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Bilioniniai Wall 
gatvės pelnai

New Yorko biržos nariai į šešius metus, 
nežiūrint depresijos, uždribo 
' $1,000,000,000, sako Pecora

WASHINGTON, geg 1. —Į J. P. Morgan & Co. iš komi- 
Senato komitetui patiekti da- sų kasmet uždirba po virš $500,- 
viniai parodo, kad New Yorko 000 į metus.
biržai priklausančios firmos per 
pastaruosius šešis metus, ne
žiūrint per keturius metus siau-Į 
tusios depresijos, uždirbo apie 
$1,000,000,000.

Įrodymus patiekė senato ko-! 
miteto, kuris tyrihėja biržų vei
kimą, advokatas Pecora. Jo pa
tiektomis skaitlinėmis, biržai 
priklausančios firmos per šiuos į Whitney & Co. uždirbo įvariai.

Daugiausia gerais laikais už
dirbo Lehman broliai, prie ku- 

1 rių priklausė ir gubernatorius 
I Lehman. Ši firma uždirbdavo 
(po $12,000,000 j metus, bet de
presijos laikais turėjo nuosto

lių.
Biržos prezidento firma R.

Iš ALABAMOS ANGLIAKASIŲ STREIKO Svarbus teismo nuo
sprendis skolinin

kams
Lietuvos Naujienos

A
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VVASIIINGTON, g. 1. —Au- 
gščiausias šalies teismas nedi
delėje byloj išnešė nuosprendį, 
kuris paliečia tūkstančius pra
siskolinusių darbininkų.

Chicagietis Wm. Hunt byloje 
už $150 teismas nusprendė, kad 
bankruto byla panaikina visus 
paskolų kompanijoms išdubtus 
algų pavedimus. Tuo teismas 
atmetė Illinois aukščiausiojo 
teismo nuosprendį, kad darbi
ninkui bankrutijus nors visos 
kitos skolos ir pasinaikina, te- 
čiaus nepasinaikina algų pave
dimai paskolų kompanijoms ir 
jos gali iškolektitoti skolą pasi- 
imdamos skolininko algą.

Del liudijimo nušovė ki
tą ir pats nusišovė

GRUDŽIAI.—šioje valsčiaus 
savivaldybėje tarnavo rašt. Pet
ravičius. Tai buvo jaunas in
teligentiškas vaikinas, baigęs 
8 kl. gimnazijos. Prieš porą mė
nesių jį iš tarnybos atleido. 
Naujos tarnybos nepavyko gau
ti.

šių 
užėjo 
prašė
stacijų, šis parašė. Ta atesta
cija Petravičius nebuvo paten
kintas ir prašė parašyti kitą. 
Tumėnas nesutiko. Tada Pet
ravičius ištraukė brauningą ir

Kriminale policija suė
mė kelis didelius 

nusikaltėlius

metų balandžio m. 3 d 
į valsčiaus raštinę ir pa- 
sekretoriaus Tidmėno ate-

6 metus uždirbo vidutiniškai 
■po $2,000,000. Per du pasukti- 
nius “prosperity” metuH firmos 
vidutiniškai uždirbo po virš 
$1,000,0000.

Goldman, Sachs & Co., 1928 
ir 1929 m. uždirbo vidutiniškai 
po $7,000,000, bet 1930 m. pra
kišo $9,000,000. Kitais metais 
nuostoliai sumažėjo ir dabar ir reguliavimui 
jau turi nemažą pelną. ^biržose.

—nuo $1,000,000 iki $170,000 į 
metus net ir sunkiais laikais.

Daugiausia biržos brokeriai 
uždirbo, žinoma, gerais laikais, 
bet ir depresijos laikais jie už
dirbo $65,090,000.

Pecora šias skaitlines patiekė 
parėmimui biliaus suvaržymui 

spekuliacijos

Viršuj Alabamos milicija sustabdžiusi streikuojančių ang
liakasių eiseną bando prikalbinti streikierius išsiskirstyti. Apa
čioj gi — pasislėpę už 
į darbą kulkosvaidžius 
geruoju išsklaidyti ang

akmenų milicininkai prisirengę paleisti 
, jei aniems milicininkams nepasisektų 
liakasių minią.

švente visur pra
ėjo gana4 ramiai

Daugely šalių kariuomenės pa
gelta nebuvo leistos darbi
ninkų demonstracijos, bet 
kur buvo leistos, šventė pra
ėjo ramiai

CHICAGO.—Kaip rodo ikšiol 
gautosios žinios, tarptautinė 
darbininkų Pirmosios Gegužės 
šventė praėjo gana ramiai., 

Iškilmingai ji birvo švenčia
ma Anglijoj ir Skandinavijos 
šalyse (Danijoj, Norvegijoj ir 
Švedijoj), bet ten šventė ne
buvo trukdoma ir praėjo gra
žiai, su pakiliu lipu.

Paryžiuje demonstracijų ne
buvo, nes į Paryžių buvo su
trauktos nepaprastai didelės | 
ginkluotai jėgos—policija ir 
kariuomenė, kad darbininkų de
monstracijas ginklu patrempti. 
Paryžiuje vien kareivių buvo 
sutraukta 10,000, su kulkosvai
džiais, tankais ir šarvuotais au? 
tomobiliais, neskaitant kelis 
sykius didesnės policijos.

Net ir Ispanijoj Pirmoji Ge
gužės praėjo palyginamai 
miai ir tik keliose vietose
ko susirėmimų su policija, ku
riuose keliolika žmonių liko su
žeista. Generalinis streikas bu
vo visai suparaližavęs Madridą, 
bet ir kitu* buvo didelių strei
kų. Traukiniai nebuvo stab
domi ir šventės proga dauge
lis ruošė ekskursijas. Ties Mon- 
cada traukiny^/ užgavo troką 
su ekskursiritfikais ir 3 žmones 
užmušė ir 12 sužeidė. Valdžia, 
nežiūrint karo stovio, darbinin
kų susirinkimų netrukdė.

Didelė socialistų demonstraci
ja buvo New Yorke, bet polici
ja netrukdė ir ji praėjo ramiai.

Tvarki darbininkų demons
tracija Havanoj, Kuboj, neži
nomų juodašimčių buvo iš pa
salų apšaudyta ir vienas žmo
gus liko nušautas ir mažiausia 
10 sužeista. Demonstracija po 
to pakriko.

Vokietijoj, Rusijoj ir Austri
joj darbininkų šventė buvo pa
versta valdžios švente. Rusija 
rodė darbininkams savo karinę 
galybę, o Hitleris šukavo apie 
klasių panaikinimą. Viennoje gi, 
gyventojams nedalyvaujant 
“džiaugsmo šventėj”, Dollfussui 
teko tenkintis tik vaikais, k U- 
rie buvo suvaryti iš mokyklų.

Green ragina darbi
ninkus kovoti už 30 

vai. darbo savaite

Amerika protestuoja 
prieš Japonijos poli

tiką Chinijoje
. i . ’ '

ra- 
išti-

turi būti 
etų daug

30 vai. darbo savaitė 
iškovota, nors ir reik

i streikuoti, Sako gegu
' žininme atsišaukime ’

Reikalauja, kad Japonija pildy
tų devynių valstybių sutartį 
ir nesikėsintų varžyti preky
bą su Chinija

Mušeikos nušovė 
streikieriu

LATROBE, Pa., g. 1. —Paul 
Mehalic, 18 m., liko nušautas 
susirėmime tarp Latrobe Elec
tric Co. streikuojančių darbi
ninkų ir kompanijos pasisam
dytų mušeikų.

Už nacių kritiką už 
darė laikraštį

BERLYNAS, g. 1. — Propa
gandos ministeris Goebels, ku
ris nesenai skundėsi, kad laik
raščiuose stokuoja konstrukty
vus kritikos, todėl nacių laik
raščiai pasidarę tokie nuobo
dus, dabar pats uždarė trims 
mėnesiams Ullstein savaitraštį 
Gruene Post, turėjusį 700,000 
skaitytojų ičž tai, kad laikraš
tis dryso labai švelniai pakri
tikuoti nacius ir patį Goebbels.

Apsiniaukę, maža permaina 
temperatūroje.

Saldė teka 5:46, leidžiasi 7:

DETROIT, Mich., g. 1. —Mi- 
chigano gyventojai didele di
džiuma balsų atmetė pasiūly
mą paskirti $38,000,000 vie
šiems darbams, kad tais darbais 
sumažinti valstijoje skaičių be
darbių.

VVA'SHINGTON, g. 1.— V«r 
kar Walter Reed ligoninėj po 
dviejų mėnesių ligos pasimirė 
atsargos maj. gen.. Hugh L. 
Scott, paskilbęs kariautojas su 
indėnais 
ninkas 
Žiaus.

ir buvęs Stabo virši- 
Jis buvo 80 m. am-

Laimėjo vieną strei
ką,! pradėjo streiką 

už algų pakėlimą
PEABODY, Mass., g. 1. — 

Nežiūrint savo laimėto streiko 
už pripažinimą unijos, 10,000 
odmenų darbininkų Peabody, 
Salem, Danvers, Lynu ir Wo- 
bur miestuose išnaujo sustrei
kavo, reikalaudami pakelti al
gas 25 nuoš.

Del streiko užsidarė 40 dirb
tuvių ir veik visa odų apdirbi
mo pramonė Naujojoj Anglijoj 
liko suparaližuota.

fabrikantai prieši
nasi muitų biliui

J. V IVA 1k)VaC*UI»V/ <% vt 11 Al |ll*p O 25U

dviem šyviais vietoj Tumėną gyventi, 
nušovė. Valsčiaus tarnautojai 
nespėjo nei susivokti, kaip Pet
ravičius išbėgo j gonkas ir ten 
paleido sau kulką į galvą ir 
sunkiai susižeidė. Nuvežtas Ii 
goninėn už poros dienų mirė.

Petravičius buvo nevedęs, o 
Tumėno liko žmona ir mažas 
vaikutis.

Kun. Saveikio. protą 
tirs speciali komisija

WASHINGTON, ge^. 1 
Amerikos Darbo Fe. 
prezidentas William G 
mosios Gegužes proga 
me atsišaukime į darbininkus, 
sako, kad organizuoti darbinin
kai turi iškovoti 30 vai. darbj 
savaitę Amerikos industrijoje, 
nors kad tą atsiekti prisieitų ir 
labai datfg streikuoti. | !

šis Green pareii 
paskelbtas už kelių 
to, kaip paaiškėjo, kdd preži- 
dentas Rooseveltas paliovė rė
męs Connery bilių, siūliusį vi
sose industrijose įstatymais į* 
vesti 30 vai. darbo savaitę 
taipjau kad NRA administrato
rius Johnson jau nebenori vy
kinti ir prezidento Roosevelto 
pasiūlymą sutrumpinti 
valandas 10 nuoš.

Green savo atsišauk ime sako, 
kad šiuo laiku visoje šalyje vis 
dar yra apie 10 miliopų bedar
bių, kurių negalės s 
dustrijos, net jeigu* 
industrijose butų įves 
sai. Todėl ir reikia 
30 vai. darbo savaitę 
trumpinimas darbo vąlandų tu 
ri 'būti atsiektas kai 
greičiausia, streikais i|r kitomis 
kovos priemonėmis, 
reikalas.

Prezidentas ir Johnlson, sako 
Green, numatė reikalą dar la
biau sutrumpinti darbo valan
das sumažinimui nedarbo, bet 
tam griežtai pasipriešino fab
rikantai ir valdžia 
Tad dabar darbininkai savo jė- 
gomis turi tai iškovoti.

ieraęijob 
rreen Pir- 

išleista-

tas tapo 
andų po

darbo

įimti in- 
ir visose 
ti kodek- 
kovoti už 

Ir su-

p galima

jei bucs

atsileido.

4 darbininką 
mušti
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SANTIAGO, Gili; g

uz-

WASHINGTON, geg. 1. — 
Valstybės departamentas par- 
skelbė, kad Jungt. Valstijos už
protestavo; i Japonijos valdžiai 
prieš Japonijos paskelbtą poli
tiką linkui Chinijos, kuri sie
kias! uždrausti Amerikai par
davinėti Chinijai nekurias pre
kes.

Pasekdama Angliją, preziden
to Roosevelto adminisrtacija 
primine Japonijai devynių vals
tybių sutartį, su kuria yra ne
suderinamas naujas Japonijos 
nusistatymas.

Dabar laukiama Japonijos at
sakymo. Manoma, kad Japoni
ja pasakys tą patį, ką ji pasa
kė Anglijai, būtent, kad Japo
nija gerbs devynių valstybių1 
sutartį ir kad laikys Chinijos 
duris atdaras prekybai. Ang
lija jau priėmė Japonijos at
sakymą kaipo patenkinantį.

Amerikos protestas taipjau 
prisiminė ir Japonijos pasigro-

SANTIAGO, Čili! g 1. —Per 
pastarąsias tris dienas policijos 
susirėmimuose su darbininkais 
keturi darbininkai liko užmušti 
ir daugelis sužeisti. . J • ’

Iš tds priežasties valdžia už
draudė rengti kokiai nors de* 

Gegužės.

ir daugelis sužeisti.

draudė rengti kokias 
monstracijas Pirmąją

ten Machitokuo valstybės, kah 
po irgi nesuderinamą su devy
nių valstybių sutartimi ir 
Kellogg taikos paktu.

Emma Goldman sugryžo 
Kanadon

su

Išsi-NEW YORK, g„ 1 
baigus 90 dienų leidimui gy
venti Jungt* Valstijose, pasku
busi anarchiste Emma Gold
man išvyko J Toronto, Kana
doj, kur ji dabar gyvena. Ji 
tikisi, kad ir ateinančiais me
tais jai bus leista vėl sugryšti 
į Jungt. Valstijas prakalbų ir 
lekcijų iharšrutui.')

—---------- ----------------------------------------------B

NEW YORK, g. 1. —MSraS

WASHINGTON, g. 1. —Fab
rikantai pareikė griežtą pasi
priešinimą muitų biliui, kuris 
duoda galių prezidentui tartis 
su kitomis šalimis dėl abipusio 
muitų sumažinimo, kad pakelti 
prekybą su užsieniu.

Fabrikantai nori, kad ir to
liau pasiliktų augšti muitai, 
taip kad jie galėtų imti kokias 
jie nori kainas, nesibijodami 
iJžsienio konkurencijos.*

KAUNAS.—Kauno apygardos 
teismas paskyrė specialę komi
siją iš doc. Blažio, dr. Vaičiū
no ir Kauno m. gydytojo'Vil
kučio kuru Saveikio, šaudžiusio 
vienuolius,^ protui tirti. Daly*" 
vaujant tesimo atstovui toji ko
misija kun. 
džio 27 p.

