžiaus 
gimęs Lietuvoj, Kražių para
pijoj, Raseinių apskr.

Paliko dideliame nuliudime 
moteri Jievą,, dukterį Liudvisą, 
broli Adolphą ir brolienę, švo- 
gerj Juozapą Armalą ir švo
gerką, o Lietuvoj tėveli ir mo
tinėle, brolius Kazimierą ir 
Juozapą ir brolienes, 2 seseris 
Teklę ir Valesią.

Liūdnai atminčiai musų bran
giausio Vyrelio ir Tėvelio bus 
laikomos šv. Mišios šv. Kry
žiaus bažn. 14 d. balandžio m. 
1934 m., 7 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus atsilan
kyti i pamaldas.

Mes Tave Musu brangiausia 
i Vyreli ir Tėvelį niekuomet ne- 
Į užmiršime. Tu pas mus jau 
! nebesugrjši, bet mes anksčiaus 

ar vėliaus pas Tave ateisime, 
į Lauk mus ateinant!

Nuliūdę lieka.
Moteris, Duktė, Broliai 
ir Giminės.

KATHERINE MOCKIENĖ 
po tėvais Abramavičiutė 

širdingai dėkavojome visiems 
laidotuvių dalyviams, kurie 
kuomi nors prisidėjo musų myli
mai Katherine mirus, kuri iš
kilmingai tapo palaidota į Tau
tiškas kapines balandžio 12 d, 
1934 m. Dėkavojame visiems 
gentinis ir draugams, gėlių vai
nikų aukautojams, kurie gra
žiai puošė velionės grabą. Dė
kavojame advokatui K. Jurge- 
lioniui už gražios i^akalbos 
pasakymą ant kapų, taipat dė
kavojame dainininkui Stasiui 
Rimkui už gražų padainavimą 
ir J. Grušo orkestrai už gražų 
grojimą ant kapu. Dėkavojame 
visiems gentims ir draugams 
kurie tiktai kuomi nors prisi
dėjo laidotuvių laiku. Už len
kimąsi laidotuvėse ir skaitlin
gą palydėjimą musų mylimos' 
Katherine į amžino pailsio vie
ta — šaltus kapus. Dėkavoja
me graboriui J. J. Bagdonui 
už gražu laidotuvių patarnavi
mą, kuris gražiai sutvarkė lai
dotuves surengė ir už priei
nama kaimą. Musų mylimoji 
Katherine nors apleisdama šj 
pasauli palikai skaudų skaus
mą musų gyvųjų širdyse, bet 
pasilieki amžinai musu min
tyse. Nuliūdę liekame.

Vyras, Sunai, Duktė, 
Broliai, Sesuo ir Gentis.

PADĖKAVONĖ

Vincentas Makaveckas
širdingai dėkavojame visiems laidotuvių dalyviams, kurie nors 

kuom prisidėjo mirus musų mylimam Vincentui Makaveckui, kuris 
tapo iškilmingai palaidotas balandžio 12 dieną, 1934 m. i Lietuvių 
Tautiškas Kapines.

širdingai dėkavojame Peoples Rakandų krautuvės dalininkams, 
Keistučio Kliubui ir kitiems visiems už gėlių vainikų suteikimą, 
kurie gražiai puošė velionio grabą.

Širdingai dėkavojame advokatui K. Gugiui ir J. Jankui už pa
sakymą gražių prakalbų. J. Jankus kalbėjo koplyčioj, adv. K. 
Gugis prie kapo. Taipat dainininkui Stasiui Rimkui už gražų 
padainavimą ir J. Grušo orkestrui, kuris grojo paskutinius liūdesio 
himnus.

Širdingai dėkavojame visiems velionio Vincento gentims, drau
gams ir laidotuvių dalyviams, kurie lankė velioni per laidotuvių 
dienas ir už palydėjimą j amžino pailsio vietą — šaltus kapus.

Širdingai dėkavojame graboriui J. J. Bagdonui, kuris gražiai 
sutvarkė laidotuves, už prieinamą kainą ir suteikė mandagų, gražų 
laidotuvių patarnavimą musų mylimam Vincentui mirus.

Nors uždavei skaudų širdies skaumą apleisdamas mus saviš
kius, gentis ir draugus, bet musu mintise ir širdies skausme pasi
liksi amžinai.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnūs. Duktė, Marti, žentas, 
Broliai, Seserys ir Gentis.

Kurių stato Chicagos Lietuvių 
Choras Pirmyn, po vadovyste 
K. Steponavičiaus, rytoj St. 
Agnės Auditorijoj.

Meno mėgėjai karts nuo kar
to stato klausimą: kaip toli pa-

PETRAS BALSITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 13 dieną, 9:45 va
landą ryto 1934 m., sulaukęs 
puses amžiaus, gimęs Rasei
nių apskr., Naumiesčio parap., 
Vanagu kaimas.

Amerikoj išgyveno 32 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

mylimą moterį Elzbietą po tė
vais Stonaitė, dukterį Sophie, 
2 sūnūs Petrą ir Pranciškų 
žentą Joną Skuzinskis ir šei
myną, marti Genevievę ir šei
myna, seserį Marijona ir švo- 
geri Juozapa Stonius ir šeimy
na, brolį Juozapą ir brolienę 
Jievą ir šeimyną, švogerką Ma
rijoną ir švogerį Kazimierą 
Baškus ir gimines, o Lietuvoj 
seserį Rozaliją ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 
2937 South Parnell Avė., Tele
fonas Victory 1914.

Laidotuvės įvyks pirmadieny 
balandžio 16 dieną, 8 vai. ryto 
iš namų į Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu 
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš tėn bus nulydėtas j 
Šv, Kazimiero .kupinės.

Visi a.' a. Petro Balsitis gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ii 
atsišveiKinimą.

Nuliūdę liekame, 
Moteris. Duktė, Supai, Sesuo, 
Brolis, žentas, Brolienė, 
švogeris, švogerką ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. F. Eudeikis, Telefo
nas Yards 1741.

p

Siunčiame Gėlės Telegramų į visi 
pasaulio dalis.'

L O V E I K I S
Kvietkininkas

Gėles Del Vestuvių, Bankietams ir 
Pagrąbams

Pristatome i visas miesto dalis 
3316 So. Halsted St., Chicago, III. 

