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Cigaretas uždegęs 
skerdyklas

Darrow smerkia 
NRA už gelbėji

mą trustams
Lietuvos Naujienos

Dr. Šreiberis nubaustas
250 lt

Darbas skerdyklose! Chicagos skerdyklų
ir gyvulių prekyba 

eina normaliai
gaisre žuvo vienas 

darbininkas
Pasirodė,

Vieton sudegusių namų stato
mos laikinės pašiūrės, bet 
prekyba neapsistoja.

didelisCHICAGO. — Nors 
skerdyklų plotas išdegė pereitą 
šeštadienį ir visur apie sker
dyklas yra vien tik griuvėsiai, 
tečiau nė darbas pačiose sker
dyklose, nė gyvulių pristaty
mas, nė prekyba gyvuliais ne- 

, apsistojo ir eina normaliai, tar
si visai nebūtų buvę didžiojo 
gaisro.

Nors gyvulių birža ir sudegė, 
tečiaus gyvulių pirkliai skubiai 
įsirengė medines pašiuręs ir jo
se veda savo prekybą. Didesnė 
pašiurę buvo pastatyta biržai.

Normalį biznį veda savo se
nojoj vietoj ir Live Stock Na
tional Bank. Banko trobesio, 
kuris buvo replika Nepriklau
somybės salės Philadelphijoj, 
sienos išliko nesugriautos, tik 
išdegė banko vidus. Tad vieton 
puošniai įrengto bftnko, skubiai 
buvo sukalti paprasti lentų sta
lai ir buvo atliekami visi ban
kiniai reikalai. O sudegęs Dro- 
vers bankas išsikėlė laikinai į 
Peoples banko trobesį, prie 47 
ir Ashland gatvių.

Surado gaisro priežastį
Gaisro priežastis jau liko nu

statyta, 
tą, kad 
mobiliu 
dyklose
gantį ei garėtą, 
nukristi ant šieno krūvos. Ne
užilgo ten ir prasidėjo gaisras. 
Apie tai liudijo sargai 
Fuller, 6216 S. Justine 
IPreble, 519 W. 45 St., 
pirmieji pradėjo gesinti
ir pašaukė ugniagesius. Pirmas 
gaisrą pastebėjo žuvęs Means, 
kuris buvo tvartuose. Pamatę, 
kad negali užgesinti gaisro sa
vo jėgomis, r argai pabėgo, be ; 
Means pasiliko gesinti toliau ir 
žuvo liepsnose. t

Preble sako, kad jis tankiai 
matęs pravažii.ojančius 43 gat
vės tiltu automobilistus išme
tant per automobilio langą ci- 
garetus ir jis yra tikras, kad 
cigaretas, o ne kas kitas ir pra
dėjo pereito šeštadienio gaisrą, 
kuriame išdegė 40 blokų dirbtu
vių ir b’znio namų ir kuriame 
liko sužeisti šimtai žmonių, 
Ii Šimtai šeimynų liko be 
stogės, o nuostoliai siekia 
desėtką milionų dolerių.

CHICAGO.
pereito šeštadienio gaisre 
cagos skerdyklose žuvo vienas 
darbininkas. Jo lavonas rastas 
vakar kasinėjant griuvėsius. 
Žuvęs yra Isaac Means, 63 m., 
7622 St. Lawrence Avė. Jis pir
miau’ buvęs turtingas gyvulių 
pirkėjas, bet turtą praradęs ir 
dabar dirbęs prie gyvulių pri
žiūrėjimo. Jis pirmas pastebė
jo gaisrą gyvulių tvartuose ii 
paprašęs sargo, kad pašauktų 
ugniagesius, ėmė pats gesinti 
gaisrą. Begesindamas ir žuvo. 
Tik apie jo žuvimą nieko ne
žinojo iki vakar vaikai užtiko jo 
lavoną.

kad
Chi-

Valdžia bandys tai 
kinti Minneapolis 

streiką
MINNEAPOLIS, Minu., g. 

21.— Apagardos- darbo taryba 
gavo iš Washingtono pilnus į- 
galiojimu’s pašaukti abi puses 
ir bandyti sutaikinti trokų dar- 
bininkų streiką, kuris suparali- 
žavo komercinių trokų trans- 
portaciją. Sąryšy su streiku 
nuolatos kintančiose riaušėse 
jau keli desėtkai žmonių liko 
sužeisti.

VAITKUSLEITENANTAS FELIKSAS 
jaunas, bet gerai patyręs lakūnas, kuris šią 
skristi Liituanica II lėktuvu iš Amerikos į Lietuvą, 

Juozui R. James-Janušnuskui

ruošiami
rezignavus

Skaičius bažnyčių 
narių Amerikoje 

didėjąs

Makedoniečiai ruo 
šias kovoti Bulga
rijos diktatorius

Kaltinama automobilis- 
jis važiuodamas auto- 
43 gatvės tiltu sker- 

neatsargiai numetė de- 
kuris pataikė

Skelbia streiką namų statybos 
darbininkai

James 
St. ir 
kurie 

gaisrą

Naujas 
visą namų 
turi prasi- 
po piet.