Vienąsyk 
Saveikį jau
jį nenormaliuį tačiau teismas 
daro

KAUNAS.— Šiaulių krimiri. 
policija suėmė Kindulą, Bara
nauską ir Baranauskaitę, kurie 
kovo 22 d. nužudė žilių km., 
Papilės valsč. gyventoją K. Kul- 
velį, o jo sūnų sužeidė.

Kindulas yra Kulvelio žentas 
ir uošvį žudė todėl, kad tektų 
ūkis, nes dvi Kulvelio dukterys 
silpnaprotės. Kindulas Bara
nauską pasikvietė talkon ir jei 
nužudymas, pavyks, tai Bara
nauskui žadėjo sumokėti 100 
lt., o su Baranauskaite susidėt

Kulvelio sūnūs už
puolimo meti* buvo sunkiai su
žeistas, o pats Kulvelis vietoje 
nušautas, šios piktadarybės 
autoriai išaiškinti.

Marijampolėj suimti du di
deli plėšikai K. Baranauskas ir 
Antanas Juška. Jie nesenai už
puolė Marijampolėje duonkepį 
Vaginskį ir netoli Marijampo 
lės Romanovų km. ūkininką Pa- 
žerskį. Pažerskį plėšikai mižu 
dč.

Jie prisipažino ir daugiau plė
šimų Marijampolės apylinkėje 
padarę.

Plėšikas Barzdaitis, kuris ne- 
aęniai išžudė Vilčinskų šeimą 
esąs .perduodamas kąro lauko 
tėTsmiif. *•

Saveikj tirs balan-

doc. Blažys kun. 
tyrė ir pripažino

pakartotinį tyrimą.

Jau 300 kaliniu

Nušovė augintoją

Pasimirė garsus 
daktaras

BALTIMORE, Md„ g. 1. — 
John Hopkins ligoninėj po virš 
metų laiko ligos pasimirė vie
nas seniausių Amerikoj medici
nos mokslininkų, Dr. Willlam 
H. Welch, 84 m. amžiaus, pir
mas patologijos profesorius 
Hopkins universitete. Jis taip
jau buvo- vienas iŠ pirmųjų bak
teriologų, padaręs daugelį svar
bių atradimų.

Jo 80 metų sukiaktuvės 1930 
m. buvo švenčiamos vienu ir 
tuo pačiu? kartu Washingtone. 
Londone, Tokio, Peiping, Ber
lyne, Cincinnati, Leipzige, New 
Haven ir New Yorke. Hoover 
apie jį yra pasakęs, kad jis yra 
daugiau, negu kuris kitas ame
rikietis prisidėjęs prie sumaži
nimo žmonių kančių ir skaus
mų.

PANEVĖŽYS.—Ikišiol Pane
vėžio kalėjime būdavo apię 180 
kalinių; paskutiniu laiku ka
linių skaičius padidėjo iki 300,

VIEKŠNIAI. — Klišo dvare, 
Viekšnių valsčiaus, Mažeikių 
aps., pas gyventoją Dišą įvyko 
nelaimė. Dišo augintoja išėjo 
atsinetši “verbų”, Dišas visiems 
buvo pasakęs, jog kas išeina į 
kiemą, turi jam pranešti. Au
gintoja apie tai užmiršo 
pranešti. Dišas girdėjęs 
me triukšmą, įbaugintas 
šikų, manė, jog atėjo jo
plėšti, išėjo kieman ir nieko ne- 
laukdamas, pradėjo šaudyti. Ir 
bešaudydamas nušovė auginto
ją.

jam 
kie- 
plė- 
api-

Heimwehro vadas— 
princas Starhemberg 
-Aust, vice-kancleris Subadė peiliu dėl 3 litų

VIENNA, g. 1. — Heimweh- 
ro vadas princas von Starhem
berg liko priimtas į kabinetą ir 
paskirtas vice-kancleriu. Da
bartinis vice-kancleris Fey li
ko paskirtas apsaugos minis- 
teriu, kurio žinioje buvo visos 
ginkluotos jėgos.

Abiems jiems DollfuSs dėko
jo už jų surengtą sėkmingą 

er’ I socialistų skerdynę.

Atmetė pakėlimą pa
jamų taksų

WASHINGTON, g. 1. —At
stovų butas 167 balsais prieš 
45, atmetė \ senato priimtą 

La Guardia liuosanoriai sutiko' Couzens pataisą, kuri pakelia 
savo algą sumažinti iki $21,458 pavienių asmenų pajamų tak- 
•j metus. Bufvąš mBras <į)’Brien šuSjlO nuoš. Bet butas priCmfi 
gaudavo virš $29,000. c Būvąs! visds, kitus pasiūlymus padidi- 
gi mšra« Walker gaudavo $40,- ' nimui valdžioje pajamų $417,- 
000 metinSS algoš-^-didžiausią '000,000 į metus. Pakėlimas pa- 
algą, kcjkią yrk męs New Yor- jamų taksų butų davęs dar $55-, 
■ - : 000,000,ko mėrak k

PITTSBURGH, Pa., £. 1. — 
Keturiuose teatruose sprogo 
bombos, išdaužydamos langus 
visoje apielinkėje. Spėjama, 
kad prasidėjo karas tarp dvie
jų krutamu jų paveikslų ope
ruoto jų unijų.

■

UNION, Cęnn., g. 1. —Franka 
lin D. Roosevelt, Jr., preziden
to sūnūs, jau antru kartu tapo 
areštitotas už greitą važiavimą 
automobiliu.

BERLYNAS, g. L — Berly
no policija uždraudė visokią 
burtininkystę.

LONDONAS, g. 1. -*Keturi 
žmonės liko užmušti, suridurus 
ore dviem karo lėktuvams. Ne
laimė įvyko Uncolnshire.

BIRŽAI.—Bal. 5 d. Biržuo
se, Eilučių g. buvo žiaurus į 
vykis. Sutikęs p. Nanys p. 
Žiūrą smogė peiliu ir perpjovė 
ranką ir šoną veik iki plau
čių. Nukentėjęs tuojau m^ga- 
bentas į ligoninę. Sužalojimas 
didelis.

P. Nanys aiškinosi, kad jis 
pas žiūrą dirbęs ir tas pali
kęs jam 3 lit. skolingas ir kai 
jis IV. 5. paprašęs skolą grą
žinti, tai vietoj skolos įavęs 
antausį, dėl to jis smogęs pei
liu.

Ar važiuosite pava
sary Lietuvon?

Tiems, kurie pavasary ren
giasi atlankyti Lietuvą — jau 
laikas išlengvo pradėti rūpin
tis apie dokumentus, pasirink
ti laivą Ir t. L kad kelionė bu
tų smagi ir patogi. Neatidė
liokite, bet tuojaus ateikite 
arba rašykite J musų laivakor
čių skyrių. Informacijas vel
tui, sutelks

“NAUJIENOS” 
1739 So. Halsted St, 

Chicago, II..
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ĮAUKITE BUŠU!
Ekonomiškiausias

BUDASWorc<i»ter, Mas*.

Sklokininkas

dakta

Pagražina išvaizdą

FAST

prw

Patenkinimas
Garantuotas

UGHT 
rwoux

nebebuvo pastatytą 
- teko pasitenkinti

Su standų, dvigpbu kranu, $O TFE 
ir trapu ......................... ■ -

t* “netikiu 
kas nori ar nenori ti

Expresinis 
Patarnavimas

karą, bet dalyvaukite šokių pa/- 
rengime.

Užlaiko Šviesią Grindy Spalvą 
Labai Lengva Nuvalyti.

į Klaipėdą ir atgal
Pribadant Jung. Valit. Taktus

ALTASS. reikalai

Prapuolė “Gudri
SLA. 14 kuopa 

riusi balandžio 29 
ti scenoje ‘ 
Visam darbui 
paskirta komisija, 
visikas ėjo tvarkiai 
re vaidintojų būrelis ir 
dėjo repeticijas 
kas ome virti košę 
ką jus su tais niekais užsiima-l 
te, geriau žiūrėkite, kad į seij 
mą butų išrinkti geri tautiniu- 
kai delegatais. To pakako. Vie
nas paskui kitą pradėjo mesti 
roles ir užsiimti pašaliniu dar-

- juk jun- 
nebčra”, o
• iš raidžių 

jpk nepamąstomą.
ateinu* pri’e išbiyš-

(Pirmam mirusiam niapb 
žįstamam Arperikpje -

r ui Kaspučiui)

tu, kad tas žodis yra kažin kas 
kieta, apčiuopiama
ta iš garsų, išreiškiarąų akiai 
aštriais ženklais: n. e, b, ė, r, a...

Taip
Nes tilt šia proga aiškiai pa 
jutau, kad jis turi kūną, — 
tas kietas raides... *

Nebėra!

— Išėjote iš pašarvojimo vie
tos man pasidarė taip papras
tai aiškus, vaiskus musų jud
rus ir sudėtingas pasaulis, ku
riame aš nebematau nei žod
žio, nei sąvokos “bijoti”...
Chicago, Ilk, 1934. IV. 20 d.

SIUSKIT Hfck
NAUJIENAI
PINIGUS LIETUVON
To preso Lietuvos žmonės r 
^pataria Lietuvos bankai

Virtuvės Sinkos
“A” rūšies sp 12” užpakaliu, 
šios vertybės niekuomet nebus 
paantrinto?. Didžiausias Chi- 
Cagoje pasirinkimas.
52” 1 ‘
tiktai ........
52” roll ri 
rėš pusės 
tiktai 
18x24' 
Sinka

Nors daug buvo bėgiota ir 
agitacijos varyta, bet pasek
mės išėjo nekokios: vos ketu
ri delegatai, išrinkta Karpavi-; 
čiaus plauko. Likusieji tai rim- 
ti žmonės, kuriems pirmiausiai 
rupi Susivienijimo gerove.

Del tos politikos ii’ “Gudri 
Močiutė 
scenoje, 
menku programų

— Nedelegatas

I abi pusi $500
Į abi pusi

PUIKUS VĖLIAUSIOS MADOS ŠLIFUOTI AKINTAI SUSTIPRINS 
AKIS, PRAŠALINS JŲ NUOVARGI IR STEBĖTINĄ!

PAGERINS REGĖJIMĄ.

NEPAVOJINGA, 
ŠVARU, 
SMAGU i 

PARANKU

Southern Limited
407 So- Wabash Avė.72 VVest Randolph St. ' 

Tel. Galumet 4668—Whbašh 6171

Karštas 
vanduo 
greit ir 
ekono
miškai. 
1QO ga
lioną 
Įtalpos.

13.75

407 So. Wabash Avė 
arba Brevęęrt Lobby —

120 W. MMison
Te]. Wahąsh 617.1 ‘

Prašome į; paminėti “NAUJIENOS’

AKIVAIZDOJE 
KILANČIŲ 

KAINŲ!

Pilsen 
Lig h t 

Floor Oil

federaliniai agentai. Nors ir

Trumpiausias kelias j 
South’us

OFISAS IK AKINIŲ DIRBTUVE
756 W. 35 Street

Ponai Baltriukoniai atidarė 
valgyklą savo senoje vietoje 
Clair gatvėje. Kuto geriausio 
jiems pasisekimų. Jie* ir seniau 
turėjo biznį ir neblogai jiems 
sekėsi. — Vietinis.

Dillingerio šaikos palikti ginklai Littje Bohemia vasarna 
my, kai ją užklupo policija 
daug ginklų lil$o, bet šaika vistiek įstenįė pabėgti, nežiūrint 
kad ją buvo apsupę šimtai policistų ir federalinių agentų.

Draugai ėmė klausinėli, ko- 
dėl jis taip greitai apleido Pu j 
siją. Pastarasis sarkastiškai 
jiems atkirto: girdi,.Dievas per 
šešias dienas visą pasaulį sus
tvėrė, na, tad kodėl man ne- 
gali pakakti septynių dienųį 
kad susipažinti su vtena šeštoj 
pasaulio dalimi.

Ir pasirodė, kad jis tas sepr 
tynias dienas nepraleido vel
tui,----grįžo iš Rusijps su “ko
lektyvišku planu”. Tuoj nusi
pirko farmą ir pakvietė savo 
draugus pas jį išbandyti kof. 
munistišką rojų. Kadangi buj- 
vo blogi laikai, tai atsiradę 
bent keli bolševikai, kurie pa
norėjo išbandyti sovietiškos 
tvarkos ant savo kailio. .Bet 
greit jie atkando 'dantis. Dirb
ti dykai nepanorėjo. Dabar, 
kai darbai šiek tiek pagerėjo 
visi komunarai išbėginėjo, pa
likdami patį vieną komisarą. :

— Komisaro kaimynas. |

Alyvuoja, maliavoja
Priduoda Gintaro spalvos išbaigimą, apsaugotas dideliu 
žibėjimu ir vandens nenuplaunamu varnišo paviršium

Išpardavimas geros 
rųšies plumbingo reikmenų 

kaip tik i laiką, justi pavasari
niams pataisymams, šimtai visokią 
dalią spec|alėmis kainpmis, kad para
ginus jus padaryti tas pątaisas. Kai
nos garantuotos pakol reikmenų tu
rėsime., Pirkite dabar ir taupykite 
šiomis žepiopiis SOL ĘLLIS and 

SONS kainomis!_________________

Skalbimui Loviai
- ___ Dvieją dalių

k o m b i nacijos f / skalbimui lovis
/ garantuotas.

___ ... l., ĮJ*7 Special
r^l *5.75

TREČIOS KLESOS KAINOS

Iš New Yorko j Klaipėdą.........
į abi pusi

2118-22 So. State St.)
Tol. Victory 2454 1

4606-08 WEST 22ND ST. < 
Lawndale 2454—Cicero 130

Atdara: Statę St. ir Grąnd Avė 
Nuo 8 y. ryto iki 7 v. vakaro.

Nekėlioj iki pįet

Komunarai pabėgo iš “lietuviši 
ko kolektyvo” i

Prieš porą metų stambus bolj 
ševikų šulas sumanė vykti į 
bolševikų rojų. Jis surengė iŠ-Į 
leistuves, prakeikė kapitalistiš
ką pąsaulį ir išdūmė j Rusi
ją. Kaipo dideliam veikėjui^ 
jam nedaug laiko “viską” 
patirti: per septyhias dienaij 
jis pilnai “apžiurėjo” sovietu 
Rusiją ir grįžo atgal į Ameri-i

Arėjas Vitkauskas.

NEBĖRA!