Phone Boulevard 7814

-b*—

žengė lietuvių muzika ir daina 
per 30 metų?

Per tų ilgų laikotarpi, kai 
lietuviai, atvykę iš užjūrio, pra
dėjo steigti meno organizacijas 
ir dėjo pastangas, kad atsiekti 
aukščiausį išsitobulinimo laips
nį muzikos ir dainų srityje, tas 
menininkų pastangas lietuviai 
įvertino, bet reikalavo vis dau
giau ir daugiau iš jų to, kas 
gludi po uždanga dailės.

Kai įsisteigė Chięagos Lietu
vių Choras Pirmyn ir suburė 
menininkų pajėgas, tada tik 
pasirodė, kad tokios operetės, 
kaip “Abejotinas Asmuo”, “Ka- 
minkretis ir Malūnininkas” yra 
kupinos įdomių minčių, dainų 
ir muzikos, ir atvaizduotos to
bulai gali būti visų mėgiamos.

Mes to galime tikėtis iš cho
ro ^Pirmyn” ir drųsiai galime 
sakyti, kad šis choras dar nėra 
apvylęs publikos perstatymu 
bent kokių operečių, ir visi, ku
rie dalyvavo jo parengimuose, 
įgijo įvairių įspūdžių ir turėjo 
didelio pasitenkinimo išgirsti 
bent kokias dainas ar muzikos 
kompozicijas.

Bet choras “Pirmyn” kas 
kart publikai duoda ko naujes
nio, įdomesnio, tad ir šiuo kar
tu pamatysime populiariškiau- 
sių operetę atsilankę į St. Ag
nės Auditorijų, prie Archer ir 
Rockwell gatvių.

Pola Tendziiilytė,' žymi lošė
ja iš Lietuvos ir iš Hollywood’o, 
Cal., padėjo priruošti minėtus 
čia veikalus scenai.

Fr. Bulavv

Siūlo $20.00 už gra 
žintus daiktus

Be to, penki deimantiniai žie
dai.
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Lietuvės Akušerės
Mrs. Anelia

SIUSKITPER
NAUJSEHASl DR. STRIKOL’IS
PINIGUS LIETUVON I Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal sutarimų 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel. Prospect 1930

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Amerikos Lietuvių Daktarų

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grįžo iš Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

VALANDOS 10-12 A. M. 2-6 P. M. 
7-9 P. M. Sekmadieniais ir ketvir

tadieniais pagal sutarimą.
3335 So. Halsted St

Tel. BOULEVARD 9199
DR. VAITUSH, OPT 

LIETUVIS 
Optometrically Akių Specialistas. 
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karštį, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti-1 
kimuose egzaminavimas daromas su v V • dulll o U
elektra, parodančią mažiausias klai- Cor. of 85th and Halsted Sts. 
das. Specialė atyda atkreipiam į.mo- Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6-30-8:30 
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai- . Nedėldieniais pagal sutartį, 
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne-----------------------------------------------
dėlioj nuo 10 iki 12. Akinių kainos! TAT# TATTOOT^T T M? pi^žm\8ip.bkuyv»° tt DK- RUSSELL 

be Pi"““ GYDYTOJAS,PIr" CHIRURGAS

4712 South Ashland A v. 2515 W. 69th St.
Phone Boulevard 7589 Of^o valandos 2 iki 5 ir 6 iki 8 

___________________________ ____ Ofiso telefonas Hemlock 6141

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2343

Lietuviai Daktarai

Emma Pocienė, 644 North 
State Street, kuri užlaiko ali
nę, siūlo $20 tam asmeniui, ku
ris suteiks informacijų apie va
gis, kurie įgrobė daiktus iš 
jos namų* trumpą laiką atgal 
arba už pačius daiktus. Jie yra, 
American Broadtail kailinis pal
tas, suhjaį^4nink kalnierium.

Svarbus pranešimas
TIEMS KURIE GYVENATE

KITU0SĖ MIESTUOSE

K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6109 S. Albany 

Avenue 
Phone 

Hemlock 9252
Patarnauja prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electiric tr e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt.
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

DR. G. SERNER
Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Graboriai

DR. C. MICIIEL. 0. D
LIETUVIS

Kreivų akių specia
listas. Vaikų kreiva# 
akis ištaiso be ope
racijos. Pig i o na i s 
kainomis. lengvais 
išmokėjimais.
t a i kinimas akinių 
teisingas mažiems 
ir dideliems. Pata
rimai dykai,
4654 So. Ashland Avė.

prie 47th St. ant 2 lubų.
Tel, Boulevard 1242

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St

(Cor. of 35th and Halsted Sts.) 
Gyvenimo vieta 3139 S. Lowe Avė.

Tęl. Victory 5904 
Ofiso valandos: nuo 2-4 nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutarti.

Prirengiu kūną dėl gfabo
rtų, nuvežti ant (lipo arbd par
sivežu iš kitų miestų su kara- 
bonu arba nuvežti. Nėra 
skirtumo kaip toli už $40.

J. J. Bagdonas 
Tel. Republic 3100 

2506 W. 63 S t.
Chicago, III.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotoj as
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu, automobilius visokiems reika- 
*41 rtams. Kaina prieinama.
*, 3349^lituanica" Avenue

CHICAGO, ILL.

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau

gijos Nariai. ___

A. K. Rutkauskas, M.D
4442 South Western Avenue 

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro.

J. F. RADZIUS
Incorporated

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 18th St. Tel. Canal 61,74

CHICAGO, ILL.

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus

718 W. 18th St.
Tel. Monroe 3377

LAIDOJAU PIGIAU NEGU KITI

Visi Telefonai

Yards 1741-1742
Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 
4605-07 So. Hermitage Avenue

JUOZAPAS EUDEIKle
— IR — .

TĖVAS “
Jeigu Norite Dailumo ir Nebrąngumo 

Laidotuvėse.........Pašaukite........

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

(Neturime 'sąryšių su firma tuo pačiu vardu) 

< « ’• ■'

& h

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
koph^ia dykai.