šaukiamas

NEW YYORK, g. 21. —Baž
nyčių statistikos rodo, kad per
nai visos bažnyčios Amerikoje 
turėjo viso 60,812,874 narius- 
parapijonis. Parapijonų skai
čius pernai padidėjęs 655,482.

Daugiausia prisidėjo parapi
jonų skaičius metodistų, bap
tistų, liuteronų ir katalikų baž
nyčiose. Sumažėjo gi presby- 
terionų, kongregacionalistų 
kitų.

Iš atskirų religijų yra 
džiausią katalikų bažnyčia,
rinti 20,324,144 narius. Iš pro- 
testonų daugiausia narių turi 
baptistai ir metodistai.

Bažnyčių viso yra 242,011, 
įku’nigų tik 239,518.

ir

di-
tu-

WA'SHINGTON, g. 21. — 
Adv. Clarence Darrow, kuris 
pirmininkauja peržiūrėjimo ta
rybai, prieš kiek ląiko įteikė 
prezidentui Roosevėltui tary
bos raportą apie NRA santikius 
su mažu’oju bizniu.

Darow ir kiti tarybos nariai 
sako, kad jų ištirtuose bizniuo
se pasirodė, kad NRA gelbsti 
tik stambiąją pramonę ir nu
statymais kainų smaugia ma
žąjį biznį ir smulkiąsias indus
trijas. Tik vienoj industrijoj, 
drabužių valymo, monopolisti
nių kodekso tendencijų nepa
stebėta.

ŠIAULIAI.—Teismo tardyto
jas Nezabitauskas buvo pakvie
tęs Klaipėdos krašto direktori
jos pirmininką dr. šreiberį kaip 
iudininką. šreiberis neatvyko 
r neatvykimą nepakankamai 

argumentavo. Tardytojo nuta
rimu dr. šreiberis nubaustas 250 
litų.

10 žmonių žuvo ne
laimėse su lėktuvais

Johnson reikalauja, knd taryba 
rezignuotų

WINK Tex., g. 21. —Keturi 
žmonės, jų tarpe du 12 m. vai- 

lėktuvui 
tuo 
už-

Lietuvių ugniagesių or
ganizacijose susibūrę 

20,000 žmonių

o

ke- 
pa- 
gal

Dvi 
liko

miesto 
specia- 
paleido 
tarybo-

Rusijos-Japonijos 
karo pavojus 

praėjęs

NEW YORK, g. 21. - 
merginos ir vienas vyras 
užmušti ir 3 sužeisti, jų auto
mobiliui, gryštant iŠ šokių, įva
žiavus į troką.

ORH
Chicagai ir apielinkei federa- 

lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Nepastovus, protarpiais gal
būt lietus; daug vėsiau.

Saulė teka 5:24, leidžiasi 8:- 
09.

poli- 
poli-

kuris

35,000 Minneapolis darbinin
kų, kurie dirba prie namų sta
tymo, nutarė paskelbti streiką 
iš užuojautos streikuojantiems 
trokų darbininkams, 
streikas sustabdys 
statybą. Streikas 
dėti šiandie 5 vai.

Trečiadieny yra
masinis visų organizuotų dar
bininkų susirinkimas, kad nu
tarti kas dabar reikia daryti. •

Kartu yra skleidžiama petici
ja, reikalaujanti, kad 
administracija atšaukų 
lę policiją. Peticiją 
darbiečiai nariai miesto 
j e.

Streikierių moterų delegaci
ja irgi kreipėsi prie mero, pra
šydama atšaukti specialę 
ciją ir abelnai uždrausti 
cijai maišytis į streiką.

Gubernatorius Olson,
prigrūmojo prisiųsti miliciją, 
šiandie tarėsi su St. Paul to- 
kų darbininkais, kurie reika
lauja arbitracijos, kad išvengti 
tokios padėties, kokia susidarė 
Minneapolis’e.

šiandie vėl ištiko susikirti
mas tarp streikierių ir polici
jos ir 30 žmonių, jų tarpe 15 
policistų, liko sužeista. Suim
tas liko ir kongresmanas Shoe- 
maker, kuris buk vadovavęs 
streikieriams.

TOKIO, g. 21. — Japonija 
esanti įsitikinusi, kad pavojus 
karo su sovietų Rusija jau yra 
praėjęs. Nė vienas valdininkas, 
nė vienas karininkas nepripažys- 
ta galimybę tokio karo artimoj 
ateity. Net ir masės aprimo 
ir jau nebelaukia karo.