PAINT 
W00DW0RK 
FLOORS 
TILING 
PORCEUIN 

^Įtįjourn^Moodstor^

Nebėra...
Tą sąvęką v^’tojąmę, ne 

jausdami paties žodžio. Kai są 
kai žodį “nebarą’ 
ti tik patį daįyki 
kad tai yrą žodis 
ir garsų

Ir štai 
kusio, (kaip dažnai mes be .rei
kalo vartojame žodžius: “mir
tinai išblyškęs”! — tik tokiu 
atveju galima yiąąi .žinoti, kas 
yra: ‘^mirtinai išblyškęs^..) to 
— kuais dar tik ppieš kelias 
dienas spaudė jipįn .ranką iii 
apipylė savo judrios gyvybės, 
uruliu. $ik stovėdamas 
karsto suprantu dabar, kad žo 
dis Ą:nebėra” rtunr ifeip pąt sa 
vo “medžiaginį” ^ąvidakp juiv

Clūcągoje žemiausia 
Kaina ant 

TOILETO SĖDYNIŲ 
Sunkus beržo mahoga- 
ny sėdynė su kabliais

M.19
Bąlto Cellųloid Sėdy
nė garantuota $1.95

vietą. Susirinkusieji delegatai 
tvirtino, jog automobilių bus 
daug, o priegtam dar ir keli 
busai, kuriais bus galima nu
važiuoti į aviacijos dieną. Mu
sų kolonija tikrai bus skait
lingai atstovaujama.

Visų lietuvių pareiga yra da
lyvauti aviacijos iškilmėse bei 
pamatyti Lituanica II bei la
kūną Janušauską. Nepasilikite 
nei vienas namie- bei nepamirš
kite vietos ir laiko. Važiuokite 
Sheridan Bd. 42. Vadinasi, tuo 
pačiu keliu, kuriuo važiuojama 
j Kenoshą. Važiuokite tol, kol 
rasite uždarytį) kelią; tada pa
sukite po kairei. Kiek pavažia 
vus, jus pamatysite* nurody
mas, kur randasi airportas.

Kitas svarbus tarimas — tai 
surengimas šokių gegužės 19 
d. Lietuvių Auditorijoje. Vi
sas šokių pelnas skiriamas 
įrengimui lėktuvo Lituanica II. 
Niekur nepasižadėkite ta va-

DETROIT $3■• f“ —— —• .V“

ŽEMOS BUŠŲ KAINOS VISUR.
Pašaukite:

P.e Luye Motor Stag.es
746 S. Wabash Avė.

Tęl. Wa^ash 888^

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

buvo nųta- 
d. pastaty- 

Qudri Močiuttė”, 
tvarkyti buvo 

Iš pradžių 
— susida-!

pra- 
Bet štai kaž^ 

girdiJ

Na, ir už ką broliai bimbi 
niai jam iškėlė puotą? Ar už 
tai, kad jo poniutė gerai pasi
žymi “darbininkiškame šoju- 
ze”? O gal už tau kad jis pats 
partijos vardu večtė pirkti pan- 
čiakas ?

Užtikrinu*, broliai bimbiniai, 
kad tas ponaitis,’*grįžęs Lietu
von, visai neUdndys steigti 
bimbinę diktatūrą. Greičiausiai 
jis puls apskritiės viršininkui 
po kojų, maldaudamas, kad 
jam vėl suteiktų policininku 
mundierių. O tame atsitikime, 
jeigu kokis bolševikas paklius 
į jo rankas, tai skandžiai 
kentės.

Per sklokiškus akinius 
rint, tą ponaitį reikėjo 
lauk, o ne puotas jam kelti. 
Ką gero jis jums padare per 
tuos kelis metus, kuriuos iš
gyveno G'levelande? Policiškus 
gabumus, tiesa, jis parodė, ko
vodamas su sklokinihkais. Beį; 
pakalbėkite su biznieriais, su 
kuriais jis reikalus turėjo, .— 
ne vieną jų jis nuskriaudė. Tį
stai tą gaivalą jus dabar pa
gerbėte ir jam išleistuves iš
kėlėte.

MAUDYNEI
KRANĄI

Greitas spaudimas, 
chromo baigti, tin
ka visokio jtaisv-

1.29

Balandžio 29 d. Lietuvių Au
ditorijoje turėjome susirinki: 
mą. Dalyvavo beveik visos 
VVaųkegano draugijoj arba jų 
delegatai. Daugiausiai buvo 
kalbėta apie važiavimą į avia
cijos dieną, kuri gegužės 6 d. 
įvyks Kenoshoje. Nutarta va
žiuoti automobiliais ir busais 
visiems kartu. Važiuojant bu
sais, kainuos į abi pusi 50 cen
tų. Vadinasi, už 50 centų bu
site į airportą nuvežti ir vėl 
atgal parvežti.

Išvažiuosime 12:30 vai. po 
pietų. Susirinksime visi prie 
Lietuvių Auditorijos, p iš ten 
jau trauksime kartu pamatyti 
Lituanica II.

Atrodo, kad waukeganiečiai 
Kenosha airj>orte užims pirmą

NEW YORK 
PITTSBURGH

LOS ANGELES
Žemęs Kainos visuometPatogus miegojimui Krėslai.
Dideli, moderniški, puošnus busai.
Patyrė, mandagus vežėjai-
DYKAI paduškos Ir porterio patar
navimas-
Duokite rampa surengti smagių ke
lione i bylę vietų Suv. Valstijose. 

Indian Coach Lines 
328 So Stąte Sfreęt 

Tel. HARRBON 6072

roll rim^sinka "JFg 
sinka su iš kai-

T *16.35
Kitchenette $5,75

IŠMĖGINKITE SAFEWAY
W ;LIMITĘDS-JQKIĄKITA LINIJA NE
■ NUVEŠ TAIP SARGIAIB BEI TAIPB PARANKIAI;
W Safeway siūlo
A skirtingo budoW pptarnavimų;

55 LINCOLN AVĖ.
MhgF La|<evjew 8?flp

5912-26 W. .GRĄND AVĖ.
National 0066

Atda.ra: Lincoln Avė ir 22nd St, 
Nuo 8 v. ryto-iki 7 vąl. vakaro.

Pirm., Treč. Ir Pęnkt. 8 ryte 
iki 9 v. vak. AntrM Ketv. ir šeštad.

Nedėlįoj uždarytos.

— Jorikai
kai, kuriais tu! visus linksmi
nai, ir kur tie šimtai sąmojų 
ir kalambūrų, kuriais tu visus 
stebinai?!..

Aplink skamba:
— Nebėra!..
— Ir drauge tas taip papra

sta, aišku, kaip tas, kad elek
tros vežimas ateis, jeigu jo 
lauksi.

_______________________ Trečiadienis, geguž. 2, 1934
— mirė taip nesenai po to, kai 
lietė tau ranką savo ranka, sa
kė tau kalamburute!... Ar — ne 
geriausia proga įsigilinti į ne
mirštantį Šekspyro “Hamleto” 
pasakymą, vartant rankose kau- 
kuolę, (nesvarbu enciklopedinis 
žodžių tikslumas):

kur tavo juo-

Ganytie Savo Apielink 
KrauUiveje.

AR RENGIATĖS 
KELIONĖN? 

Perdėm Greitas Patarpaylmps.
Vienon pusta | abi

PEORIA, ILL......  $2.50....... $3.50
QUINCY, ILL...... $4.00....... $6.00
ST. JOSEPH, MO- $0.00.....  $10.80
KANSAS CITY.... $M0........ $10.00
Dp busai kasdien ifivažiuoįa | virt minė
tus miestus-—viopas persai m as—v|enu bu
sti vis;| kelią. Nauja tniegojlmui kėdfi ap
rūpinta gryno aųdeklė atjdanralu ir pa- 
dudka DYKAI. Porterio prttarnaVlmas.

AteiKite arpa Tęlef oliuokite t

Missouri Transit Line 
328 So. State St. 
” Tel. JIARRISpN 6012

TIKRI
CHICAGOS KRANAI

_ Iš METALO
Iš CHROMO

-/rt*J - Geriausia^ kra-
Rus koki pinigas 
_ gali nupirkti.

teisybę, 'kad draugutis jo g 
venimą sugriovė.

Tai baisiai nepatiko dra 
gučiams 
net baubti. Teisybė, mat,; < 
ria jiems akis.

Tavorščius

Rengia ir prižiūri
Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga Ąnąprikpįo

Populiariu Kabinimu Garlaiviu 

“STUTTGAIlT■”
Išplauks iš New Yorko 

JCIEPDS 12 d., 1034 m,, 
tiesiai be persėdimo į Klaipėdą

28 valandas smagios JieJiopi?8

______ ?».7O
---------67.BO
--------- ?3.7B
AKRON 7.00

Veidmanystė ar kas kitią
Iš vieno karšto Limbini? 

rąudonas bitftlegeris paviliojo 
žmoną. Nuskriaustasis deliai tp 
tiek susikrimto, jog nusitarė 
su šiuo pasauliu atsiskirti. Iš 
tiesų, tąi tiesipg nepakenčia
ma, kuomet tavo geras draif- 
gas iškerta tokį 'šposą. Taigi 
jis išgėrė nuodų ir pasimirė.

Vietos ikofhunistai, atsisveį- 
Kindami su savo draugu ant 
visados, drožė prakalbas. Pra
keikė jie kapitalistišką san
tvarką, — esą, ji suėdė drau
go gyvenimą; negalėdamas pa
kęsti nedarbo ir skurdaus gy
venimo, jis be laiko ir nuteitarS 
apileisti šį pasaulį.

Viena moteris, 
pažino nabašninką, 
ir padarė kalbėtojui pastabąi 
girdi, ijko Čia meluoji per akis 
visiems juk žinoma, kad na- 
ba$ninkas dirbo, ir turėjo iš
mokėtas dvi štūbas. 'Pasakyk

Palikime nuošaliai sąvokas 
“tikini” ir “netikiu”. Neprimes 
kime 
keti, kai esame pakedenti per 
petį sąvokos “nebėra”! (Visai 
nejuntamas tas pakedenimas, 
bet draugę labiausiai realus ir 
jaučiamas...). Netarkime žodžių 
— “katalikas”, “laisvamanis”, 

j “adventistas”, “ateistas”. Buki 
me rimti! Ar gi nepakanka 
rimtumo padėtyje: “mirė”!? Ir

PITTSHURHG
CLEVELAND 
DETROIT.. 
TpLEąO 
i’OUNpSTpWN ?8.

Bilo Ąur i RYTUS

Del informacijų kreipkitės j:
PETER BARTKEVIČIUS 

678^4. M*fa St., Mop|al|o, Mam.
MR. PAUL MOLIS

173O-—24th Su, Dottoit, Mich.
LITHUANIAN NEWS PUB. CO. 

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago, UI. 

omo
k. s. KARPIUS
6820 $upcrior Ava., Claveland, O.

MR^ C. J. VOSHNER 
2*013 Cetson S<-> Pifttburgh, Pa.

MR. A. VARASIUS 
206 Ali Nations Bank Building 

1200 Canon Su, Pituburgh, Pa.

COSMOFOLTTAN TRAVEL 
SERVICE 

Pro/>. J. AMBRAZIEJUS 
168 Grand Su, Brooklyn, N. Y.

A. S. TREČIOKAS 
197 Adatna St., N«wark, N. J.

JOHN SEKYS
433 Park St., Hartford, Conn.

VIENYBE TRAVEL BURBAU 
193 Grand Su, Brooklyn, N. Y.

G. A. KYBĄ
AMERIKOS J.IETUVIS

ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
K. SIDABRAS, Prop.

342 V.'B’tray, So.-fioaton, Man.

HAMBURG . AMERICAN LINE
NORTH GERMAN LLOYP

Komunistai pagerbė buvusį fa 
Šistų policininką

Jeigu p. Karpavičius ir j< 
plauko žmones butų taip pa 
darę, tai viskas butų tvarko 
j e. Jie gali gerbti nprs papra 
stą iš Lietuvos atvažiavusį 
vės šlaviką, jeigii jis tik 
geras tautininkas.

Bet ką galima pasakyti 
bimbinius, kurie surengė 
gerbimo išleistuves tūlam Juo
zui Petrauskui, buvusiam Pa 
nevėžio policininkui. Mat, Pet
rauskas grįžta ątgal į Lietu-

Y "■< IV!
Žemiausios Kainos Chicago je 

ąnt Tank Heaterių! * 
.Dome Viršus , 
52-jįalionu □ĘŠBbjL 
įtalpos. Ga- 
rantuotas 125 

svaru vei- Ktt— ta 
kiančio spap- |MįJHĮ 

dimo.>6.95^V
82-gal. jtąlpos $8.25 Maudynėm

ALŲ MIKO M V PMNt i 
llkVCtffrAftt \»/0OWOR*

' l^ rtooiis

Parsiduoda Kiekvienoj Maliavų ir Hardware :
Krautuvėje į

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxtxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>

Stag.es


K0RTGA6E BANKERS

popierius ir dokumentus, 
initrus i Lietuvą.

Trečiadienis, geguž. 2, 1934 NAUJIENOS. Chicago. III.

1934 KELVINATORĮ

PRANEŠIMAS

STEINMAN,

MILDA THEATRE

Nite

Cortez

RAMOVA Theatre
3518 So. Halsted St. Į

Pradedant nuo Gegužes 1 dienos 
įžanga bus 25c. po 6:30 v. vak. 

įskaitant Antrad. ir šeštad.

Yesterday _  gosh, ain’t we stated that she had been bom the hospital,
-'s jų busy!

Reikia

gražiu

chonis.

visi

{ dieną

jus galite turėti šį

Rūta Bružas šoks Beliajaus 
parengime, kuris įvyks gegu
žes 6 d. Lietuvių Auditorijoje. 
Rūta yra jauna ir labai gabi 
šokėja/

šeštadienį įvykis pažymėtas 
gražiai pokiliu jaunosios tė
vų namuose

Platesnias informacijas 
Padarome visokius 

Siunčiam

\vhe.ri Helen» » »
dar keletas jaunuolių, kurių 
nravardžių neteko j sužinoti, 
iveikino visi ir linkėjo jau
nėms pp. Dargiams daug lai- 

ženybiniame gyveni-

Už mažiau negu I

» »
’N thaT

who arrived at

WINEW00D BEER GARDENS
Randasi ant Archer Avė., 6 blokai už Kean Avė.

Yra graži vieta dėl piknikų, išvažiavimų ar kitų parengimų; dar
žas duodamas veltui. Yra gera vieta dėl automobilių sustojimo.

• Užlaikome pirmos rufiies skanius gėrimus ir užkandžius.
Savininkas

WM. DAMBRAUSKAS
Tel. Willow Springs 43

Willow Springs, III.

REAL ESTATE
12 metų teisingumu pamatuotas biznis. 

Susipažinkite ir remkite lietuvį.