<092 ARCHER AVI

I. J. ZOLP
GRABORIUS

1646 West 46th St.
Tel. Boulevard 5203 ir 8413

1327 So. 49th Ct.
Cicero 3724. Koplyčia dykai.

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
■Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

sų darbu busite užganėdinti.
2314 W. 23rd PI., Chicago 

Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

J. J. BAGDONAS
Liūdnojo valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.
2506 Wėst 63rd St.

Tel, REPUBLIC 31<MJ

Tel. Cicero 2109 ir 859-J
Antanas Petkus

Graborius
KOPLYČIA DYKAI 

4830 West 15Ui St. 
cicero, iii.

si

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso Tel. Lafayette 7031
Dr. V. E. Siedlinskis

DENH.TSTAS
4143 Archer av.» kamp. Francisco av.

——■
Įvairus Gydytojai

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Phone Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZEL’IS

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 35 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonus Virginia 0036

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

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

DR. A. L. YUŠKA 
2422 West Marųuette Road 

kampas 67th ir Artesian Avė.
'Telefonas Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir '7-9 po pietoj, seredomis po pietų 

.ir nedėliomis pagal susitarimą.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone Plaza 8200

Res. 6600 South Artesian Avenue. 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Ganai 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

DR. V. A. MUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai,, Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1401

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir tisų 
chroniškų ligų

Ofisas 8102 So. Halsted St. 
arti 31st Street 

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ne- 
dėliomis ir šventadieniais 10—12 

diena.

Advokatai
Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos: —• 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutarti. 

Rez. 6631 So. California Avenue
Telefonas Republic 7868

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockwell St 
Tel. Republic 9723

Tel. Ofice Wentworth 6330 
Rqs. Hyde Perk 33»5 .

Dr. Susanna A. Slakis
Moterų, ir vaiku ligų ąpecialistė
6900 So. Halsted St.

Valandos 1—4 po pietų, 7—-8 vai. vak. 
išskyrus serędopiis

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Monroe SL, prie Clark 
Tel. State 7660; Valandos 9—5 
W. Side: 2201 W. 22 St. CermakRd. 
Panedėlio, Sered. ir Pėtn. vak. 6 iki 9 

Telefonas Canal 6122
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

UUrn^ Ketv. ir Sub. vak. 7 iki 9 
Telefonas Reputdic 9600. ‘

£



šeštadienis, balan. 14, 19.34

RYTOJ DVI OPERETĖS - “ABEJOTINAS 
ASMUO” IR “KAMINKRETIS IR 

MALŪNININKAS”
Abi operetės, viena jų dar pirmą kartą Amcri 

koje stato “Pirmyn” choras St. Agnės 
Auditorijoj, Brighton Parke, 

Pradžia 5 vai. po piet.
kli
šu- 

vie-

Hytoj, sekmadieny, balan----- komp. Miko Petrausko,
džio 15 d., bus nepaprastas1 ris šiemet švenčia 60 metų 
įvykis lietuvių dainų ir muzi- kaktuves. Tai yra sena, bet 
kos mylėtojams: didžiulis Chi-[na iš nedau’gelio tų operečių, 

i “Pir- kuri niekad nesensta ir visuo- 
vedamas K. Steponavi-įmet tiek pat įdomi ir žavinga, 
padedant dideliam Chi- nežiūrint kiek Aąykių ji butų 
Simfonijos Orkestrui, girdėta. Ji yra dar ir tuo įdo- 

vienų ir tų patį vakarų duos'mi, kai pirmų sykį ja statė 
dvi originališkas lietuvių ope-į Vilniuje, joje dalyvavo ir dai- 

’navo dabartinis Lietuvos pre- 
zidenas Antanas Smetona.

Joje vaidins ir dainuos J. 
L’ktveris, kuris dalyvavo joje 

;kai M. Petrauskas pirmų kar- 
• ta jų statė Chicagoj 1910 m. 
| Jis ir dabar dainuos tų pačių

cagos Lietuvių Choras 
myn” 
čiaus, 
cagos

rėtes. Vaidinimas įvyks 'it. 
Agnės AiMitbrijoj, prie Archer 
ir Bockwell gatvių, Brighton 
Parke*.

Bus suvaidintos operetės 
“Abejotinas Asmuo” ir “Ka-! 
minkretis ir Malūnininkas”.

“Abejotinas Asmuo” yra nau- kaminkrėčio partiją, kurią dai- 
ja lietuvių komiška operetė. navo 24 metai atgal. Kiti da- 
Ji yra dar pirmą kartą stato- lyviai bus Ona Skeveriutė, Al

dona Grigonis, Aniceta Štur- 
maitė, Vincas Ascila, J. Serse- 
vičius ir L. Lapinskas.

Taipgi abejose operetėse 
lyvaus ir visas choras.

Pradžia vaidinimo 5 vai.

ma Amerikoj. Muziką jai pa
rašė J. Bertulis, Klaipėdos mu
zikos konservatorijos mokyto
jas. Ji yra labai įdomi savo 
turiniu ir muzika. Vaidinime 
dalyvauja A. Salaveičikiutė- Į

da-

P° 
Steponavičiene, Helena Vespen-; piet. Tad nesiveluokite, kad pa- 
deraitė, Pranas Jakavičius, Vy
tautas Tarutis, 
Pranas Pūkis, 
didelis baletas 
kurį sumokino 
nomas šokėjas 
Vytautas Bieliajus.

Kita operetė bus “Kaminkre- 
tis ir Malūnininkas”, parašy
ta pirmojo Amerikoj lietuvių 
dainos žadintojo ir mokytojo

Stasys Puta ir 
Be to dar bus 
iš 40 asmenų, 
ir priruošė ži- 

ir mokytojas

matyti šias abi gražias opere
tes. Po vaidinimo bus šokiai 
prie smagios Jurgio Stepona
vičiaus muzikos.

Įžanga 60c. Iškalno bilietus 
perkant — tik 50c. Bilietus ga
lima gauti pas visus choro na
rius. — tt.

Priklausykite į Gerą 
Draugiją 

Kurioje

Antanas Pocius sta 
to kandidatūrą rin 

kiniams Ciceroj

tris 
pa- 
už-

Pašalpa Ligoje ir Po 
mirtinė Pilnai Yra 

Užtikrinta * V . j _L- .
Kam priklausyti į dvi arba 

pašelpos draugijas ir dar kur 
šalpa ligoje, nei pomirtinė nėra
tikrinta, tai geriau įsirašykite į 
CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA 
— čia pašalpa ligoje yra trijų sky
rių: $6, $10 ir $16 savaitėje, pomir
tinė $250 ir į mėnesį reikia mokėti 
tiktai 50c., 75c- arba $1-25 sulig to 
kokio skyriaus pašalpą nori gauti.