Ginglų ir amunicijos 
gamyba didėja

PARYŽIUS, g. 21. — Vienas 
Poitiers, centralinėj Francijoj, 
gyventojas nusipirko loterijos 
bilietą, įsidėjo j kišenių ir ne
užilgo pasimirė. Vėliau paaiš
kėjo, kad jis laimėjo 1,000,000 
frankų. Kaip nė ieškojo bilie
to, niekur jo negalėjo surasti. 
Pagalios, atkasė kapą ir rado 
švarko kišeniuje. Dabar tą mi- 
lioną frankų gaus jo giminės.

LONDONAS, g. 21. —Pirmą 
kartą per pastaruosius du me
tus laivai Ardrosaan uoste, 
apie 30 m. nuo Glasgowo, ne
besutelpa uoste ir turi laukti 
juroje savo eilės, taip uostas 
yra pagyvėjęs.

Laivai gabena į ten geležies 
atkarpas ir geležies rudą, kti- 
rios bus sunaudotos ginklų ir 
šrapnelių gaminimui. 150 žmo
nių dirba dieną ir naktį prie 
laivų iškrovimo.

Škotijos geležies liejiklos tu
ri tiek daug užsakymų, kad 
geležies atkarpas importuoja 
iš užsienio, ko veik niekad pir
miau nedarydavo.

SOFIJA, Bulgarijoj, g. 21.4- 
Nors Bulgarijos fašistiniai ka
rininkai lengvai laimėjo pergalę 
ir nuvertė teisėtąją valdžią, bet 
jiems dar teks pergyventi sun
kią kovą su makedoniečiais, ku 
rie jau senai kovoja su trim 
valstybėmis už autonomiją. Se
nosios Bulgarijos valdžios ne
lietė makedoniečių ir kova bu
vo lig aptylusi. Bet diktatoriai 
yra nusistatę prieš Makedoniją, 
tad ir makedoniečiai ruošiasi 
kovai. Be kraujo praliejirųo 
čia neapsieis.

Nuo sausros South 
Dakotoj gaišta gy

vuliai
CHICAGO.— Jau kurį laiką 

besitęsianti sausra daro milio- 
ninius nuostolius ūkininkams, 
kurių pasėliai laukuose baigia 
išdegti. Net pievos ir ganyk
los yra išdegę, o vietomis bai
gia išdžiūti ir ūkininkų šul 
niai.

South Dakotoje santara taip 
išdžiovino ganyklas, kad delėi 
stokos pašaro pradėjo gaišti 
gyvuliai.

Daugely vietų vieton javų, 
kuriuos vėjas išnešiojo, ūki
ninkai mano sėti pašarą, 
nors žiemą turėti pašaro 
kusiems gyvuliams.

Labiausia nuo sausros

kad 
išlį-

Prie Dąrrow tarybos raporto 
dar ilgesnį prierašą pridėjo 
NRA administratorius Johnson 
ir jo patarėjas Ricnberg, ku
riame jie vadina Darrowo ra
portą paviršutinišku, vienpu
sišku4, netikru, nesuderinamu, 
klaidingu ir “anarchistišku”. 
Jie sako, kad kaip tik iš dra
bužių valymo pramonės jie gau
na daugiausia skundų, kad buk 
tos pramonės kodeksas smau
giąs mažuosius biznierius.

Pagalios, savo prieraše John
son reikalauja, kad Darrowo 
taryba rezignuotų, kaipo nieko 
nenuveikusi ir nereikalinga, ar
ba kad ją prezidentds pašalin
tų.

kai žuvo susidaužius
Tulsa airporte. Lėktuvas 
laiku krėtė ore šposus ir 
kabino elektros vielas.

PORT HURON, Mich., g. 21. 
—Pasikeliant iš Selfridge air- 
porto susidaužė lėktuvas, žu
vo du armijos lakūnai.

MUSCATINE, Ia„ g. 21. — 
Du lakūnai sudegė nukritus ir 
užsidegus jų lėktuvui.

LINCOLN, Neb., g. 21. —Du 
lakūnai užsimušė lėktuvui nu
kritus iš 150 pėdų augštumos.

BUDA, III., g. 21. — Trys 
žmonės liko sužeisti, du jų gal 
mirtinai, lėktuvui nukritus iš 
500 pėdų augštumos. «...

kei
čia 9 valstijos: III., Ind., Ią., 
Nebr., Kansas, Wisc., Minu, ir 
abi Dakotos.

AKRON, O 
poros—Alexander, Maske, Cau

ron, liko užmušti Erie1 pasažiė- 
Barbertpri 

miestely uogavus jų automobi-
riniam traukiniui

giau kaip pusę mylios pirm 
traukinys įstengė sustoti.