2608 W. 47th St., Tel. Laf ayette 1083

— we accepted Naujie-'in Waukegan, 
nos ihvitation'to participate in ' buteher”..

dar 
daugiau svečių, F. A. R. šniu- 
kai, Maryte Langiutė, Alber- _______ ___  ________
tas Tupikaitis, P. Paliulis ir girls’ Trio, S. Rimkus, A. Tri- operetta, “Pickles”, to be pre-

Pamatinis piešinys, konst-

THOR AGITATOR SKALBYKLA
frumpam laikui tiktai

JOS. F. BUDRIKI
INCORPORATED

Sušaldo 3.4 
,, Turi dau- 
r ypatybių, 

tik musų branges-

Krautuvė Rakandų, Muzikos, Radio, 
Accordionų.

SUDRIKO Lietuviu Programai:
WCFL, 970 k. Nedaliomis nuo 1 iki 1:80 po pietų.
WAAF, 920 k. Nedaliomis nuo 1:80 iki 2 vai. po pietų
WHFC, 1420 k. Ketvergais nuo 7:80 iki 8:30 vai. vak.

Pilnas pasirinkimas:

LEDAUNIŲ -REFRIGERATORS, 
SKALBYKLŲ, RADIO, DULKIŲ 

ALYTOJŲ
Ant lengvų išmokėjimų.

Ypatybes
Naujo Modelio V Kelvinator 
Sudėjimui vietos yra 4*22 kubišku 
pėdu... Lentynų paviršius—8.35 
kvadratinSs pėdos.. 
svarus ledo išsyklo 
geli nauju Kelviną 
kurie randasi i . . .. 
nio padarymo modeliuose.

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

pr - ■-"į*.

' WASHEIų z
W RIN G E R K|

I RO N ĖR

everything in 1/3 the time 
and with 1/10 the labor.

Qualiiy washer with Super- 
Agitator, Loveli Wringer,

$69“
8 mochlnea for the prfco ©f 1

WASHER 
ALONE
$4950

• šis Modelis V Kelvinator yra 
specialiai padarytas dėl šeimynos 

i

su mažom įplaukom. Bet jokiu bū
du tai nėra mažas refrigeratorius. 
Jis yra pilno didumo, pilnos—pa
jėgos.
rukcija ir kokybė yra tokie pat 
kaip ir augštos kainos modeliuose.

• 1 .
šis Kelvinator yra labai pigus. Jus 

galite jį turėti už mažiau negu 14c 
į dieną sulig musų liberališko pir
kimo plano. Pašaukite arba atsi
lankykite į Electric Shops dėl pil
nių informacijų.t ” ’

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

swimminff pool.
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims seredomis iki 7 v. v.

Klauskite apie musu lengvų išmokėjimų planą. Mažas 
j mokėjimas, likusi kas mėnesi su jūsų elektrikos patar
navimo sąskaita. Padengimui nuošimčių ir kitų išlaidų, 
truputi daugiau paskaitoma už reikmenis perkamus ant 
išmokėjimo,

W-<COMMONWEAITII EDISONJE'I 
ELECTRIC SHOP3

Downtown—72 W. Adams Su—132 So. Dearborn Su ...
Te/epšone RANdolph 1200, Local 155 kE

4568 Broadway 4231 W. Madison St. 852 W. 68rd St.
2618 MIIwaukee Avė. 4834 So. Ashland Avė, 2050 E. 02nd St.
4883 IrviDff Park Blvd. 3460 So. State St. 11116 8. MloW»an Ava.

DUODAME FEDERALIUS KUPONUS

Tarp Chicagos 
Lietuvių 
___________________ i

Nusisekė vakaras 
ALTASS naudai 

Northsidėje
* ' I •.

Sako, pelno skridimo fondui 
liks virš šimto dolerių

NORTH SIDE. — Praėjusį 
sekmadienį, balandžio 29 d., 
įvyko northsidiečių jungtinis 
ALTASS. vakaras-koncertas, 
Wicker Park svetainėj. Nors 
buvo skelbta, kad pradžia 6:30 
valandą vakare, bet gal dėl pa- 
varymo laikrodžių, publika la
bai neskaitlingai rinkosi ir 
programą teko pradėti po 7 
valandai. Vėliau publikos pri
sirinko gana skaitlingai — ga
lėjo būti apie 500, bet tokioj 
svetainėj atrodė nedaug. Di-

DAUGIAU NEI

1.000,000
(VIENAS MILIONAS)

AUTOMOBILIŲ 
TAPO IŠGRISUOTŲ 

Per

WAGGONER
GREASING

PALACES
No. 40 MARQUETTE 

ROAD ir 
WESTERN AVĖ. 

Pranas Navickas manageris

The Paulina Street 
Bath House

Naujai pertaisyta ir atidaryta po 
nauju managementu. Mes kvie
čiame kiekviena atsilankyti ir pa
matyti ši modernišką, pastebėti
nai gražu BATH HOUSE. Tre- 
čiadieniais specialė diena dėl mo
terų. Kaina dėl moterų dienos 
tiktai 40 centų.

Visus širdingai kviečia mana
geris

PAULINA STREET BATH 
HOUSE,

1115-17 S. Paulina St.
arti Roosevelt Rd.

3140 So. Halsted St 
GEGUŽĖS 2

“EVER SINCE EVE” 
Su Mary Brian, George O’Brien 

ir kitais, taipgi komedija 
GEGUžfiS 3 

tiktai vieną dieną 
“BY GUN JUSTICE” 

Su Ken Maynard ir kitais 
taipgi komedija

GEGUŽĖS 4 ir 5 
“CROSŠCOUNTRY CRUISE” 
Su Lew Ayers ir June Knight 

taipgi komedija

GEGUŽES 2 ir 3 
“THE MASQUERADER” 

Su Ronald Colman Ir kitais 
- taipgi komedija 

Seredoj bus “Screeno” 
$80 cash prizais.

GEGUŽES 4 ir 5 
“MANDALAY” 

Su Kay Francis, Ričardo 
ir kitais, taipgi 

“Killers of the Chapparel”

desnei daliai kolonijos draugi
jų rengiant vakarą, publikos 
turėjo būti daugiau. Gal taip 
puikus ir šiltas pavasario oras 
daugumą išviliojo j laukus pa
sidžiaugti gamta. Tiek ir to, 
tikiu visgi ALTASS. fondui 
pelno paliks virš šimtinės.

Programas susidėjo net iš 
14 numerių; dainų, muzikos, 
kalbų. Buvo padalintas į dvi 
dali; pirmą dalį išpildė šv. My
kolo parapijos choras ir jų so
listai po vadovyste vargoninin
ko Kulio ir K. Sabonio solo. 
Kalbėjo L. šimutis, redakto
rius ir p. šaltimaras. Kalbos 
buvo rimtos apie transatlanti
nio skridimo reikalą. Antrą da
lį programo išpildė “Pirmyn” 
choras ir solistes po vadovy
ste K. Steponavičiau^. Daina
vo J. Čepaitis solo, panelės 
Kaulinaitės piano duetą ir V. 
Galskis smuiko solo. Progra
mas abelnai buvo geras, ne
siimsiu kiekvieno numerio ap
rašinėti atskirai, nes tas per
daug užimtų vietos. Manau bu
vo per ilgas. Reikia pažymėti, 
kad visi programo dalyviai tei
kė savo patarnavimą veltai, 
kad tik liktų skridimo reikalui 
daugiau pelno.

Orkestras buvo “Stevens 
Revelers” Jurgio Steponavi
čiaus, prie kurios erdvioj sve
tainėj maloniai jaunimas šo
ko.

Visgi northsidiečiai parodė, 
kad moka sutartinai dirbti 
bendrus visuomenės darbus.

Svetys.

Poeto Arėjo Vitkaus
ko pagerbimo 

aprašymas
Balandžio 25-ta yra Arėjo 

Vitkausko gimimo ir varduvių 
diena.

Jau kelis mėnesius jam Chi- 
cagoje begyvenant ir j visus 
laikraščius rašinčjant, artes- 
niam susipažinimui visiems 
Chicagos lietuviams nebuvo 
duota progos. Kadangi žymieji 
musų vadovai neėmė iniciaty
vos, tai Poeto draugai ėmė tarp 
savęs teirautis ir susitarę) su
ruošė varduvių minėjimų su 
mažučiu programų — vakarie
ne ir šokiais Ramova Gardens, 
3508 S. Halsted St., Chicago, 
bal. 25 d. 1934.

Kvietimo laiškais ir vietinėje 
spaudoje paraginti, Chicagos 
lietuviai susirinko pagerbti 
plunksnos darbuotoją. Teikėsi 
atsilankyti musų visy gerbia
mas konsulas A. Kalvaitis, ke
lių laikraščių redaktoriai: K. 
Augustinavičius ir A. Vaivada 
— “Naujienų” redakcijos na
riai, Mrs. Sofija Elena Sakalie- 
nč — “Moterų Dirvos” redak
torė, p. Sakalas — “Draugo” 
redakcijos narys, M. Vaidyla— 
“Sandaros” redaktorius ir apie 
Šimtas inteligentijos iš univer
sitetų studentų ir profesionalų.

Pagerbimo vakaro komiteto 
nariai programo dalį prirengė 
gerai, bet vakarienės patarna
vimu užsitikėjo svetainės savi
ninkų pasižadėjimu ir teko už- 
sivilti/Mat, dabar <tą svetainę 
valdo italai, ir tik mažiems bū
riams įgudę patarnauti.

Muzikalę programo dalį iš
pildė dain. A. Steponavičiene, 
Stasys Rimkus, ir p-le Jose- 
phine Schultz. Eiles deklama
vo p. Pola Tendžiulytė ir Alfas 
Rutkauskas, jaunas Dr. Rut
kausko sūnūs.

Kalbėtojai buvo sekanti: Dr. 
A. Zimontas, aptiekorjus A. 
Tulys, “Naujienų” redakcijos 
narys A. Vaivada, gerbiamas 
konsulas A. Kalvaitis, Dr, A. 
K. Rutkauskas ir galiausiai 
garbės Svečias Arėjas Vitkau
skas.

Gerbiamas p. Valinskas, “Pa
žangos” mėnesinio žurnalo lei
dėjas, 8352 S. Halsted St-, Chi
cago, atsapusdino programą. 
Vakaro vedėju buvo Chicagos 
Universitęto studentas Adomas 
Grybė. -—A. K. Rutkauskas.

ŠOKS VYTAUTO BELIAJAUS

pridurti, kad prie au
šins gražios puotos 

,ug triūso pridėjo jaunosios 
šute Ju‘le Klastauskaitė. Tą 
.tį vakarą 
». į Rožių 
,s jaunojo

jaunavedžiai išvy- 
žemę (Roselandą) 
tėvelius pp. Dar

ius, 10520 So. $tate St. ir ž’a-
a ten apsigyventi.
Apie vidurį gegužės mene- 

io Bronislava su savo Alfon- 
u taippat ir jos mamytė p 
Llastauskienč vakacijų proga

— nauju Pontiac’u 
į New Yorką pra-

isti medaus mėnesį ir aplan- 
/ti savo gimines. Pagalios ir 
i palinkėsiu šiai jaunai — 
*ažiai .porelei kairštos tyro> 
eiles ir smagumo.

R. š.

PIRMYN: 
SHARPS and FLATS į 

fe---------------------------- -- -----------------r--------- ------------ -------------- - ---------- r-----------4

Apsivedė Bronislava 
Klastauskaitė ir Al

fonsas Dargis

GARFIELD PARK. — Ba
landžio 28 d. garfieldparkiete 
Bronislava Klastauskaitė apsi
vedė su roselandiečiu Alfonsu 
Dargiu. Vestuvių suteiga įvyko 
jaunosios tėvų, Emilijos ir 
Juozo Klastauskų namuose, 
208-08 So. Kilboum -Avė. bu- 
sirinko gražus būrelis svėrių, 
jatftiojo tėvai, pp. Dargiai, Sa
dauskai, J. ir S. Yukniai ir ki
ti. Prie gėlėmis papuošto sta
lo apdėta valgiais ir gėrimais, 
svečiai buvo vaišinami ir 
smagiai leido laiką.

Sekmadienį atsilankė

lik, a ui A. Storiu niade a hit’sented -by Kelly High School... poets come out into the open... 
with the rather small audience Many laughed, some time ago, Our president, Stanley Joku- 

Rimkus flatly baUskas is doing very wėll in 
, recovering from 

injuries sustained at St. Agne^ 
Auditorium vvhile preparin-* 
the sceneries for Abejotinas 
Asmuo and Kaminkrėtys. He 
complains, however, that not 
enough of the girls are visit- 
ing him... Iki pasimatymo!

Jacąues Grandmesnil.

their annual May Day program, 
and again with a good efforc 
we pleased the ai.vlience. Ouv 
record of successful appear- 
ances is inereasing...

Sp^aking — or writing, if 
ynu wish, — of bėing busy, 
we might take a glance at our 
schednle for the remainder of 
the season. This Sunday, Pir
myn will appear in Roseland; 
May 20th, in Kenosha; May 
30th i is Decoration Day and 
we • will no doubt participate 
i n the commemorative program 
at the Lithuanian National Ce- 
metečy; June 3rd is the date 
sėt for Naujienos Picnic, and 
Pirmyn will be there; add a 
big part in this year’s possiblo 
Lithuanian Day at the Fair, 
and thė answer is: A busy sea- 
son’s end for your favorite

A mix-up in dates occuVed 
in this column lašt week: Pir
myn will present a concert and 
the one ąct operetta, “Abejo
tinas Asmuo” in Roseland this 
Sunday, not in Kenosha, as 
was announced. The Kenosha 
date is May 20th.

Here i s an opportunity for 
our Chicago friends who have 
missed the first performance 
at St. Agnės Auditorium. “Abe
jotinas Asmuo” will be present- 
ed in its entirety, with the 
original cast. An extra general 
rehearsal had been called Mon- 
day, to keep the principais and 
ballet in perfect form. And 
there will be the Utenai rehears
al Friday. If possible, do not 
miss it this time.