Kam lankyti dviejų arba trijų 
draugijų susirinkimus, parengimus, 
ligonis ir nešti naštą bereikalingų 
bausmių, kad CHICAGOS LIETUVIŲ 
DRAUGIJOJE priklausydami galite 
gauti pašalpą ligoje tokią kaip ir 
dviejose arba trijose draugijose ir 
nėra verstina lankyti susirinkimai,, 
parengimai, ligonis ir nėra jokių 
bausmių — vien reikia užsimokėti 
mėnesines duokles paskirtu laiku. 
Pašalpa nariams išmokama bile kur 
gyvenantiems Jungtinėse Valstijose.

šimtai vyrų ir moterų priklauso 
šiai DRAUGIJAI, tai kviečiam ir 
Jumis čia prisidėti—kiekvienas svei
kas lietuvis, vyras ir moteris, nuo 
15 iki 48 metų yra laukiamu svečiu į 
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJĄ.

DRAUGIJOS ofisas atidaras tris 
dienas savaitėje: ketverge, pėtnyčio- 
je ir subatoje nuo 4 iki 7:30 vai. 
vakare — 1739 SO. HALSTED ST. 
Prašome atvykti čia pažymėtoms die
noms dėl įsirašymo DRAUGIJON. 
Arba telefonuokite Canal 0117, kad 
norite įstoti DRAUGIJON, musų at
stovas atvyks į jūsų namus-

P-as Antanas Pocius yra kan
didatas į Cicero mokyklų ta
rybą.

Rinkimai įvyksta šiandie, ba
landžio 14 d.

Lietuviams butų tikrai gerai 
turėti savą, lietuvį atstovą' mo
kyklų taryboj.

Tuo labiau patrauktina jo 
kandidatūra yra, kad Piliečių 
Komitetas, kuris p. Pocių re
mia, pripažįsta vykstančias ša
lies gyvenime permainas ir sa
ko, jogei p. Pocius yra Ameri
kos laisvių šalininkas. —N.

IERC atėmė laisnius 
jau 101 groser- 
nių Chicagoje

Illinois Emergency relief 
Commission atėmė laisnius nuo 
101 grosernių Cook apskrityje 
už peržengimą prieš kontraktus, 
kurie suteikė teisę toms krautu
vėms pildyti maisto užsaky
mus, kuriuos Komisija išlei
džia bedarbiams.

Kiekvieną savaitę IERC iš- 
siuntinėdavo kratuvninkams są
rašą maisto, kurį bedarbiai ga
li pirkti, su vėliausiomis mak-

Ooijster
Cordials and Liąueurs

SKANIAUSI GĖRIMAI:

PRANEŠU savo draugams ir pa
žįstamiems. kad

T. AUSTYS ir P. JUCIUS 
Persikėlė i naują vietą 
6648 S. Ashland Avė.

Užkviečiame visus atsilankyti i 
musu naują vietą.

CLOISTER 
CLOISTER 
CLOISTER 
CLOISTER 
CLOISTER 
CLOISTER 
CLOISTER 
CLOISTER 
CLOISTER

Romas 
Benediktinas 
Golden Drops 
De Moskwa 
Kuemmel 
Chartreuse 
Bitters 
Apricot 
Almond

Ateikite su manim 
jsigerti

Širdingai kviečiu visus Chicagos b 
apielinkinių miestelių lietuvius, drau
gus ir senus pažįstamus atlankyti 
mane mano biznio vietoje, 
kau didelį pasirinkimą.

Jūsų žydukas patarnaus 
mandagiai,

Užlai
Janu

ir kiti likeriai.

The Cloister Co.
• IŠDIRBYST6
3251 So. Morgan St

Tel. Boulevard 0505
M. ROŽENSKI, 

lietuvių atstovas.
Thls atvertlMment l« not fntend«l to 
offer whi»kejr for sale y dellvery in 
stato or commnnity wfierein tho advęr- 

tiainr. sale or um tbereof it ąnlawful.-

NATHAN KANTER 
4707 So. Halsted St. 

Tel. YARDS 0808

IŠSKIRTINA PROGA
Ir vėl mes siūlome nepaprastus bargenus iš naujo įgytus bevelk 

naujus karus. Tik pasižiūrėkite į kainas. „ Panašių nerasite niekur Chicagoj.
Su kiekvienu karu eina pilna musų devyniasdešimties dienų garan

tija, taipgi septynių dienų išmėginimo pasivažinėjimas. .
Mes atsakome už kiekvieną pas mus pirktą karą. Mustf vardas 

yra jūsų apsauga.
rrnmstme jūsų seną karą į mainus. Labai liberališkos sąlygos.

be jokių žymių. Garan- COAR 
luotas 90 didnų. Tiktai ^fc1*** 
ST U DE B A K ER “COM MAN DER” 
be Luxe Sedan, 1930. Sunku at
skirti nuo naujo, 6 puikus tairai, 
labai mažai važinėtas.
Tiktai ..........  ...... ■ ****
JRAHAM DE LUKE paskiaušls 
1931. Geras visais citžv’lgiais. Iš
baigi mas kaip naujas^ Tiiri 4 Speed 
Pranmissijas, 6 ratus ir 
tairus, Spol light. Tiktai V 
.'ACKARD paskiausia 1931 Sedan. 
Tai yia gražiausias karas mie.te. 
.neturi nei ženklo. Mes garantuoja
me kaip ir naują. 
Piktai .......... y....X......
HUDSON 1930 Sedan, puikus vi
nis atžvilgiais. Mažai važiuotas. 6 
.^ratiniai ratai. Puikus 
šbaig mas. Tiktai ......... ■ WV
;L1)SMOBILE 1930 De Luxe Coupe

..... $165

BL’ICK DE LUXE paskiausis 1931 
Sędan. Yra kaip naujas. Turi karš
to vandens heaterj, puikius tairus, 
Garantuotas kaip 
naujas .... .....
REO Sedan Paskiausis 1931 
Modelis. Visai mažai var
totas. š ši dratin ai ratai kaip nau- 
;j,^9o uienų garantiją.