Prezidentas tarybą numarins
Tečiaus prezidentas Roosevel- 

tas nereikalaus, kad tarybos na
riai rezignuotų, bet leis pabaigti 
jai pradėtąjį darbą ir tada ją 
numarins. Tikimąsi, kad tary
ba baigs darbą už kelių dienų.

Taryba išleido pareiškimą, 
kuriame ji nuneigia Johnsono 
kritiką ir sako, kad pabaigoj 
šios savaitė ji patieks kitą ra
portą ir tegul Johnson bandys 
atsakyti. Antrasis raportas pa- 
liesiąs taŠ industrijas, kuriose 
padėtis yra dar blogesnė, negu 
išdėstytose pirmesniame rapor
te industrijose.

Papa smerkia nacių 
pagonizmą

VATIKANAS, g. 21. —Pa- 
Pius XI kalbėdamas 5,000pa 

vokiečių pilgrimams aštriai pa
smerkė pagoniškąjį judėjimą 
Vokietijoje ,kurį kursto patys 
naciai.

Prie progos buvo kanonizuo
tas vokiečių šventasis, Conrad 
iš Parzham, kuris per 40 metų 
buvo kapucinų vienuolyno du
rininkas. Kanonizacijoje daly
vavo 19 kardinolų, daugelis Vo
kietijos vyskupų ir minėti vo
kiečių pilgrimai.

KAUNAS.— Lietuvos gaisrų 
statistika rodo, kad visame kraš
te per metus vidutiniškai įvyks
ta 900—1000 didesnių ar ma
žesnių gaisrų, per kuriuos su
sižeidžia apie 25 žmonės, taip 
pat gaisrų metu žūsta apie 11- 
12 žmonių. Gaisrai kasmet su
naikina vidutiniškai apie 10—12 
milijonų lt. vertės žmonių tur
to.

Apsisaugoti nuo gaisrų ir iš
tikus gaisrui sėkmingai ir greit 
jį likviduoti, jau nito senesnių 
laikų didesniuose miestuose ir 
miesteliuose steigiamos ugnia
gesių organizacijos. Dalis tų 
organizacijų buvo įsteigta ir iš
laikoma savivaldybių, kita dalis 
savanorių. Kaimas gi su savo 
šiaudiniais stogais ir lengvai de
gamais mediniais trobesiais bu • 
vo paliktas likimui. Pastaruoju 
metu į tai atkreipta reikiama 
dėmesio ir pradėta rūpintis, kad 
ir kaimas butų daugiau pasi- 
ruošįęs kovai su ugnimi. Jau 
įtraukti į tą darbą šauliai, ka
riuomenėje taip pat steigiamos 
ugniagesių kuopos, kur moko
mi kariai ugniagesybos darbo. 
Grįžę iš kariuomenės, turėdami 
žinių ir prityrimo, jauni vy- 
r*r*stoja į esamas ugniagesių 
Pfigąnizacijas, o kur jų nėra, 
organizuoja naujas. Tuo budu 
dabar Lietuvoje į ugniagesių 
organizacijas yra susibūrę apie 
20,000 žmonių. Pasiekti kitų 
kraštų, sėkmingai kovojančių 
su ugnimi, normą, Lietuva tu
ri suburti į ugniagesių eiles 
apię 55,000—60,(M)0 žmonių.
Dabar Lietuvoje 10 kartų ug
niagesių komandų^ daugiau, ne

gu buvo prieš karą
Lietuvos ugniagesių laikraš

čio Ugniagesio duomenimis, 
šiuo metu Lietuvoje ugniagesių 
komandų skaičiui, palyginus su 
prieškariniais laikais, padidėjo 
10 kartų.

Pasirašė sutarti

Rusijoj suimta 12 
augštų komisarų 

už graftą
12 au-MAASKVA, g. 21.

gštesnių ir žemesnių komisarų 
liko areštuoja Ukrainoj už 
graftą, spekuliaciją ir krimina- 
lį apsileidimą perkant, parduo
dant ir gabenant įvairias pre
kes.

Jų byla bus nagrinėjama 
Kijeve.

Lietus Chicagoje
CHICAGO.— Vakar Chicago 

susilaukė netikėto lietaus. Tai 
buvo pirmas kiek didesnis lie
tus nito pereito balandžio pra
džios, kuris kiek geriau suvilgė 
išdžiuvusią ^emę.

LINCOLN, III., g. 20.—Frank 
Wavers, 28 m. ir Benjamin 
Kuzma, 21 m., abu iš St. Loįris, 
liko užmušti ir ketiiri žmonės 
sužeisti, jų automobiliui susi
dūrus su treku.