Sunday the chorus accepted 
the invitation to sing at Wick- 
er Park Hali at an affair spon- 
sored by the North Side AL
TASS and gavę a; very good 
demonstration of its wares. 
Mrs. Stephens and Frank Ja- 
kavičius rendered solos that 
merited much applause, and the

■on top of a
BUnni, who hrts 

been appointed editor for the 
soon-to-be Lithuanian Youth 
Society’s magazine, is franti 
cally beating the bushes in an 
effort to make young, aspir- 
ing, L’thitfanian authors and

This
Members

Wicker Park Hali early had a 
long and tedious wait, the pro
gram starting almost an hour 
and thirty minutes behind 
schedule. Even then a couple 
of the artists were not there 
wheij their tums on the pro
gram came aroUnd... One of 
our former members, Bernice 
Jeselskas is to be wed to Frank 
Rainis this Saturday. The wed- 
ding will talke place in Sc 
George’s church, and the re- 
cęption, in the evening, at 
Wooflman’s Hali. We wish the 
couple happiness... John Sta
naitis, in his bath, was sur- 
prised, the other day, by a 
visit from three of our fair 
members, the Rimkus sisters 
and Aldona Valulis... Brooks, 
head of some committee, is 
trying to sėli members tickets 
for a splash party to be given 
by the Brighton Orioles at the 
Medinah Pool this Saturday 
night... Severai maids whim- 
sically report that Amelia Raz- 
mus had been out on a blind 
date recently... Albina Trilik 
will portray the role of Lady 
Vivian — Delančienė — in the

Birželio 16 Ekskursija
New York

Lietuvą 
mažiau 

8 dienos

Insurance 
Notary 
Public

French Line 
“Ule De 
France” 

Expresinis
Laivas

Laivakortes.

Perkam 
Lietuviš

kus Bonus
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Publlshed Daily Except Sunday by 
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1739 South Halated Street 
Telephone CANal 8500

Editor P. GRIGAITIS

Užsisakymo kaina:
Chicagoje —i paštu:

Metams ...L................... .......
Pusei metiį ..........................
Trims mėnesiams ................
Dviem mėnesiains ..............
Vienam mėnesiui ...............r

Chicago] per išnešiotojus:
Viena kopija ......................
Savaitei ...|.............................
Mėnesiui ...............................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ................
Pusei metų .........
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ......................   $8.00
Pusei metų ..................    4.00
Trims mėnesiams ................... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

Subscription Ra tęs:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outaide of Chicago 
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy

s Entered as Second Class Matter 
M are h 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, 111. under tho act of 
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3c 
18c 
75c

$7.00
3.50
1.75
1.25
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Naujiehos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiem’ Ben
drovė, 1739 S. Halsted St.. Chicago, 
111. Telefonas Roosevelt 8500.

ROMANTIKA IR REALYBĖ

“Sklokininkų“ organas kriti
kuoja tą “Naujienų“ pasaky
mą, kad “beveik visuomet yra 
geriau nei neimti ginklo į ran
kas, jei nėra vilties ginklotoje 
kovoje laimėti.“ Jam tas “me
lancholiškas tezis“ nepatinka, 
nes jį priėmus, išeina, girdi, ve 
kas:

“P. Grigaitis vienu plunks
nos pabraukimu nulifikuoja 
Paryžiaus Komuną, Maskvos 
sukilimą (1905 m.) ir Aust
rijos socialistų sukilimą. Del 
jo (jam? — “N.” Red.) tai 
tik romantika.“
Kur čia nulifikavimas (panai

kinimas, pavertimas niekais) ? 
Imkime kiekvieną iš “N- Gad.“ 
paduotų pavyzdžių. Pirmiausia, 
Paryžiaus Komuną. Ar “sklo
kininkų“ organas mano, kad 
jai negalima pritaikyti aukš- 
čiaus paminėtojo “Naujienų“ 
patarimo? Jeigu taip, tai jisai, 
matyt, nežino Komunos istori
jos.

Paryžiaus darbininkų sukili
mas (1871 m.), kurio rezulta
te susidarė revoliucinė darbi
ninkų (ir smulkiųjų miesčio
nių) valdžia 'Paryžiuje, pasiva
dinusi “Paryžiaus Komuna“, 
yra gana smulkiai aprašytas 
K. Markso “Pilietiniame Kare“ 
ir Lissagaray knygoje. Iš tų 
aprašymų, ypač iš Markso bro
šiūros, yra žinoma, kad Inter
nacionalo skyrius Paryžiuje bu
vo sukilimui priešingas. Jisai 
įvyko blankistų (Blanųui šali
ninkų) iniciatyva. Kada sukili
mas jau įvyko, tai Internacio
nalo (pirmojo) nariai ištikimai 
kooperavo su visomis darbinin
kų frakcijomis Paryžiuje, ir 
paskui Marksas viso interna
cionalo vardu išleido brošiūrą 
(aukščiaus paminėtąjį “Pilieti
nį Karą“), gindamas sukilėlius 
ir smerkdamas Thiers’o val
džią, kuri su Prūsų armijos 
pagelba Paryžių paėmė ir iš
skerdė kelias dešimtis tūkstan
čių Komunos kovotojų.

Toje brošiūroje Marksas da
gi Komunos vadus kritikavo 
už tai, kad kovoje su Versalio 
valdžia jie nebuvę pakankamai 
energingi, bet tai vistiek ne
reiškia, kad brošiūros autorius 
užgyrė patį sukilimą. Ne, jo 
poziciją galima suformuluoti 
taip: daryti sukilimą buvo klai- 
da, bet kada sukilimas jau įvy
ko, tai reikėjo kovoti iš pasku
tiniųjų.

šiandie, kada praėjo daugiau, 
kaip šešiosdešimt metų nuo Ko
munos sukilimo, yra daug aiš
kiau, negu kad buvo tuo laiku, 
kai Marksas rašė savo brošiū
rą, kad tas paryžiečių pučas 
buvo ne tik klaida, bet stačiai 
tragedija. Jisai pakirto Franci- 
jos darbininkų jėgas daugeliui 
metų. Prieš Paryžiaus sukilimą 
Francija vadovavo socialistų 
judėjimui visoje Europoje, o 
po sukilimo Francijos darbinin
kai atsiliko nuo kitų Šalių (pri
sidėjo čia, žinoma, ir ekonomi
nis Francijos nusilpnėjimas, jai 
pralaimėjus karą su Prūsais}.

Maskvos sukilimas

žmonėms. 
reikėjo tuomet 
kad į sąjūdį 

butų įtrauktos 
masės, kurios

Maskvoje 1905 m. Mums nesu
prantama, ką “N. Gadynė“ ran
da pozityvaus šitame sukilime. 
Jisai buvo kulminacija visos 
eilės taktiškų ir strategiškų 
klaidų, kurias Rusijos revoliu
cionieriai padare 1905 m.

Revoliucionieriai buvo įgiję 
milžinišką laimėjimą visuotinu 
spalių mėnesio streiku. Caro 
valdžios jie dar nenuvertė, bet 
ji buvo priversta duoti labai 
stambių kOncėsijų 
Šitas koncesijas 
panaudoti tam, 
prieš valdžią 
kuoplačiausios
dar buvo neapšviestos, neorga
nizuotos ir nežinojo lemtai, ko 
jos nori.

Menševikai šituo tikslu orga
nizavo darbininkų atstovų tary
bas (sovietus) ir ragino darbi
ninkus dalyvauti Durnos (sei
mo) rinkimuose. Bet bolševikai 
tam visam buvo priešingi ir 
siūlė “gilinti“ ir aštrinti revo
liucinę kovą. Kadangi vienas 
generalinis streikas pasisekė, 
tai Leninas stojo už tai, kad 
tas kovos įrankis butų varto
jamas ir toliau kiekvieną kar
tą, kai tik valdžia atsisakys iš
pildyti revoliucionierių reikala
vimus. Buvo paskelbtas antras 
generalinis streikas, paskui tre
čias. Bet kiekvienas jų buvo 
mažiau ir inažiau sėkmingas. 
Pagaliau, bolševikai, pravedė 
ginkluoto sukilimo obalsį Mask
voje. Maskviečiai griebėsi už 
ginklo, kuomet kituose Rusijos 
didmiesčiuose masės dar nebu
vo pasiruošusios eiti į barika
das. Kas tada įvyko?

Valdžia ėmė siųsti iŠ visur 
į Maskvą ištikimus kariuome
nės pulkus. Vienintelis išgelbė
jimas Maskvai tada butų bu- 
yęs visuotinas geležinkelių dar
bininkų streikas, kuris butų 
sustabdęs traukinių judėjimą 
ir neleidęs valdžiai atgabenti 
savo ginkluotas jėgas į Mask
vą. Bet geležinkeliečiai šį kar
tą atsisakė streikuoti, nes pir
mesni “generaliniai streikai“ 
juos jau buvo paalsinę. Tokiu 
budu caro kariuomenė apsiau
tė Maskvą ir po dviejų savai
čių atkaklaus sukilėlių priešini
mosi ji juos sutriuškino.

Tai buvo, gal būt, mirtinas 
smūgis pirmajai Rusijos revo
liucijai. Kraštas, tiesa, dar greit 
nenurimo, nes prasidėjo maiš
tai rusų imperijos provincijo
se (Latvijoje, Lietuvoje ir ki-

Bet valdžia, laimėjusi 
valstybės centruose 
siuntinėti

kazokų ir dragūnų 
pulkus į sukilimų vietas, ir 

revoliucija tapo už-

visuomet būdavo valdžios šni
pų ir provokatorių. Valdžia pa
tyrė apie tuos slaptus bolševi
kų planus ir apkaltino visą so
cialdemokratų atstovybę Durno
je (mat, bolševikai tuomet bu
vo socialdemokratų partijos na
riai) ir, paskelbus, kad tarpe 
parlamento narių įtapo atideng
tas “sąmokslas prieš valstybę“, 
socialdemokratus atstovus suė
mė ir atidavė) teismui, o Durnų 
paleido. Po to valdžia pakeitė 
konstituciją, susiaurindama bal
savimo teisę — žodžiu, įvyko 
tikra kontr-revoliucija.

Čia mums teko truputį pla- 
čiau nušviesti pirmosios rusų 
revoliucijos įvykius, kalbant 
apie tą Maskvos sukilimą, bet 
iš tiesų tai kitaip ir negalima 
teisingai suprasti to dalyko, 
kaip tik sąrygyje su visa re
voliucijos eiga. Vienas faktas, 
išpeštas ilgos eilės įvykių, nie
ko nepasako.

Revoliucija su pištalietu 
rankose

Pagalios, dar pora žodžių1 
apie trečiąjį pavyzdį, kurį mi
ni sklokos organas: Austrijos 
socialistų sukilimą. Anot to 
laikraščio, mes jį “nulakuoja
me“, išreikšdami nuomonę, kad 
“beveik visuomet“ yra geriau 
beiti į ginkluotą kovą, jeigU 
nėra vilties laimėti. Bet, viena, 
mes juk nesakome, kad gittk- 
Uotos kovės reikia Vengti vi

suomet. Čali būti tokių Situa
cijų, kada yra geriau mirti, 
negu pasiduoti be pasipfiešini-

Jno. Ar Austrijoje buvo tokia' 
situacija, mes šiandie dar ne
siimame spręsti; tai galės vei
kiausia nuspręsti tik istorija. 
Antra, kaip ten nebūtų, Aust
rijos socialdemokratai turėjo 
tiaug daugiau ką ginti, aukoda- 
ijni savo gyvastis, negu, sakysi- 
fie, Paryžiaus Komuna arba 
905 metų Maskva. Vienoje bu

vo sukurta, 15 metų darbinin
kų pastangomis, pavyzdinga 
miesto administracija, milžiniš
ki darbininkų narnai^ mokyk
los, ligoninės, vaikų darželiai ir 
nesuskaitoma daugybė kitokių 
kultūros įstaigų. Visą tai kle- 
rikajiški gorilos užsimahė su 
MušSėlinio' pagelba darbinin
kam^ išplėšti!

Tą savo turtą socialistai, be 
abejonės, turėjo teisę ginti vi
somis jiems prieinamomis prie
monėmis, ir butų buvę nuosta
bu, jeigu jie butų nė piršto ne
pajudinę, kada jie buvo užpulti. 
Jų tįeroj izmas niekuomet ne
gali būti “nulifikuotas“. Bet 
visgi yra aišku, kad jų kova’ 
buvo be vilties. Prieš juos sto
vėjo ne tik “savoji“ buržuazi
ja, bet ir dviejų galingų fašis
tiški^ valdžių jėgos. Vice-kanc- 
lerioĮi Fey “heimvvehras“ buvo 
apgihkluotas Mussolinio maši
ninėmis kanūolėmis. Jeigu 
“hėimwchras“ ir Dollfusso ka
riuomene bebūtų galėję įveikti 
Austrijos darbihinkų, Valdžiai 
butų, be abejonės, atėję pagel-
bon Hitlerio “naciai“, kurie to 
sukilimo laiku buvo užėmę “ne- 
itralę poziciją ir latikė, kada

Dollfussas pasikvies juos į tal
ką.

Tą Austrijos darbininkų des- 
■peracijos žygį, žinofha, negail
ima lyginti su tokiais sukili
mais, kuriuose sukilėliai turėjo 
progos pasirinkti kovos kelią.

Tačiau, kad ir visi padorus 
,žmones gėrėjosi Austrijos ko
votojų drąsa, vistiek daug dau
giau reiškia,, istorijos atžvilgiu, 
tas įmityvus darbai kurį so
cialdemokratija atliko Austri
joje, negu didvyriški “schut- 
zbundo“ mūšiai ant barikadų. 
.Sklokos organas galvoja kaip 
tik priešingai. Kada sąmonin
gieji darbininkai organizuojasi, 
steigia naują politinę santvar
ką valstybėje ir deda pagrin
dus geresnei savo klasės ir vi
suomenės ateičiai, tai Pruseika, 
Butkus ir jų vienminčiai laiko 
tai nesvarbiu dalyku. Jiems tai 
tik — “buržuaziniai iŠmislai“! 
Bet kuomet tie patys darbinin
kai, paėmę poi surūdijusį pišta- 
lietą j rankas, bando atsiginti 
nito fašistiškų razbaininkų, ap
siginklavusių armotomis, ir 
krinta ant barikadų, tuomėt 
kas kita. Tuomet jie, musų 
sklokininkų akyse, yra verti 
pagarbos — beveik taip geri,’ 
kaip komuhistai! Kraujas lie
jasi, kulkos zvimbia, vadinasi,1 
— rrrevoliučija!!

Bet tai yra revoliucinė ro
mantika. Sklokininkų galvos 
yra šitos revoliucinės romanti
kos taip pat apsvaigintos, kaip' 
ir vadinamųjų “šČyrųjų“ (sta- 
lini'škų)' kolbimistų, nes jie ir

vieni, ir antri turi prieš savo 
akis tik buržuazinės revoliuci
jos pavyzdžius. Francijos 18-jo 
šimtmečio jakobiniečiai yra jų 
tikrieji didvyriai, ir kas į tuos 
didvyrius nepanašus, tas jiems 
“oportunistas“, “social-buržu- 
jus“, ir t. t.