PLYMOUTII DE LUXE sedan, pas
kiausis 1932. Važiavau juo tn< ke
lias mylia-s. Su Free Wheelingu. 
Negalima atskirti nuo 
naujo. Musų kaina tiatai
NASH paskiausis 1930 Sedan. 
ia.M gerus kaip aiena kuomet bu
vo nupirktas; Be jokių ženklų iš 
uro ui v.uaus, G drabniai CO 
ratai, puikus tairai. Tikta,
HUPMOBILE Sedan 1931. Yra pui
kiausiam stovy. Puikus išbaigimas,
Ir daugelis kitų. Mes duosime jums liberališką nuolaidą už jūsų seną 

karą, ir gana laiko užsimokėti balansą.
Mes atdari nedėlioj ir kasdien iki 8 > vai* vakare.

SQUARE DEAL AUTO FINANCE CO.
2529-35 NORTH CRAWF0RD AVĖ.

simum kainomis. Pasirodė, kad 
daug groserninkų parduoda 
liuksiusinius daiktus, kurie 
tuose sąrašuose nepaminėti, o, 
prie to, perbrangiai paimdavo 
už suminėtus produktus.

PRANEŠIMAI
TAUTIŠKOS PARAPIJOS 

BALIUS
NEDĖLIOJ, BALANDŽIO 15
TAUTINĖS PARAPIJOS SVET., 

3501 So. Union Avė.
Pradžia 7 vai. vakare, 

Įžanga 25c.
Kviečia visus

Kun. S. Linkus ir Komitetas.

d

A. Budria, 939 W. 83 St.
K. Aleksiunas, 911 W. 38 St.
J. Kulio aptieftoj, 3259 South 

Halsted St.
Progress Furniture Co., 8224 So. 

Halsted St.
Jakubonis Barber Shop, 3133 So. 

Halsted St.
St. Bagdonas Barber Shop, 3236 

So. Halsted St.
Bridgeporto Lietuvių Kolionija 

pasirodykime, kad ir įneš gyvuojame.
Rengėjai.

Lietuviškų Tautiškų Kapinių lotų sa
vininkų ir Draugijų atstovų visuoti
nas susirinkimas įvyks septintadieny 
balandžio 15 d., 1934 m. Lietuvių 
Auditorijos svetainėje 8183 South 
Halsted St. ant pirmų lubų, 1 vai. 
po pietų. Jūsų atsilankymas j susi
rinkimą būtinai reikalingas.

J. Zalatoris,

f 1 .................. .. ............................. .... ....... .................... ■■■■..... ....... ■■■■nu ■■■■■—■■!■ i>4— i.-— i i..——į

CLASSIFIED ADVT.
..........................  . ■ ---------- --------------------------------■■■ '....................... I....................    - -................ ----------------- " - ■ — ................ . .......

Business Service
Biznio •taviiu...

POP1ERUOJAME IR PENT1NAME
1984 m. popiera 7c. Kolis
Klijonka $1.28 Rolis.
Darbas garantuotas ir pigiai.
Pirkite popierą per mane, gausit 

daug pigiau nei kitur.
Sempelių knygas pristatome į namus. 

JOS. AUGA1T1S.
1608 So. 50ih Avė. tel. Cicero «4b

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninkų ir rendauninkų reikalais. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. įžymus 
namai originalio ir vienintelio namų 
savininkų biuro Chicagoje..

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2051-2952 
Mes esamo jau šiuo adresu virš 40 met.

GERA PROGĄ
Pataisyti savo namus pigiai, pirk

dami reikmenis (tnilhvork) duris, 
langus, stogams popierą, rinas ir 
visą lumberj, pas lietuvi, apskaitlia- 
vimas veltui.

BU1LERS SUPPLY
3558 So. Halsted St.

Sav. S. Zolp 
Atidarą visada.

Furmture Al Fixturės
■ Rakandąi-Itaisai

JAUNA pora turi paaukauti 4 
kambarių rakandus. Vartoti 6 mė
nesiai. 7044 Chappell, Hyde Park 
4069.

STORAGE RAKANDU BARGENA1 
$200 importuoti kaurai $25, $300 kau- 
rai $35. Parlor, miegkamb. ar valgo 
mojo kamb. rakandai $30 ir virš. At
dara vakarais ir Nedėlioj, Rapj 
Storage, 5746 S. Ashland Avė.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia____

REIKALINGAS janitorlus, apise- 
nis, blaivas į hotelį, valgis, kamba- 
i.vs ir užmokestis.

2126 So. Halsted St.

REIKALINGAS vynu? dirbti ant 
farmos, valgis ir maža alga. Kreip
kitės S. AnuczausKi, Route 1. Box 
•*1, Fennvell, Mich.

REIKALINGAS patyręs bučėrys, 
jaunas, moKantis anglų kalbą.

2083 S. Halsted St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė, biznis išdirbtas gerai, parduosiu 
lygiai. Box '104, 1739 S. Halsted St.

TAVERN ir Namas parsiduoda, 
gera apielinkė, pamatykite ir persi
tikrinkite. 1147 West 47th St.

PARENDUOJU saliuną su visais 
įtaisymais arba gali pirkti labai pi
giai dėl vyro mirties. Parduosiu ir 
namą. 8934 W, 16 St. Telefonas 
Lavvndale 5293.

RENDON Piknikams Grove, 7 
akeriai su namais, randasi į rytų M 
pusę ant Kean Avė. vienas blokas Į 
nuo Archer Avė., Justice Parke, 
.ei. Lincoln 3690.

ANT RENDOS Standas, Willow 
Springs, prie Kean Avė. Atsišaukite 
2552 Blue Island Avė., Tel. Seeley 
6743, Chicago.

----- o-----
RENDON 4 kambarių flatai. Dide

li, šviesus kambariai. $10.00 mėne
siui. 5407 Shields Avė.

NAUJAI išdekoruoti flatai 4 ir 7 
kambariai, šviesus, labai pigi renda. 

1445 W. 16th St.

6 ŠVIESUS frontiniai kambariai 
su maudyne, naujai išdekoruoti, pe
čiu apšildomi, — $16.00.