LOGRONO, Ispanijoj, g. 21.— 
Trys žmonės liko užmušti ir du 
sinkiai sužeisti busui susidū
rus su treku. . v \ . ■ ■ ■ ' *

WAiSHING,TON, D. C. šio 
mėn. 17 d. Lietuvos Respubli 
kos Chargė d’Affaires a. i. (lai
kinas reikalų vedėjas) Mikas 
Bagdonas ir Amerikos Jung
tinių Valstybių Valstybės Se
kretorius Cordell Hull pasira
šė papildomą nusikaltėlių išda
vimo sutartį, kuria einant, nu
sikaltę bankrutavimo ir narko
tikų prekiavimo įstatymams 
asmenys bus vienos antrai val
stybei išduotini. šia nauja su
tartimi yra papildoma pagrin
dinė nusikaltėlių išdavimo su
tartis, kuri buvo pasirašyta 
1924 m. balandžio mėn. 9 d.

EDWARDSVILLE, III., g. 20. 
—Mrs. Gertrude.Puhse ir buvęs 
policistas Thomas J. Lehne liko 
pasmerkti mirčiai už nužudy
mą jos vyro Charles W. Puhse.

VVATERLOO, Neb., g. 21— 
Trys žmonės liko užmušti jų 
automobiliui sustojus ant ge
ležinkelio bėgių. Juos užgavo 
tavorinis traukinys.

TYLER, Tex., g. 21. —Pen
ki žmonės liko užmušti ir šeš
tas sunkiai sužeistas, kai tre
kas įvažiavo į siauro tilto 
tvarklius ir nusirito 35 pėdas 
pakalnėn.

Priešvalstybiniai gaiva
lai Klaipėdos krašte
KLAIPĖDA.—Teismo tardy

tojo įsakymu* padaryta krato ir 
suimtas dvarininkas Fricas 
Hornas iš Ernestinės. Po tardy
mo nugabentas Bajorų kalėj i- 
man. Be to, suimtas mėsinin
kas Albertas Rose iš Mažių, 
kaip nusikaltęs valstybės sau
gumo įstatymui. Jis gyvento
jams grasino, kad, atėjus Hit
leriui, jie busią kariami, su
daužė ir kojomis sumindžiojo 
viešai iškabintą Vytauto Di
džiojo paveikslą, vartojo smur
tą prieš lietuvių giedotojų drau
gijos narius ir trukdė jiems da
lyvauti šventėje.

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. t., kad kelionė bu
tų smagi ir patogi. Neatidė
liokite, bet tuojaus ateikite 
arba rašykite j musų laivakor
čių skyrių. Informacijas vel
tui suteiks

“NAUJIENOS” 
1739 So. Halsted SL, 

Chicago, IL.
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CHICAGOS Ll TUVIU DRAUGIJA

PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA
DR A UGI JOS VALDYBA:

J. MICKEVIČIUS
P. GALSKIS
K. KAIRIS

J. DEGUTIS
V. MANKUS
P. MILAŠEVIČIA
P. MILLER

DRAUGIJOS DAKTARAS 
Dr. A. Montvidas.

DRAUGIJOS ADVOKATAS 
K. P. Guffis.

DRAUGIJOS AUDITORIUS 
J. P. Varkala

KONTESTO GARBĖS KOM.:

J. ASCILLA
J. GALSKlENfi
V. PAČKAUSKAS.

Draugijos ofisas atidarąs tiktai keturios dienos per savaitę—panedėliais, ketvergais, pStnyčiomis ir subatomis 
nuo 4 iki 7:30 vak. Kontesto dalyviai arba norintys {stoti Draugijon su reikalais malonėkite atsilankyti tiktai 
čia nužymėtu laiku. Narių mėnesiniai mokesčiai priimami vien tik ketverto vakarais nuo 6 iki 7:30 vai. vaR.

1739 SO. HALSTED STREET, TEL. CANAL 0117 

TIKTAI 10 DIENŲ
Iki Chicagos Lietuvių Draugijos vajaus užbaigai liko tik

tai 10 dienų laiko — vajus baigsis gegužės 31 d., 9:30 vaka’re. 
Iki čia pažymėtam laikui naujiems nariams įstojimas lyra pa
lengvintas. Pertat Chidagos ir apielinkių lietuviai — vyrai ir 
moterys — esate kviečiami skubiai dėtis prie Chicagos Lietu
vių Draugijos, pasinai/duojant įstojimo palengvinimo proga.

. Prašome pribūti reikale įsirašymo Draugi j oii sekamomis 
dienomis — panedėlyje, ketverge, pėtnyčioje ir suimtoje nuo 
4 iki 7:30 vai. vaklaro. Taipgi sekamą nedėldienį bus ofisas ati
darąs nuo 10 ryto iki 1 vai. po piet. Lauksime Jūsų atvykstant 
į Draugijos ofisų, 1739 So. Halsted St.