Štai dėlko ir sklokininkai, ir 
bimbiriinkai susiriesdami plus
ta! Vokietijos šėcialdemokratus, 
kurie nelipo į barikadas, kada 
Vokietiją užtvindė hitlefizmo 
bangos. Kad Vokietijos social
demokratai daugiau kaip per 
dešimtį metų darbavosi iš visų 
jėgų, steigdami laisvą respubli
ką, stiprindami pfdlėtariato jė
gas dirbtuvėse ir valstybėje ir 
kovodami už savo tautos susi-

taikymų su Francija (kuomet 
komunistai kartu su nacionalis
tais bliovė prieš “Versalio dik
tatą“!),- — visa tai bolševikuo- 
jantiems romantikams nieko 
įiereiškė. Of, jėigū Vokietijos 
socialdemokratai butų palikę 
bent kelis tonus kraujo ir ko
kius dvidešimt tukštančių ar
ba daugiau lavonų Berlyno ir 
kitų miestų gatvėse, kada Hit
leris su aronijos ir savo rudom- 
sioms gaujoms ėmė vykinti val
stybinį perversmą, tai tuomet, 
gal būt, ir jie butų pasirodę 
“kovotojais“!

šitoks revoliucijos 
fnas, musų’ nuomonė,
dikiškaš. Jisai tinka kinemato
grafui, bet nė realiam gyveni
mui kapitalizmo sistemoje.

sūprati- 
yta kū-

& u
AL. MARGERIS.

“FLAPAUZĖ”
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(Tęsinys)
Kai sugrįžau, mano nepažįs

tamasis jau ėjo pro duris, ku
riose įsakini stovėjo stambių 
raidžių įrašas: EXIT ONLY.

—Ran apstei.rsf for Gad 
seile, ran apsteirs, paskui įnylo 
negausi! — karščiavosi mano 
nepažįstamasis, pamatęs ma
ne jau su bedarbio bilietu, ir 
nutvėręs mano ranką, visomis 
savo jėgomis traukė lipyne į 
a'Atrą aukštą.

Bergždžios pastangos.

Kai pasiekėme lipynės vir
šūnę, mus vis tiek jau nebe
leido. Pasakė griežtai, kad per 

rytą po šešių, ir gausi pusry
čių.“

Mano nepažįstamasis labai 
nervinosi. “Seno...”, keikė jis 
juos, “neduoda 
žmogui nė tų 
“byncųl”

—Tai nieko, tai 
guli, — aš nesu

vėlu. “Ateik“, sako man,

išalkusiam 
prakeiktų

nicko, drau 
alkanas.

(Bus daugiau)

Toli Pralenkė PRAĖJUSIU METU
DIDELI IŠPARDAVIMO REKORDĄ

r k

---ir štai kas tą padaro * 1*

ŠI PAGARSĖJUSI LAIMEJANTI KOMBINACIJA 
YPATYBIŲ 

nesiranda jokiaiplė kitame pįgitį-kaiiią katė
s vadovybes rėkordas, kurj 
ę 1933 fnetais! Ėet dar dides-

“baudžia-

tur). 
pergalę 
pradėjo 
muosius”

laipsniškai 
gniaužta.

Kada revoliucija jau buvo 
primušta, tai bolševikai supra
to, jogei reikia pakeisti savo 
taktiką. Renkant antrąją Du
rną, jie jau nebeboikotavo rin
kimų, bet patys statė savo kan
didatus, stengdamiesi Užbėgti 
už akių meftševikainš. Į tą Du
rną buvo išrinkta daugiau, kaip 
50 socialdemokratų (didelė dau
guma menševikų). Bet Leninė 
frakcijai buvo labai didelė rfė- 
garbė, kad rinkimuose menše
vikai juos sukirto kelioms ei
lėms. Todėl jie stvėrėsi savo 
priprasto įrankio: ėmė planuo
ti naują ginkluotą sukilimą ir 
organizuoti šaiVo ŠUlininkus ar-

Antras pavyzdys: sukilimas mi j oje. Tačiau bolševikų tarpė

MOwyTai buv0
Chevrolet padėr

nj ir jkpudingčsnj rekordą CHevfėlėt daro' 1934! Jau da
bar išparduota tūkstančiai di ugiati karų rtėgu pfaėjiii'sia'iS' 
metais. Produkcija yra didesnė negu byle kurios kitos au
tomobilių kompanijos pasauly, Ir kiekviena dienų, valstija 
po valstijos, atneša tokj pat Užregistravimo raportų: 
CHEVROLET VADOVAUJA ViRS VISŲ KITŲ KARVĮ

Svarbi priežastis tai pirmenybei aiškiai parodoma* dešinei 
pusei. Chevrolet turi tiėk daug svarbių ypatybių, kurias 
kiti žemėš-kaiiios' Karai praleido: Knėe-A'ctiėh fattta, kurie 
yra pilnai apsupti dėl saugumo ir tikrumo’, šešių cylinde- 
rity valve-in head irtžintfš su išskirtinu “Blue-Flame” head. 
Dideli, “kabelių—kontroliuojami” stabdžiai, geriausi že- 
ihų-kainų lauke. Dideli, ri

iuojami” stabdžiai, geriausi že-
,,. , u i m ingi Fisher bodies, su Fisher

&o-t)raft' Ventiliacija. Ir tilIras' “shock-pr6bf’* Meravoji- 
/nad, kuris yra Snia’guš ir įvarginantis. Ne Virbas kitas 
žentotf-kairioš adtoitiėbiliuš beturi šias penkia^ T934 ypaty
bes. štai kėdei joks kitas įgali būt paremtai tokiu jtiki- 
hanČi'u pareiškimti kaip šis:

Pusi-

3 fn^lias
ir jus niekad ddujdaus ittš- 

bepasitenkiAsfteį jokiu
kitu žemAs Kainos

katu.* !

__ ______________  . l^PANY, DETRčM ^ICdtGAbf 
Palyginkite Chevrolet žemas' pHstatymo kąinąs ir\ lengvus 

G. M- A. C. išlygas, Gotieji Motors Vertybė.

i TAUPYKITE SU

CHEVROLET S1X
PAMATYKITE JĮ PAS SAVO ARTI-

CHĘ^ROLET MOTOR CO

■ r,



Trečiadienis, geguž. 2, 1934

CHICAGOS 
ŽINIOS

Keturi sunkiai sužeisti 
automobilių nelaimėj
Moteris ir trys vyrai tapo 

sunkiai sužeisti dviem auto
mobiliams susikūlus prie Sko- 
kie kelio ir Wihnette avė., arti 
Wilmette miestelio. Visi nuga
benti į ligoninę.

Suimtas už kreivą 
liudymą

Valstijbs gynėjo policija su
ėmė Šamą Badame, 4308 She- 
sidan road. Badame yra kalti
namas tuo, kad daręs kreivą 
liudymą personalės savasties 
byloje, kuri buvo nagrinėjama 
teisėjo Prystalskio kameroje.

Meras Kelly 58 metų
Gfegužės 1 d. Chicagos me

rui Kelly sukako 58 m. am
žiaus.

Mainymas gyvenamų 
vietų šiemet 

mažesnis
Gegužės 1 d. yra mainymo 

apartmentų diena Chicagoj. 
šiemet tačiau pastangomis real 
estatininkų, namų savininkų ir 
įvairių agentų apartmentų mai
nymas visoj Chicagoj 1 d. ge
gužės buvo apie 30 nuošimčių 
mažesnis, nei tą pačią dieną 
pernai metais.

Du aukštosios mo
kyklos mokiniai 
nuteisti kalėti

VValter Mtjsik, 17 metų, ir 
Edward Luc.fkow, 19 m., abu 
Tilden aukštęsnėsės mokyklos 
mokiniai, nuteisti kalėti. Jie 
buvo kaltinami pavogimu au- 
tomobiliaus. Tenka pažymėti, 
kad itin retai aukštesniųjų mo
kyklų mokiniai pasižymi tokiais 
prasižengimais, už kurį tapo 
nubausti Mesik ir Lucykovv.

Susirgo teisėjas 
Jarecki

Susirgo Cook kauntes teisė
jas Jarecki. Susirgo jis influen- 
za. Randasi ligoninėje.

Surasta koralų klodas 
Michigan ežere

Michigan ežere, prie 53-čios 
gatvės kranto, surasta koralų 
klodas. Iš to daroma išvadas, 
kad kadaise, žiloj, žiloj seno
vėj, Michigan ežero vanduo bu
vo sūrūs, kad ežeras buvo ju
ra ar okeano dalis ir kad klima
tas šiame plote buvęs tropiškas.

Autų nelaimių skaičius 
didėja

■........— ■ ■■1 ■ y r ■

Per pirmuosius šių metų ke- 
turius mėnesius automobilių ne
laimėse Chicagoj žuyo 391 žmo
nių. -Per tą patį laiką 1933 me
tais žuvo tik 290 žmonių. Taigi 
automobilių nelaimių pasibai
gusių mirtimi skaičius šiemet 
žymiai pašoko, jeigu palyginti 
jį su pernykščių metų skaičiu
mi. 
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Didelė minia žmonių 
Aldonos Saduliutės 

laidotuvėse
ROSELAND. — Turbūt dar 

nėra buvę tokių didelių laido
tuvių tarp Roselando lietuvių, 
kokios buvo pereitą šeštadienį 
laidojant jaunutę Aldoną Sa- 
duliutę, 17 m., dukterį žinomų 
vietos darbuotųjų Petro ir Ju
lės Sadulų, kuri po sunkios li
gos pasimirė pereitą trečiadie
nį.

Dar už kelių valandų prieš 
išlydėsiant, visą apielinkė buvo 
nustatyta automobilių ir nau
ji būriai žmonių nuolatos pri
būdavo atiduoti velionei pas
kutinę pagarbą ir išreikšti tė
vams ir giminėms savo nuo
širdžią užuojautą.

Paskirtu laiku pasijudino 
liūdna eisena. Karstą į Tau
tiškas kapines išlydėjo toli virš 
300 automobilių. Kapinėse irgi 
jau laukė daug žmonių, taip 
kad susidarė toli virš tūkstan
čio žmonių minia. Pastebėtina, 
kad laidotuvėse dalyvavo labai 
daug jaunimo.

Prie kapo kalbėjo M. Bacevi
čius ir viena mergina, smitfiku 
pritariant, sudainavo laidotuvių 
giesmę.

Liūdni visi gryžo palaidoję 
jaunutę Aldoną. Bet su didelę 
širdgėla -grįžo jos levai, čia 
palaidoję savo viltį ir paguodą.. 
Alpdama grįžo Julė, paladojusi 
savo mylimą sesutę... Teilsisi 
dabar Aldona viena!—k.

Į Roselandą atvyks
ta “Abejotinas 

Asmuo”
Jis atvyks ateinantį sekmadię- 

■ p nį, j Balčiūno svetainę

Bet nors ir misteriškas yra 
tas “Abejętięas Asmuo”, bet 
jis tikrąi visiems patiks. Ir 
kaip pepafįks, jei jį atsiveža 
jau senai besilftnkęs Roselande 
didęilis Chicagos Lietuvių cho* 
ras “Pirmyn” ir mums tą “Abei- 
jętiną Asmenį” pristatys gra
žios operetės pavydale,

“Abejotinas Asmuo” yra gry
nai lietuviška operetė, parašyta 
Klaipėdos muzikos konservato
rijos mokytojo J. Bertulio ir 
tik kelios savaitės to choro dar 
pirmą kartą Amerikoje pasta
tyta. Kiękvienamr patiks skam
bios tos operetės dainos, graži 
muzika. Kiekvienam patiks ir 
gražus baleto šokiai.

Po operetės gi bus dar cho
ro koncertą^, o paskuti ir šokiai 
prie smagios Jurgio Steponavi
čiaus muzikos. Tad ne tik 
Rosęlando, bet ir visos apielin- 
kės lietuviai kviečiami ateinan
tį sekmadienį būti Balčiūno 
svetainėj, prie 107 ir Indiana 
gatvių, nes tokie parengimai 
pas mus šiuo laiku yra tikra 
retenybė.—Raselandietis.

Paaiškėto, kad 
Amūras nemiegojo 
laike Liet. Dienos P. 

Parodoj
Istorija apie lietuvaitę gražuo

lę ir jauną teisių žinovą

Liepos 16 d., pereitais metais 
prie scenos Hali of Science 
aikštėje, kur vyko Lietuvių 
Dienos programas stovėjo jau
nas vyras —- advokatas, ppku- 
rorąs ir (kriminalių bylų eks
pertas. Suinteresuotas, patrauk
tas jam nesuprantamų, bet me
lodingų dainų, mu’zikos įi” ora
torių žodžių, jaunas teisių ži
novas klausėsi.

Pagaliau publikai buvo: per
statyta “Lietuvių Dienos Į Ka
ralaitė (p-le Eva Paulekiutė, 
kuri dabar lanko mokyklą Shel- 
by, Ind.) ir jos 12-kos mergai 
čių “svita”. “Gražios tos lietu
vaites” — pagalvojo advoka
tas, permesdamas per visas 
kritiškomis akimis, “didžiumo
je blondines ir gražios”, galvo
jo toliau1.

Iš tų blondinių vieną f jam 
itin įkrito į akį. Paliko jam

Siunčiame Gėlės Telegramų j visi 
pasaulio dalis.

ROSELAND.—Ateinantį sek
madienį, gegužės 6 d., Rose
lando lietuviai susilauks nepa
prasto svečio—“Abejotino As
mens”. Pamatyti tą keistą 
“Abejotiną Asmenį” visi rinksi
mės Balčiūno svetainėj.

jęs šviesus gražus plaukai, jos 
linksma, gyva ir simpatingą 
šypseną, jęs grožis. Patraukė 
jį jos mėlynos akys.

Pataikė į opią vietą Amūro 
paleista vidlyčia. Jaunasis ad
vokatas suėjo j pažintį su gra
žuole. Vis dažniau ir dažniau 
ją aplankydavo — 
sį kitą užsimezgė

Kiti Budriko programai įvyk
sta ketvergais iš stoties WHFC, 

30 iki 8:30 vakare. Kiek
syk j jie yra skirtingi ir 

Rėmėjas.

Kas radote? Amerikos Lietuviu Daktaru

nuo 7: 
vieną 
įdomus.

ia “Absorene”
• ir, j mėne-

1 romansas, 
kutris suvedė ir jį ir ją ben
dram gyvenimui spalių 8 d. pe
reitais metais.

Gražioji lietuvaitė - yra bu
vusi p-lė Ann Gelažius, o jau
nasis advokatas — Clarence E. 
Nelson, buvusio prokuroro 
Crowe asistęntas ir žymus kri
minalių teisių žinovas, 
North La Šalie Street.