1534 S. Central Park Avė.

RENDON Storas su kambariais 
7446 Archer Avė. Summit, renda $20. 
Tinkamas dėl tailor, ice cream, ba
kely, shoemaker, arba taxern. Mar
kus, 5529 So. Neva Avė. Telefonas 
Prospect 2559.

Furnished Rooms

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė, geroj vietoj.

4958 Pfinceton Avė.

Parnig For Sale
> UJciai Pardavimui

BARGENAS. 5 akrų farma, 125
mylioš nuo Chicagos, visa dirbama, 
prie Ladd, III. su triobomis ir gy
vuliais. Kreipkitės laiškų J. K. Box 
46, Ladd, 111.

MAINYSIU 20(1 akerių įrengtą far- 
mą Glidden, Wisconsine. A n to n Der- 
kiewicz, 2512 N. Lotus Avė.

ĮSIGYK farmą 
TURĖSI DARBĄ VISADA

48 akrų pilnai Įrengta farma, 5 
kambarių pamūryta stuba, bamė, 
vištininkas, garažas, 2 arkliai, 2 kar-
vės. keletas kiaulių, daug vištų ir 
reikalingos mašinos. Del netikėtos
priežasties turi būt parduota už 
$2600. Tik $1200 įmokėti. Randa
si 65 mylios nuo Chicagos. Turime 
šimtus kitokių bargenų nuo 10 iki 
1000 akrų farmų.

J. SINKUS AND CO.
1039 W. 69 St.

Lietuvių Tautiškos Bažnyčios Mi
tingas su prakalbomis įvyks sekma
dienį, balandžio 15 d., 1 vai. po piet; 
Sandaros svetainėje, 814 W. 33 St. 
Bus du kunigai kalbėtojai, vienas 
kunigas neseniai atvažiavęs iš Lie
tuvos, kitas nuo vyskupo. Visi tau
tiečiai kviečiami atsilankyti kuoskait- 
lingiausiai, nes yra daug svarbių 
dalykų aptarti parapijos naudai.

Kviečia
Kunigas ir Komitetas.

-♦ -*T -.Į. - j

Lituanica II Naudai Teatras ir 
Koncertas atsibus balandžio 20 d. 
1934 m. rengia Altas Bridgeporto 
Skyrius, Chicagos Lietuvių Auditori
joj, 3133 So. Halsted St., 7:80 v. v

Porgramo išpildyme dalyvauja žy
miausios meno jėgos. Bus suvai
dinta 3-jų veiksmų komedija “Audra 
Giedroje” vadovaujant Kl. Jurgelio- 
niui, Liet. Vyčių Dainos Choras va
dovaujant muzikui p. Sauriui, Lietu
va Benas ir jaunų šokėjų grupė.

Įžanga tik 35c. y patai.
Kadangi nereikėtų prie tikietų 

langelio kimštis patartina visiems 
tikietus įsigyti iš kalno, sekamose 
vietose:

Sandaros raštinėje 814 W. 33 St.
p. Gudas, 900 W. 33 St.
Jos. F. Budrik, Ine., 3417 

Halsted St.
South

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC. 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS, 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ, 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musų spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St.,

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

Rezidencija 
730 W. 62nd St. 
Tel. Englewood 5840

MES TURIME PINIGŲ IR 
galime duoti konservatyvų paskolą 
ant pirmų morgičių ant bunga- 
low ir 2 flatų,

Gordon Realty Co.
809 W. 35th Street

Yards 4329-4330
NOTARY PUBLIC 

APDRAUDA 
NAMU PREŽIURA

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

ra

sek r.
Kliubo 

baland-
Lietuvių Piliečių Brolybės 

susirinkimas įvyks nedėlioj 
žio 15 d., 1 vai. po pietų J. Garbuzo 
svet., 3749 S. Halsted St. Visi na
riai malonėkite dalyvauti ir nepa
mirškite naujų hftrių ' pakalbinti pri
sirašyti prie kliųbę.

M. Balutis, prot. rašt.
Sekmadienį, balandžio 15 d., Ba

rausko svet., 1 vai. po pietų, įvyks 
svarbus Draugijos ‘“Lietuvos Ūkinin
ko” mėnesinis šusirinkimąs. Daug 
svarbiu reikalų biiWT ^Varstoma, tat, 
malonėkite visi atlankyti.

šiuo noriu prariėšti visiems na
riams, kurie gavote*-paraginimus, at
silankykite į susirinkimą pusvalan
dį ankščiau, kad Hesutrukdipus lai
ko, mokesčiai bus priimami lygiai 
12:30 vai. po pietų,**-- Malonėkite ne- 
sivėluoti. į) v

Ieva Lukošiūtė, fin, rašt,
North^est Sides 'lietuvių trans? 

atlantinio skridimo (ALTASS) atsto
vų susirinkhnaš atsibus balandžių 16 
d., pirmadienio vakare, 7:80 vai. ŠV? 
Mykolo parapijos svetainėje, ant 
Wabansįa prie Paulina St. Visi 
draugijų atstovai nariai yra kvie
čiami būtinai atsilankyti neš yra 
svarbių reikalų aptarimui. Tie ką 
turi paėmę ženklelių ir tikietų par-

Kas dar neturite, galėsite pa- 
Kviečia Valdyba.

Tiė ką 

davinėjimui turės raportuoti pasek
mes, 
siimti.

Ciceto — Kas norite smagiai laiką 
praleisti 
draugijų, o tikrai rasite smagumųū 
šeštadienio vakare Liuosybės svetai
nėj Vyrų ir Moterų Apšvietos Drau
gystė su Vakarinės žvaigždės Pa
šalpos Kliubu rengia bendrą paren
gimą. Atsižvelgiant į blogus laikus 
prie įžangos tikįeto kožnas gaus 
didelį stiklą skanaus alučio. Bu
kite visi seni ir jauni.

Komisija.

Amerikos Lietuvių Piliečių Kliubas 
12 Wardo laikys savo mėnesinį su
sirinkimą sekmadieny balandžio 15 
1 v. p. p. K. Gramonto svet., 4535 S. 
Rockwell St. Taigi malonėkite na-, 
riai skaitlingai susirinkti ir nepa
mirškite atsivesti naujų narių, ypa
tingai per šį kliubo,vajų, kuris yra 
varomas ir nariai yra priimami vel
tui nuo 18 iki 25 metų, o nuo 25 
iki 85 metų amžiaus tik už $1.00„ 
taigi pasinaudokite ta proga Ir liki
te kliubo nariais.