Su pagarba,
Chicagos Lietuvių Draugija.

P. S.: Kurie esate pasižadėję kontestantams įstoti Drtiu- 
gijon, malonėkite tai tuoj padaryti — gegulės 31 diena šito va
jaus užbaiga.

Chicagos Lietuvių 
Draugijon laike pra
eitos savaites Įsirašė 
sekami nauji nariai:

mar- 
Mačiu- 

turto 
užlaiko 
W. 69

daugiau tokių narių surastų 
Draugijai Brighton Parke.

Bronislava Kameckas
P-nia Br. Karneckas, north- 

sidietė ir tai toli iš North West. 
Northsidė yra skaitlinga Chi
cagos Lietuvių Draugijos na
riais; p. Karneckienės įstoji
mas Chicagos Lietuvių Drau
gi jon dar daugiau musų orga
nizacijos eilės paskaitlino na
riais northsidiečiais.

(Bus daugiau)

ir senas Chicagos Lietusių 
Draugijos narys, Tiesa, jam ap
leidus šią šalį prisiėjo trum? 
pam laikui ir su Draugija di
plomatiškus ryšius pertraukti, 
bet grįžus čia vėl pasirūpino, 
kad Draugijoje būti vėl gera^ 
me stovyje. P-nas G. SkoDy 
biznio vieta yra 2415 Marųuette 
Bd. '

Beje, dar yra ir kitas geras 
kriaučius Marqitetto apįeljnkė- 
je, taipgi Chicagos Lietuviu 
Draugijos narys, tai Povilas 
Krikščiūnas, 2816 W, 63 St. 
Reiškia, Marųuetto apielinkėje 
yra du geri kriaučiai ir abu 
Draugijos nariai. Musų Drau
gijos nariai gyvenantys Mar- 
quetto apielinkėje prisimins, 
kur randasi geri kriaučiai ir jų 
bendros organizacijos nariai.

NAUJIENOS, CMcago, JU
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Mrs.
2481*
John
3547

Mrs. 
4030

Mrs.
6486

Mrs, 
8812

Praėjai ir valdybai u 
lonumų ir teisingą patti 

fhąno Sinkios ligos 
njėje’1.
—-Tg^r

ž ma- 
mvi- 
nelai-

W 1 —r I IT.11.I Į.T

'V, T f ,, 4

[įtORESPONDENCI OSĮ
Wilkes Barre, Pa
Vvyomingo klonfo lietuviai 

dyMm D 
męntą.

Girėno

Pa
, vyk- 
testa-

metais

Jeigu žmonės butų bijoję ne
laimių, tai, galima drąsiai sa
kyti, kad mes ir šiandien dar 
oru neskraidytumėm. Lakūno 
Įeit. Felikso Vaitktus pasiryži
mas nėra tuščios garbes ieško
jimas, bet tai įrodymas, kad lie
tuvių tarpe yra asmenų, kurie 
savo drąsumu prilygsta kitoms 
aukštai civilizuotoms tautoms. 
Taigi šiuomi kviečiami šios apy
linkes lietuvius į talką. Kvie
čiame paskirus asmenis ir drau
gijas stoti ALTAIS nariais ir 
aukoti kiek kas išgali. Tad vi
si lietuviai dalyvaukite gegu-

žės 30 d., (Decoration Day) 
Valley View Parke ir birželio 
4 d. baliuje Sterling Hotely. 
Sukeikime $1,000.00 kvotą mu
sų kolonijoj.

Taigi pasidarbuokime sutar
tinai, kad apie šią vasarą jau 
galėtume Feliksą Vaitkų išly
dėti su “Lituanica II” į musų 
gimtąją kraštą, įrodydami tuo, 
kad savo pasiryžimu ir suge
bėjimu technikos srityje lietu
viai eina kartu su kultūrin
giausiomis pasaulio tautomis.

St. Žukauskas,
Spaudos Kom. narys.

Kazys J. Mačiukas fy ■!' . f !>•.: ■ ■,, ■ ■ .i «
Musų " naujas narys, 

| ųuetteparkietis, p. K. .J. 
kas, yra nekilnojamo 
agentas, taip sakant, 
Keal Estate biznį, 2346
St. ir yra žymus Chicagos lie
tuvių darbuotojas — daug dir
bąs S. L. A- organizacijoje ir 
kituose lietuvių kultūrinėse 
draugijose.

P-nia Julia Jarus
Čia irgi marųuetteparkietė. 