Kvietkininkas
Gėlės Dėl Vestuvių, Bąnkietama ir 

Pagrabams
Pristatome i visas miesto dalu.

3316 So. Halsted St., Chįėago, IU.
Phone Boulevard 781jl"'

One

RADIO
Radio programai ir 

elektrinis žmogus
Jos. F. Budriko radio ir ra

kandų krautuvės pastangomis, 
Chicagos lietuviai turėjo pro
gos pamatyti dykai Westing- 
house Elęktriklinį žmogų, tą 
patį, kuris buvo didelė įdomy
bė pasaulinėj parodoje. Perei
tą penktadienį ir šeštadieni, 
apie 10,000 žmonių aplankė 
Budriko krautuvę pamatyti 
elektrikinio žmogaus 
stravimą ir,
pilniausiai užganėdinti.

Prisiminus apie radio 
gramus, turiu pastebėti, 
sekmadienį Budriko korporaci
ja davė du puikius radio pro
gramos su gražiomis dainomis 
ir muzika iš dviejų stočių: 
WGFL nuo 1 iki 1:30 po pie
tų ir iš WAAF, DUo Į:30 ik’ 
2 vai.

demon- 
žinoma,- visi liko

pro- 
kad

Absorene Manufacturing
Compuny kiekvieną dieną gauna 
pluoštus laiškų, kuriuose giria 
mas 1 “Absorene”. Vartotojai 
prirašo daug komplimentų, pa
tyrę kdks naudingas ir geras 
tas produktas valymui yra.

Ypatingai daug laiškų gau
nama nuo motinų ir namų pri
žiūrėtojų. (Apg.)

Aviacijos Dienoje, Ford 
^ansing airporte pamečiau 

senovišką branzalietą. Labai 
apgailestauja, nes ji buvo inan 
labai brangi dovana. Kas ra
dote malonėkite pranešti į 
Naujienas.

DR. M. KAHN
Turintis ofisą adresu 4631 So. 
Ashland Avė. praneša, kad 
nuo gegužės 1 d. permaino sa
vo gyvenimo vietą ir jo tele
fonas bus PLAZA 2400.

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
cad pačios Naujienos 
yra naudingos

Vai.—8:30 A. M. iki 8:80 P. M. 
Tel. HARrison 0751

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS
326 S STATE ST

pimslte Sim e, 2d Fluor

ietuvės Akušerės
Mm Anelia K. Jarusz —• v m*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. 
Motęriins ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Q|fflZ3MHK

KVIEČIAM!
H* * i r ’ * * '

Visi sveiki Chicagos ir apielin- 
kių lietuviai, vyrai ir moterys, 
nuo 15 iki 48 metų amžiaus, esa
te nuoširdžiai kviečiami; rašytis i 
CHICAGOS LIETUVIU DRAU
GIJĄ. Iki Gegužės-May: 31 d. yra 
lengvesnis budfts įsirašymo.

Draugija moka pašalpą ser
gantiems nariams $6, $10 ir $16 
savaitėje, sulig nario ; priklauso
mo skyriaus, pomirtinėj yra $250. 
įsirašymui malonėkite į atvykti j 
Draugijos ofisą, 1739 So. Halsted 
St. sekamais vakarais: panedčly- 
je, ketverge, pėtnyčioj ir subatoj 
—nuo 4 i|d 7:80 vai. vakaro. Ar
ba telefonu praneškite Draugijai, 
kad norite įsirašyti, tuomet at-, 
vyks musu atstovas Tamstos įra
šymo reikalų.

KVIEČIAM IR LAUKIAM!
Telefonas

Uąąąl 6117

1 . ..................................... 1U m . Į

Visi TelefontU:

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulangę PatąrĮiąviiųąs Dieną jr Naktį 
Moderniška Koplyčią ir Vargonai Dykai!

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotoj as
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO, ILL.

J. F. RADZIUS
Incorporated

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 18th St. Tel. Canal 6174

CHICAGO, ILL.

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18th St.
Tel. tylonroe 8377

A. MASALSKIS
GRABORIUS

13307 Lituanica Ąve.
■ Tel. Boulevard 4139
K Į n-i_ 1

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

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

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akiu Įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudamą akiu karštį, atitaiso 
;rumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas ąu 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreiptam j mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Nę- 
delioj nuo 10 iki 12. Akinių kainos 
ppr puse pigiaus, kaip buvo pirmiau. 
Daugely atsitikimu akys atitaiso

mos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

I ’ •

Tel. Lafayette 8572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėję 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

*092 *RCH«R »V|

Tel. Ofice Wenlworth 6330
_ Res. Hyde PaYk 3395

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

Valandos 1—4 po piętų, 7—8 vai. vak. 
išskyrus seredomig

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

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

DR. C. MICHEL. 0. D.
LIETUVIS

Kreivu akių specia- 
listas. Vaikų kreivas JĮF 
akis ištaiso be ope- -- 
rucijos. Pig i o m i s 
kainomis, lengvais 
išmokėjimais. P r j* 
t a i kinimaa akinių 
teisingas mažiems 
ir dideliems. Pata
rimai dykai.
4654 So. Ashland Avė

prie 47th St. ant ? lubų.
Tel. Boulevard 1242

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuviu Daktaru Drau 

gijos. _N ariau_________w

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2348

DR- BERfASH
756 W. 35th St

Cor. of 85th and Halsted Sta.
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6-30-8:80 

Nedėldieniais pagal sutartį.

A. L. Davidonis, MD.
4910 S. Michigan Avė.

Tel. Kenwpod 5107 
VALANDOS;

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. RUSSELL• r
Lietuvis.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th St.

Ofiso valandos 2 iki 5 ir 6 iki 8 
Ofisp telefonas Hemlock 6141

Lietuviai Daktarai

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

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEUS
756 W. 35th St

(Cor. of 85th and Halsted Sis.) 
Gyveninio vieta 3139 S. Lowe Ąvę.

Tel- Victory 5904 
Ofiso valandos: nuo 2-4 nuo 7-9 

Nedėldie'niais pagal sutartį.

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.

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. V. E. Siedlinskis
- DENffISTAS

4143 Archer av., kamp. Francisco av.

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 vaiku 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. Charles Segal
.OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS: 

adison Street I Nuo 10 iki 12 vai. ryto, ąuo 2 iki 4 
lietų, 6 iki 8 vak- vai. po pietų ir nup 7 iki 8:80 vai.| vakaro. ;rNedėlioipis auFlO iki 12

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

2400 West Madison Street
yal. 1 iki 8 po piętų, .6 f *

' " Tel. Seeley 7880 . _ .....
Namu telefpnąs Brunswick 0597 valandai dieną.

------------- —-------—---------- ----- Phųpe 2880
oulevard 7042

ANTANAS ŽAMGULIS 
persiskyrė su šiuo pasauliu I 

balandžio 80 dieną, 6:50 valan
dą vakare 1934 m., sulaukės 15 
metu 9 men. amžiaus, gimi
nes Chicago, Illinois.

Paliko dideliame nuliūdima 
motiną Veroniką, tėvą Vincen
tą, 3 brolius, Vincentą, Stanis
lova ir Walter, seserį Bernice, 
3 dėdes, Matcuša ir Stanislovą 
Pankauskus, Kazimiera Žam- 
gulis, 3 tetas ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 
944 W. 35 PI.

Laidotuvės ivyks pėtnyčioj, 
gegužės 4 dieną, 8 vai. ryto iš 
pamp i šv. Jurgjp parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iŠ ten bus nulydėtas j 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano žamgulis 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai .kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskptinf patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Tėvai, Broliai, Sesuo, 
Dėdės, Tetps' ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. P. Mažeika, Telefo
nas Yarįs 1188, ?

MARIJONA RASHINSKAlTfi
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžip 29 diena, 5:40 valan
da vakare, 1934 m., sulaukus 
59 metu amžiaus. gimus Taura
gės apskr., Kaitinėtų mieste
ly.

Amerikoj išgyveno 20 metu.
Paliko dideliame nuliudimo 

2 brolius Juozapa, broliene Ma
rijona, Joną, .broliene Juzefą U 
gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 
pas broli Juozapa, 669 W< 
14 St.

Laidotuvės ivyks ketverge 
gegužės 3 diena, 8 vai. ryto iŠ 
namu i Sv. Jurgio parapijos 
bažnyčia, kurioje atsibus gedu
lingos pąmaldos už velionės sie
la, o iš tep bus nulydėta j Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Marijonos Rashins- 
kaitės giminės, draugai ir na- 
žjstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna
vime ir atsisveikinimą.

Nuliūdę Ijękame, 
broliai, Brolienes ir Qlminėp,
Laidotuvėse patarnauja grą- 

nas Yąrds ;138.

BEIK
Laidotuvių Direktorius per 30 Metu

4605-07 M Hermitage Avenue

5340 So. Kedzie Avenue
(Neturime sąryšiu bu firma tuo pačiu-vardu)

■ <

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46th St.
Tel. Boulevard 5208 ir 8418 

1327 So. 49th Ct.
Tel. ūicero 3724. Koplyčių dykai.

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnaują laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu 

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

Jei. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

s. 49 Ct, Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

'v. ...............

J, J, RAMONAS
Liūdnojo valandoje paveskite savo 

rupesnius man.

Tel. Cicero 2109

praliorins
KOPLYČIA DYKAI 
1410 So. 49 Ct 

CICERO, ILL.

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Stręet 

Valandas nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutarti.

DR. T. DUNDULIŠ“
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginįa 0036 

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

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 pd 3 po pietų
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12

Rez. Tclephpne Plaza 2400

Ofiso Tel. Victory 6898
Rez. Tęl. Dręxęl 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chronišku ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 81st Street

Res. 6600 South Artesiap Ąvcnue. Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ne- 
Phonę Prospect 6659 deltomis ir šventadieniais 10—12

Ofiso Tel. Canal 0257 dieną.
DR. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS i = 
1821 So. Halsted Street 

CHIGAGO, ILL. ’
Advokatai

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos mi6 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1401

- JOSEPH J. GRISK 
j Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockwell St 
Tel. Republic 9723

1^2 IJOHN BORDEN
HD a DTT^TCĮ LIETUVIS ADVOKATAS
VK O. 105 W. Monroe St, prie Clark

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ^’sid^MOl6^ 22 StaCe?makRd
2201 West 22nd Street MŽi;.Xr,ir2 pmū. vTe Jd ii

Valandos: — 1—3 ir 7—8 Telefonas Canal 6122
Seredomis ir nedėk pagal sutarti. Namai: 6459 S. Rockvell Street

Rez. 6631 So. California Avenue Utarn., Ketv. ir Sub. vak. 7 iki 9
Telefonas Republic 7868 • į’ėltfOiias RėpUUic 9600.
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CLASSIFIEDADScago

Bačkienę 27.0C

už23.00

62.85 P.
PRANEŠIMAI

T,
vakaruo-

25.00

na*

13.00
136.00

ninku ir rendauninkų reikalais. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo

Visas butelis “ugningo van
dens“ pasirodė perdaug jau- 
n-am Antanui Samoskiui ’

108.00
10.00

2.0C
5.0(

NAMŲ SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų

ykolo Pa- 
tuvių ‘Tir
ažų daina- 
solistėms:

TASS 
donis, 
kaitė,

O po kon- 
okiai prie geros Stepona- 

(Stephens Revelers)

skelbimų “Naujienose
Senas Petras.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

AUTOMOĘILIU MEKANIKAS 
Mes taisom visokių išdirbysčių auto
mobilius. Galime ir jūsų namuose pi
giai pataisyti. Reikale pašaukite 

Tek Lafayette 1329

moving“ — krausty
ta prieinamų kai- 

gcrai darbų atlikdamas, 
daug draugų. Jis ir

draugijos 
trumpa 

draugystės 
pasi-

ir visiems darbininkams 
, 'gražų 

10.00

10.00
20.00
10.00

I

40,00 _ ___ .
I Visos organizacijos įtrauktos į 

darbų; vakare įdomus pro
gramas

Wir
Nepasitenkindamas 

kraustymu, (V. Dambrauskas

Viso šeštadienį ir šian
dien paskelbta .... $1,106.25 

Ankščiau paskelbta $2,671.12 
Viso susidaro ........... $3,777.37

(Bus daugiau)

eivood Beer Gardens
vien

.. ..... ....... ..... ...... > ų, o taipgi jaunametė 
lankymų su musų aldermonu1 P-le Pocaitė pasakys juokingą 
ir kitais politikieriais; A. Sa-'monologų jos motinai akompo- 
beckiui ir P. Kaulinu i už ga- nuojant su pianu, 
virnų dykai gorimų ir duonos certo š

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC.
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS,,
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ. REIKALINGAS Aludės

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA. laisnis. 1934 m. ir aisboksis. 
turite parduoti pašaukite

Prisirašykite i musu spulką. | , Canal 9409
TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St

IPraeitų ketvirtadienį Ameri
can Legion Auxiliary Darius 
Girėnas Skyrius surengė va
karėlį Barausko, buvusioj Meį-

v

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Išgėrė pante degti 
nes; laimėjo lažy-!‘ 

bas - bet mirė

MARQUETTE PARK. — Mu
sų kolonijoje trumpų laiką at
gal įvyko sekantis jvykis. An
tanas Samoskas, 35 metų am
žiaus, 7021 South Talman nve- 
nue, tvirtino, kad jis gali iš
gerti visų butelj-pantę degti
nės neatgriebdamas kvapą — 
užvers pilnų butelį ir j j, kaip 
mat, ištuštins.

Bet jo kompanionas Alek
sandras Drirknis, su kuriuo gė
rė alinėje, adresu 71st ir Ar- 
tetsian avenue, pareiškė, kad 
toks “šposas“ yra * negalimas. 
Sudarė lažybas ir Antanas pra
dėjo savo alkoholio “absorbci
jos“ gabumus demonstruoti.

Ir ištuštino butelį. Laimėjo 
lažybas. Nuėjęs namo Antanas 
Samoskas pasakė savo draugui 
Alfredui Aliui ką padarė. Tuo
jau* po to susirgo ir Alys pa
šaukė Dr. A. Yuška, 2422 West 
Marųuette Road. Dr. Yuška 
nugabeno “čempionų“ gėrikų į 
šv. Kryžiaus ligoninę, kur ne
trukus jis ir mirė.