P. J, Petraitis, nuta. rašt.

bukite parengime dviėjų

CLASSIFIED ADS
, - • ••• _____________ ■ ■ ■

Automobiles
PAČKARD paskiausi? 1930 Cos- 

tum Sedan. Priverstas paaukauti 
mano puikų automobilių. Aprūpin
tas 6 naujais tairais, side mount?, 
karšto vandens heateris. Originali?, 
puikus Duco. Metus buvo storage. 
Visai kaip naujas. Paaukausiu už 
tiktai $225. 2959 West Division
Street.

Business Service
Biznio Patarnavimas .......

Tel. Yard« 8408
VICTOR BAGDONAS

Perkraustome ant vietos 
Nuvežamo ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 
» Persiuhtimas I

RAKANDŲ *IR PIANŲ 
PEKRAUSTYTOJAS

3858 So. Halsted St. Chicago, III 
Ofisas 8406 S. Halsted St.

NEATIMTI RAKANDAI 
TURI BŪT PARDUOTI 
Už STORAGE KAŠTUS

3 kambarių rakandai, viskas $99.00 
geros išlygos, be procentų. 3 šm. 
parlor setas $29.00, 3 šm. miegkam
bario setas $39.00. 7 šm. 
kambario setai $22.00.

AMERICAN STORAGE 
428 W. 63rd St.

RENDON gražus kambarys, ma
ža šeimyna. Pigi renda. 6750 So. 
Campbell Avė., 2 lubos.

valg.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI 120 akerių far
ma Woodboro, Wis. arba išsimaino 
i namą. Žemė No. 1. 60 akerių
dirbamos žemės, naujas 6 kambarių 
namas ir visi nauji budinkai, 15 kar
vių, 10 melžiamų, teamas. Prieža
stį pardavimo patirsit ant vietos, 
Mašinos ir kiti daiktai. Prie Lake 
front ir gero kelio.

Del platesnių žinių kreipkitės. 
Busiu tik iki seredos.

6012 So. Troy St

$25,000 PRAVALIMO IŠPARDA
VIMAS. Studio couches $17.50, 3 
šmotų miegkambario ir Parlor Se
tai — $29.50. 9x12 kaurai $10.50. 
Skalbimui Mašinos, radios, $10.50. 
Springsai $2.00. Nauji matrosai $5, 
ir daug kitų įvairių daiktų. JOYCE 
BROS. STORAGE CO. 5711 South 
Halsted St. Wentworth 5181. Atda
ra Vakarais. K’

STOGDENGYSTĖ IR BLĖKORYSTĖ 
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes api- 
prekiuosime. Mes taipgi darome vi
sokį blekorystės darbą.

THE BRIDGEPORT ROOFING 
COMPANY 

Tel. Victory 4965 
8216 So. Halsted St.

DVI FARMOS Illinois valstijoj 
200 akrų mainysiu ant nąrno.

1920 W. 47th St, 1 lubos

JAUNA porą paaukaus puikius ra
kandus, gražų parlor setą, miegkam
bario ir valgomojo kambario setus, 
puikus kaurus. Padarykite pasiuliji- 
mą. 7888 So, Winchester Avenue. 
Vincennes 10054.

SCHAULER STORAGE 
4644 N. ,Western Avė.

4 kamhariU rakandai — $95,00. 
Nauji — Vartoti Parlor Setai ~ 
$29.00. Importuoti Kiniški, Orien- 
taliŠkio Styliaus Kaurai .— $10—$15 
—$25. Ųeyos išlygos arba cash.

Atdara kašdibn iki 9, 
Nedėlioj iki 5.. ...... .......... ....-—. .. ----- ------

PAAUKAUSIU 10 Šmotų valgo
mojo kambario setą pigiai, apleidžiu 
miestą. Galima pamatyti nedėlioj 
nuo 11 iki 5, 1718 N. LaSalle St,

PARDAVIMUI Cozy Tavern ge
roj vietoj, viskas moderniškai ištai
syta, labai pigiai.

{2013 Canalport Avė.
. .............. . ll'1" .!' I*1

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė. Pigiai.

3854 'So. Halsted St.

Exchange—-Mainai
MAINYSIU du namu vienas medi

nis, kitas mūrinis ant farmos apie 
30—40 akerių. Namai randasi Clin- 
ton. Ind. Atsišaukite pas savininką.
Geo. Bakas, 1319 Addison St.

.................... ...................................... ........... .......... ...................... .i. ....

40 AKERIŲ farma Michigan val
stijoje. Mainysiu ant namo, biznio 
arba aiitomobilio. Savininkas 3140 
S: Wallace St. Chicago.

NAŠLĖ, parduoda cigarų, cigare- 
tų, ice cream ir mažmožių krautu
vę su .namu, arba mainysiu į pri- 
vatišką namą. 1609 S. Halsted St.

MAINYSIU gerą farmą su staku, 
mašinerijom, geru vandeniu, geras 
kelias, arti miešta, be morgičių. Esu 
per senas dirbti ant ūkės. John 
Dulak, 2816 N. RockweH St. -v.

PARDAVIMUI pusę karčiamos 
biznio iš priežasties ligos — einu į 
ligonbutį. Biznis geras.

WM. ’JtEČUNAUSKAS 
1142 W. 76 St. , v, - r k . >

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė su namu arba be namo, parduosiu 
pigiai iš priežasties dviejų biznių, 
apgyventa skirtingomis tautomis. 

2942 W. 39th St.

Musical Instruments
KAS TURITE parduoti nebrangiai 

vartotą siuvama mašiną, kad ir pras
tai siuva, sutaisau. J. G„ 1410 So. 
Union Avė.

PARSIDUODA aludės biznis ge
rai išdirbtas ir randasi arti dirbtu
vių. 8749 So. Halsted St.

TAVERN renduosiu ar parduosiu 
nebrangiai, gatavas dėl biznio, mo
derniškas. 
Tenth St., Chicago Heights, III.

Atsišaukite 136

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU Charles Peterson, Joe 
Vaiseris ir Uršulė Margenienė. Esu 
atvažiavęs iš Sheboygen,- Pa. ir ne
turiu pažįstamų Chicagoje. Malo
nėkite man pranešti.