Musų nauja ir jauna narė p- 
nia Jarus tik ka atšventusi 
medaus mėnesį įstojo Chicagos 
Lietuvių Draugijon. P-nia Ju
lia Jarus nors jauna, bet drą
si moteris, yra pasižymėjusi 
iš orlaivio su perašiutu šokė
ja. Bene tai bus pirma mote
ris lietuviuose, kuri turėtų ši
toje šokimo šakoje prityrimo. 
Kreditas priklauso musų kont. 
Z. Bendžius už šitos gabios 
smarkuolės įrašymo.

yra 
sy- 

Musų

Frank Mickis
Visas Brightonparlęa^ žino, 

kad p. Frank Midcisį"4i46 Ar
cher Avė., turi nuosavą rub- 
siuvyklą. Geras kriaučius, ge
rai patarnauja, o ypačiai Chi
cagos Lietuvių Draugijos na
riams. Brighton Parko Drau
gijos nariai prisimins, kad p. 
Mickis yra jų bendros orga
nizacijos narys.

Kontesto Reikalai
Prasidėjo tikroji lenktynių ko

vą. Ratkevičienė, Kemėšis. 
Miller, Galskis. Mrs, Bend- 
žiųs einą šuoliais pirmyn- 
Tiktai 10 dienų liko laiko iki 
kontesto užbaigai.

Kazys Ivanauskas
P-nas Kazys Ivanauskas 

18-tos apielinkės pilietis ir 
kiu biznierius bučeris.
naujo nario biznio vieta ran
dasi, 726 W. 18 St. P-nas Iva
nauskas priklauso į daug lie
tuviškų organizacijų — Susi
vienijimą Lietuvių Rymo Ka
talikų, šv. Jono Kvaųgelisto ir 
kai kurias kitas. Čia kreditas 
eina kont. J. Kemešiui už šito 
sumanaus ir draugiško biznie- 
rio įrašymą į Chicagos Lietu
vių Draugiją,

Povilas Kiselis

P-nas Povilas Kiselis iš ama
to rubsii.vis ir Brighton Parko 
gyventojas. Musų naujas narys 
yra jaunas žmogus, gyvybės ir 
apsukrumo turi savyje visą 
šimtą nuošimčių ir dar su kau
pu. Mums reikia daugiau to
kių kriaučių iš Brighton Par
ko. Kreditas id p. Kiselio įra
šymą eina kont. Shokemanui.

Francis Aleknaitienė
Vėl kont. Sholtemano nuo

pelnas už įrašymą p-nios Fran
cis Aleiknaitienės. Musų nauja 
narė irgi brightonparkietė. Mu
sų Draugijos narių šeimyną, 
ypačiai šiame vajuje, auga tik
rai sėkmingai Brighton Parke. 
P-nia Aleknaitienė yra intele- 
gentiška moteris, butų gerai, 
kad musų kont. J. Sholtemonas

Stasys Valančius
Kas iš Chicagos lietuvių ne

pažįsta Telšių žemaičio, Stasio 
Valančiaus —* pažįsta jį viąi 
kultūriški lietuviai, tik gal ne 
visi .iki šiam laikui žino, kad 
jis irgi yra Chicagos Lietuvių 
Draugijos narys. P-nas Valan
čius yra rašytojas, kalbėtojas 
ir plius — Budriko muzikos ir 
namų rakandų krautuvės biz
nio vedėjas.

—s

Mar-

*
George Skoby 

taip sakant, visi 
apielinkės lietuviai ži- 
nuo senų laikų, kad 

Skoby’s yra vienas gc- 
kriaučių Vienuolyno

Well, 
gųetto 
no jau 
George 
riaušių
apielinkėje. George Skoby ne 
tiktai yra geras kriaučius, bet

'H

60^54
J, Kemėšis, 
812 Węsi, 38rd St;.

GB,54
M* Ratkevičienę 
\Vęst 47th Pįace, 

GP-aa
Poteekas,
So. Union Avė.

GB-27
0. Simonaitienę, 
Brighton Place.

GPr2fl
Sophie Bendžius, 
Sp, Califpmią Avė.

GB’21
V, Orenčlenė,
So. Halsted St,

GB48
j. A, Jankuj
1834 Wabąnšia Ąve.

GB48
A. Ambroąę,
8141 So, Kmerald Avė.

GB-15
J. L. Ascillą, 
3800 Ąrmitage Ąvę,

GB?9 
Petronėlė Šiužąs, 
4323 So. Fąirfield Avė,

GB-8
J. P. Girčjus,
1835 Wabansia Avė.

GB-6
P. Martinkaitis, 

(Senas Petras) 
1789 So. Halsted St.

GB’6
J. Sholteman,
7029 So, Ąrteslan Avė,

GB4
Robert Shaikus, 
6404 So. Rockwel| St.

GB4
P. Lapenis, 
724 West ISth St.

Frank Bulaw, 
1739 So. Halsted St.