Iš Legiono moterų 
kuopos darbuotės

dažio svetainėje, šis vakarėlis Albinas Sherinskis, Chi- 
nebuvo daug garsintas ir pub
likos neperdauginusiai atsilan-’G. Skoby, Chicago ..... .
kė. Įžanga buvo tik penkiolika * Kaunas, Lietuva, per p 
centų. Gal būti dūlio publika
nedaug tikėjosi, bet daug gavo. J. B. Janušauskas, Chi-

Programc dalyvavo Dainos Į cago ..........................
choras, šis choras, nors netu-• Detroit, Mich.................

iri daugiau kaip dvidešimt na
rių, bot labai gerai atsižymė-

j jo. Sekstetas ir kvartetas su
darytas iš tų pačių dainininkų 
taipgi gražiai sudainavo kele
tą dainelių. Iš solistų dalyvavo 
Kastas Sabonis, Liudvikas. Ten- 
zi, Ona Juozaitienė ir Aniceta 
šturmai te. Pianu skambino pp. Bochester, N. Y. per p. 
Sauris ir Brazaitis. Reikėtų ir 
publikų pagirti už tokį ramų 
užsilaikymą. Visi sėdėjo kaip 
užžavėti. Nebuvo nė šnabždėji
mo, nė judėjimo, kaip papras
tai kad huną lietuvių 
se.

Baigiant vakarą 
pirmininkė Waiches 
kalba paaiškino 
tikslą ir pakvietė visus 
likti užkandžiams ir pasišokti.

Jaunų lietuvių vaikinų or
kestras iš Roselando “The 
Nighthavvks“ smagiai grojo šo
kiams. —M. M. K.

Nauji ALTASS na 
riai ir aukautojai

< (Tųsa)
Už sidabrines špilkutes AL- 

sekretoriui pp. A. Davi- 
M. Kemėšis, p. Abraš- 

Miller, etc., pridavė
$73.25 

metų berniukas E.19
Adomavičius ................. .25

ALTASS’ui priduota per ki
tus valdybos narius laike kovo 
mcn. pabaigos ir balandžio mė
nesi : 
So. West Am. Lith. Pol.

Club, Chicago

P-o Radziukyno, Chicago 
auka ....... ........ ......

ALTASS Cicero 'Skyrius
Chicago, Iii. per ižd. J.

Mackevičių ...... ........
Lietuvos Ūkininko D-j h
Chicago, per J. R. .James 

ir M. Kemešienę ...

Svetikas ...............
Town of Lake ALTASS 

skyrius ..................
Albany, N. Y. per p.

Kulikauską ..... .........
Chicago, per p. Neffą 
Per p. P. šaltimierų .... 
West Side ALTASS sky

riuos, per p. Druktenį 
J. F. Budrikas ...........
Amerikos Lietuvių Dak

tarų Draugija ...........
P-a J. Plankis, Chicago 
Kankakee, III., per p. M.

Survilų ....... ...............
Lith. Citizens Club,

Westside ....... ...........

me. 6 p-jne Steponavičienė ta
me programe dainuos kaipo žy
miausia solistė. Duetų išpildys 
musų radio dainininkai t. y. 
W. Ascila ir V. Deveikiutė. Taip
gi negalima praleist nepaminc- 

lės Skirkitės, žymios Chi- 
pianistos, kuri išpildys 

solo. Be to, bus įvairių

NAUJIENOS, Chicago, UI. 
, ....    ............... ...... ................. .. .•! 1 ■..m    

Anelei Salaveiči’kiutei, A. šlur- 
rpaitei, A. Trilikaitęi, S- Rim- 
kaitei, K. Saboniui, • P. .lakayi4 
čiui, V. Civinskiii, J. Čepaičiui: 
smuikininkui V. G,aiškiui; pia
nistėms Onytei ir Violai Kau- „ 
linas; akordinistams F. Masko- jus p-1 
laičiui, N. Kuliui ir S. Adomai- cagos 
čiui; gerbiamiems kalbėtojams piano

350.00 L. šimučiui ir P. šaltimienii J muzikes instrumentų duetų ir 
64.75 taipgi J. Antanavičiui už absi- kvarte

pasidarbavimų.
Komisija:

Račiūnas^
Plečkaiti^, 
Kaulinas, 
Macis,
Sabeckis ir 
Bacevičius.

15.00
25.oo Cicero rengia didžiu
25.00' lįvakara Altass

2.75 ‘j .naudai ;

ALTASS North Side 
skyrius de ipja

'baliaus* ir 
balandžio 
Svetaine- 

.čiu už išt 
lorų vedės

Rengimo komisija 
koncerto, įvykusio 
29 d., Wicker Park 
j e, širdingai taria ą< 
pildymų programo c 
jams N. Kuliui ir 14. Steponą 
vičiui, taipgi Šv. N 
rapijos Chorui ir Lie 
myn“ Chorui; už gi|;

$13.15 vimą solistams ir

CICERO.— ALTASS vietinio 
skyriaus koncertas ir šokiai į- 
vyks šeštadienį, gegužės 5 d. 
Lietuvių Liitosybės salėje.

Nors Ciceroj pramogų ne
trūksta, bet tokių parengimų 
kokį turėsime ateinantį šešta
dienį, tai retenybė, nes tų va
karą remia visos vietinės drau
gystės. Todėl komisija, kuri 
rūpinas tuom parengimu, su
darė gana platų ir turtingų 
programų, kuTis susidės iš dai
nų ir prakalbų. > -

Šv. Grigaiittšfeehoras,- kuris 
yra vienatinis* Jlusų kolonijoj 
ir kuris savo laiku daug yra 
pasidarbavęs Lietuvių visuome
nės dirvoje, (ĮMlyvairs progra-

191< Į.1 J

vičiaus 
muzikos.

Todėl gerbiamieji ciceriečiai- 
tės, nepraleiskite progos links
mai vakaro praleisti, kviečiami 
esate atsilankyti kuo skaitlin
giausiai, kaip Draugystės taip 
ir pavieniai, o savo atsilanky
mu paremsite prakilnų Lietuvos 
garbei darbų, t. y.— antrų j j 
skridimų j Lietuvą, nes visas 
pelnas iš parengimo skiriamas 
Lituanicos Antrosios naudai.

Tad visi ir visos į Lietuvių 
Liuosybės svetainę šeštadienį, 
gegužės 5 d. Įžanga tiktai 25c 
ypatai.j

Komisija pasitiks jumis kuo 
mandagiausiai.—J. T.

V. Dambrauskas 
naujam bizny j-Wine- 
wood Beer Gardens

Vincas Dambrauskas per ei
lę metų gyvendamas Bridgc- 
porte pasižymėjo kaipo drau
giškas Į ir malonus žmogus. Jis 
užlaiko savo namuose, 817 W. 
34th SI:., ‘ 
mo biznį, 
nų ir 
įsigijo 
šiandien patarnauja persikrau- 
stant.

įėjo j naujį biznį — atidarė 
Winewood Beer Gardens gra
žiame Willow Springs miške, 
apie 6-ius blokus nuo Kean 
Avenue šalo Archer Avenue — 
ant kalnelio. Ten yra Dam
brausko vasarnamiai, “beer 
gardens” ir vieta piknikų ren
gimui. Daržų nuomuoja pik
nikų rengimui ir dar yra ke
letas sekmadienių neužimtų.

Viskas gražiai įrengta —
platforma šokiams, kurių siau-.—- ----- ---------  r—....—----- -

savininkams reikale nesusipratimų sučia anksti ųzuolai, \ra pi ūdas,'rendauninkaiB. Maža narinė mokestis, 
kuriame nardo daugybė auksi- Expertų patarimas visose namų šovi
niu Jnvvūiii Vinin nrnži ninkl» ir rendauninkų reikalais. Mesmų žuvyčių. Vieta graži. neturjme skyrių. Atdara kasdien nuo

Tėmykitc V. Dambrausko 8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie- 
_(An ) nuo ryto iki piet. Įžymus

' 1 *' I namai o r ig i n alio ir vienintelio nanr* 
savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas
. i 1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951-2952
Associacija Liet. Namų Sav. antį Mes esame jau šiuo adresu virš 50 met 

Bridgeporto laikys mėnesini susirin- Į
kXUreč“ Uėwviu Furniture & FixtureS
Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Visi_______ ftąkandai-Itafaai
nariai namų savininkai malonėkite dUavattma r&DAnnAlaiku pribūti, nes randas daug svar- Į $25,000 PRAVALIMO IŠPARDA- 
bių reikalų, kuriuos būtinai turime VIMAS. Studio couches $17.50, 3 
aptarti, kurie esate šiuos metus dar miegkambario įr Parlor, Se- 
nemokėję mokesčių, malonėkite ant Į*1 ... *29.50. 9x12 kaurai $10. 
šito susirinkimo apsimokėti. Skalbimui Mašinos, radios, $10.50.

Raštininkas. Spnngsai $2.00. Nauji matrasai $o, 
_______  ir daug kitų {vairių daiktų. JOYCE

18tog Apielinkės — 20to Wardol®K9S. STORAGE CO. 5711 South 
Liet. Pol. ir Paš. Kliubo susirinkimas halsted St. Wentworth 5181. Atda- 
ivyks gegužės 2 d., 7:30 vai. vak. ra vakarais.
O. Bagdonienės svet., 1750 S. Union ---------------------------------------------------
Avė. Visi nariai malonėkite daly- rakandai parsiduoda už kastus 
vauti, nes turime daug svarbių rei- parlor •etai $26. 9x12 orientaitftkų 
galų užbaigti. Bus galutinai tariama $12^ m?erkmOlStaf $3».
apie permaimma čarteno ir patalSl- 3 kambarių pilnas Iremrimaa $09. u£ eabh 
mą konstitucijos, taipgi nepamirški- *merican storage,te naujų narių atsivesti. Valdyba. | dieniai °3M SL Atdara vakartt,g ir nedė1'

Northsidės Altas skyriaus susirin
kimas atsibus trečiadieni, gegužės 
2 d. 7:30 vai. vakare, šv. Mykolo 
parapijos svetainėj, ant Wabansia 
prie Paulina gatvių. Visi nariai ir 
delegatai turi dalyvauti, nes bus pa
teiktas raportas iš atsibuvusio vaka
ro, praėjusio sekmadienio vakare. 
Tie ką turėjote paėmę tikietų plati
nimui, sugražinkite susirinkime. 

; Valdyba.

MORTGAGE BANKERS

1

•r. •• '
. ' ' L <

DIDELIS STORAGE 
IŠPARDAVIMAS 

Tikri importuoti Orientališkų 
pavyzdžių kaurai.

$100 importuoti kaurai .... $20 ir $25 
$200 importuoti kaurai .... $30 ir $35 
$275 importuoti kaurai .... $40ir$45 
Parlor, miegkambario ir valg. kamb.

setai $35. Įsteigta virš 30 m. 
Atdarą vak. ir Nedėlioj 

RAPP STORAGE 
5746 So. Ashland Avė.

SCHAULER STORAGE 
4644 N. Westem Avė.

4 kambariu rakandai — $95.00. 
Nauji — Vartoti Parlor Setai — 
$29.00. Importuoti Kiniški, Orien- 
talio Styliaus Kaurai — $10—$15 
—$25. Geros išlygos arba cash.

Atdara kasdien iki 9, 
Nedėlioj iki 5.

“City”
Kas

-o

Help Wanted—Malė
i ________ Darbininkų reikia

REIKALINGAS patyręs vyras vi
rėjas i restaurantą. Turi mokėti 
anglų kalbą.

2408 W. 16 Str.
P. CONRAD

PHOTOGRAFISTAS
I ^uose^arbn ^studijoj I 2 LIETUVIAI liąuor salesmonai.

• Studija- j Didžiausi' liąuorydirtributoriai Mid 
49ftW West, siūlo jums pastebėtiną pini-

VV • UOLU oi. gus padaryti progą, pastoviam biz- 
Englewood 5883-5840 ny, su nauju pardavimu planu. Ko- 

|miso pamatais. Atsišaukite
8440 So. Chicago Avė.

1 klauskite p. Peterson

A. SALDOKAS
REAL ESTATE

Vienoj apielinkej per 24 m. 
Insurinam namus, rakandus 
ir automobilius nuo ugnies 
ir vagių geriausiose kompa
nijose. Darome visus lega- 
liškus dokumentus pirkime 
ir pardavime namų žema 
kaina.
NOTARY PUBLIC

4038 Archer Avenue
Phone Lafayette 6719

REIKALINGAS patyręs vyras 
prie traktoriaus Porcen modelio. 
Stanley, 423 S. 64 St., Ist Fl.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia_____

REIKALINGA moteris hotelyj 
dirbti, lovas kloti.

1246 So. Wabash Avė.

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo, pastovus darbas dėl geros 
moteries. 6236 So. Western Avė.

MERGINA prie abelno namų dar
bo, vienas kūdikis, nuosavas kam
barys, geri namai, $5.00.

Nevada 1855

CLASSIFIEDADS
Financial 

Finansai-Paskolo*

PINIGAI PASKOLOMS 
$100 iki $300 

1647 WEST 47th STREET
■ . . «• , ________

Business Service 
Biznio Patarnavimas

: Tel. Yardi 8408 
VICTOR BAGDONAS 

Perkraustome ant vietos 
Nuvežamo ir i tolesnius vietas 
Supakavimas, Storage. Crating 

Persiuntimas 
RAKANDU IR. PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
8358 So. Halsted St. Chicago. UI 

Ofisas 8406 S. Halsted St.

POPIERUOJAME IR PENTINAMS 
1984 m. popiera 7c. Rolls 
Klijonka $1.28 RoUs. 

•Darbas garantuotas ir pigiai. 
Pirkite poplerą per mane, gausit* 

daug pigiau nei kitur.
Bempelių jQgRa * nan^®-
1608 So. 50th Ave/teLCicero 345

REIKALtNGA mergaitė, balta, 
prie namų darbo, patyrusi prie vai
kų, turi pasilikti naktimis. $4. šau
kite Keystone 1500.

For Rent
RENDON FRATAS. Naujas 4 kam

barių flatas ant viškų. Pečiu šildo
mas. $18.00, su garadžium, $21.00. 
Priiihsithe tiktai mažą šeimyną.

5827 S. Sacramento Avė.
■II t ■ ■ ■ !> II III Mum llll II ■!

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI Beer Tavern, biznis 
išdirbtas, geri Įtaisymai, parduosiu 
pigiai iš priežasties ligos. Pusę 
arba visą. 6648 S. Ashland Avė.

PARDAVIMUI restauracija arti 
teatro vieta išdirbta, visa arba pusė. 

3517 So. Halsted St.

CICERO parsiduoda bučernė ir 
grosernS su namu ar be namo, ar
ba kas turite kokią nuosavybe Lie
tuvoje, priimsiu j mainus. Kam rei
kalinga toki vieta, meldžiu atvažiuo
kite, nesigailėsite.

1308 So. 49th Avė.
Cicero, III.

Real Estate For Sale

PARDAVIMUI 8 flatų namas su 
■ Storu, 815 W. Bltt Bt, Labai pigiai. 

51 Telefonas Wentworth 7210.