PRANCIŠKUS LEVANAUSKAS 
1606 So. Halsted St.

KRIAUČIŲ šapa ant pardavimo 
pigiai, gera vieta dėl tikro žmogaus. 
5289 So. Kedzie Avė.

Real Estate For Sale
Nąmai-žemė Pardavimui

SAVININKAS parduoda pigiai 5 
kambarių mūrinį, modernišką bun- 
galow, 2 karų garadžius. 7116 So. 
Oakley Avė. Tel. Republic 4409.

i lįĮiiir na i.< į lįn . ii i.>Į ii įįiįiįli'i lįiiniii A m   ii j, ii i    

NEGIRDĖTAS BARGENAS 
BRIGHTON PARKE

Namas kaštuoja $18,000, parsi
duoda tik už $4,950. įnešti tik $2,000 
kitus paliksime ant 5 metų morg. 
5 nuošimtis. Namą galima ap
žiūrėti, num. 4819 S. Spaulding Av. 
2 aukštų muro, vandeniu apšildomas, 
aržuolo medžio išbaigimas. Visi 
special išmokėti. Neatidėliokte — 
atvažiuokite su rankpinigais, namas 
bus jūsų.

BAKS CO.
4358 S. Spaulding Av. 

Tel, Virginia 0055 
Klauskite Ed. W. Baksewicze

PARDUOSIU ar mainysiu gerą 
Tavern, labai geras kampas, mainy
siu ant bile ko. .2916 W. Chicago 
Avė., kampas Grahd Avė.

MT. GREENWOOD tikras pirki
nys už cash, 5 kambarių cottage, 
nauja maudynė ir furnace. Geras 
basementas. Lotas 75x800 pėdų. 
Turtinga žemė. 10846 Kedzie Avė. 
Informacijas ir raktas 10401 Pros
pect Avė., Chicago — Savininkas.

Situation Wanted
. „ Darbo Ieško■ ,
PAIEŠKAU darbo prie šiaušių ar

ba bet kokį darbą pragyvenimą pa
daryti. 40 metų amžiaus. J. Kalutis 
North Main St, Route 1. Wheaton, 
Illinois, i

PARDAVIMUI Beer Tavern, su 
barais, labai geroj vietoj, tarp sve
timtaučių ir visokių dirbtuvių, 5 
kambariai pagyvenimui prie vietos. 
Parduosiu pildai.

5617 W. 63 Place

4 kambarių medinis cottage, ant 
muro pamato, karšto vandens šilu
ma, 2 lotai, garadžius, pigiai. 6651 
So. Hoyne Avė. Republic 2975.

■ ■ ' ' ' ' - ' ■ ' ' * ■ p'1' ■•u'--
JAUNAS lietuvi? nori mokintis bu- 

čerystės. Kreipkitės r- Naujienos 
Box 105, 1789 S. Halsted St.

PARDAVIMUI Restaurantas ir 
Tavern labai pigiai, seniai išdirbtas.

671 W. 14 St. '*■

BARGENAS 2x4, mūrinis base- 
mentas, viškos, garadžius, viskas ge
roj tvarkoj. Reikia mažai pinigų. At
sišaukite pas savininką.

5145 S.. Albany Avė. 1 lubos

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

PATYRUSIOS MOTERIS DIRBTI 
PRIE AVIŲ CASING DARBO. 
ATŠIšAl|KIT PRIEŠ 8 VAL. RYTO.

OPPENHEIMER CASING CO.
1016 W. 86th ST.

PARSIDUODA grosernė ir saldai
nių krautuvė prie mokyklos, geri 
fixturiai, 4 kambariai, pigi renda, 
prieinama kaina. 4601 S. Wells St.

„r,1.—.......

PARSIDUODA Lunchroomis prie 
dirbtuvių su keturiais kambariais 
pagyvenimui, randa $15.00, geras 
pirkimas, dirbtuvės dirba gerai.

' 2721 So. Halsted St.

»

PARDAVIMUI 5 kambariu bun- 
galow Mount Greenwoode, 50x125 pė
du lotas, didelis 1 karo garadžius, 
vištininkas, dideles viškos. Kaina 
$2600, $500 įmokėti, likusi išmokėji
mais. Agentai teneatsišaukia.

Kreipkitės pas
WILLIAM KNOPF, 
3458 W. 114th St.

REIKALINGA mergina ar mote
ris į hotelį. Turi gyvetiti ant vie
tos, Gerai darbininkei, geras dar
bas ir alga, nejausnė 85 metų. 651 
W. Madison St. Tel. Haymarket 2529

REIKALINGA mergina tąrp 20-80 
metų amžiaus prie namų darbo ir 
pridaboti 10 metu yaiką vakarais. 
Kambarys valgis ir mokestis. Atsi
šaukite prieš 1 vai. dieną. 7840 
Langley Avė, Tel. Vincennes 1870.

PARSIDUODA arba mainysiu į 
kokią krautuvę labai gražų Gazolino 
Stotį, saliuną, 16 kambarių hotelį ir 
22 akerių ūkę su gyvuliais, puikiu 
sodnu, naujais namais, nauju 5 ka
ru garadžium, elektriką, 10 budin- 
kų. Aš neesu patyręs saliųno biznį, 
todėl noriu parduoti, randas Wison- 
sin Valstijoj. Rašykite Box 108, 
1739 S. Halsted St. Chicago, III.

PARDAVIMUI arba mainysiu 2 
bizniavi narnai^ — maži mortgičiai. 
Mainysiu ant privatiško namo arba 
ant farmos. Bill Dudor

6826 So. Racine Avė.

TABERN — f * 
moderniški barai, išdirbtas

transferinis kampas, 
iiiuuu&iuoivi vatai, louirvvaS bizillS, 
laisniai, pigi renda, didelis bargenas, 
apleidžiu Chicago.

2028 So. Ashland Avė.

MOKfiTA $14,700 UŽ $4,900
2 flatų naujas mūrinis namas po 

5 kamb., karštu vandeniu šildomas, 
Brighton Parke netoli Archer Avė.

Turime labai gražių farmų netoli 
Chicagos, galima pigiai pirkti arba 
mainyti. Kas norite pirkti parduoti 
arba mainyti kreipkitės pas

C. P. SUROMSKIS CO.
3352 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 0127