GB-3 
J. Cheponis, 
4111 So. Riehmond

GB-3 
J. H. Puida, 
8346 So, Ar^ian Avė,

st,

Kaip žinote, praeitais 
skaudi žinia atėjo iš Soldino, 

okietijos, kad musų du lakū
nai Darius ir Girėnas tragingai 
liėpos 17 dt 1838 m. žuvk

Lakūnai laimingai perskrido 
Analitiką — iš Ncw Yprko į 
Ęuropą. Sąvo testamentu jie 
tąrp kitko pareiškė: “Bet jei 
Neptūnas ar galingasis audrų 
perkūnas ir mums bus rustus 

pastos mums kelią į Tavo 
kraštą ir pašauktų ‘Lituanicą’ 
pąs save, tada tu, Jaunoji Lie
tuva, turėsi iš naujo ryžtis-ąu- 
kautis ir pasirengti. Tavo pas
tangoms pasiryžimu, kud ne
kviestų Tavęs į Didįjį Teismą.

M ‘Litųanicos’ laimėjimas te
gul sustipriną jaunųjų Lietu
vos synų dvasių ir įkvepia juos 
naujiems žygiams. ‘Lituąnicos’ 
pralaimėjimas ir nugrimzdimas 
į Ątlantiko vandenyno gelmes 
tegul auklėja jaunųjų lietuvių 
atkaklumų ir ryžtumą, kad 
sparnuotas lietuvis būtinai įveik
tų klastingąjį Atląntiką.”

Tas Ritas drąsuolis Dariaus 
įr Girėno testamento vykdyto
jas dabar yra lakūnas Įeit. Fe
liksas Vaitkus.

Nors Darius ir Girėnas žuvo, 
bet tąį nuo orlaivininkystės 
niįko neatbaidė. Ateities susi
siekimas priklauso orui. Viso
kias nejąimės tiktai sustiprina 
žmonių pastangas ieškoti ge
resnio, stipresnio orlaivio.

V'
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PRANEŠIMAS
The Drovers National Bank 
ir The Drovers Trust & Sav- 
ings Bank yra atdaras dėl 
biznio nuo Pirmadienio ryto, 
Gegužės 21 dienų buvusio

Banko Name, Šiaurytinis kampasPeoples
South Ashland Avenue ir 47-ta Gatvė, kur 
laikinai bus vedamas musų banko biznis.

Drovers National Bank 
Drovers Trust &. Savinos Bank 

(Laikinis Adresas)
Ashland Avenue prie 47th Street 

CHICAGO
BANKINES VALANDOS: 

Kasdien nuo 9 vai. ryto iki 3 
šeštadienį nuo 9 vai. ryto iki 2 vąl. po piet.

....į u y1" . ..........

Peoples Krautuvės

Kontestantąi! Jųsų , dąrbas 
baigsis už dešimties dienų, per
tat visi į darbų, kad paskuti
nes savo darbo dienas apvaini
kuoti kuo didžiausiais laimėji
mais. “Dangus nepagelbsti 
žmogui, kuris dirbti nenori” 
— sakydavo garsusis Sofokles, 
tai tikra tiesa, kad nedirbant 
darbas nepasidaro. Į kiekvie
ną darbą reikia įdėti savo dar
bo spėką, kilnų .norą, pasišven 
timą darbui, kurį dirbi.

Draugai kontestantai, mes 
laukiam iš Jūsų paskutinėse 
darbo dienose didesnio pasiau- 
kavimo darbui, kad kiekviena 
valanda liuosa nuo J Ūsų kas
dieninio darbo eitų naudai Chį- 
cagos Lietuvių Draugijos vą- 
jui. Gegužės 31 diena arti, mų- 
sų darbo užbaigą arti, bet mų- 
sų darbas laike paskutinių de 
šjmties dienų tegul huną sun
kesnis, negu buvo iki šiąm lai
kui,

Laukiam Jysų darbo pasek
mių kuo daugiausia laike šitų 
paskutinių dešimties dienu?

Musų Kontestantų Stovis
GB-148

Gerb, Penas X, 
3653 So. Halsted St.

GB-72
Paul Miller,
1515 N. Irying Avė.

GB.69
P. Galskis,
2930 N. Harlem Avė.

Chicagos Lietuvių 
Draugijos j Nariai

Kazimieras Narbutas, 
Petronėlė ČęHenė, 
Marijona Valskienė, 
Kastancija Villis, 
Apaloniją Subąčienė, 
Juozas Dovidąitis, 
Bose Shųmilo, 
Magdalena Mąrčiukąitienė, 
Stanley Więzbowicz, 
Charles Kipša§, 
Paulina Viečerienfc, 
Oną Matuzevičienė, 

Venckuvienė.
Ągota Grigaitienę 
pąąyellRh 

(

Grigąitįenė sirgo il
goką laiką, turėjo sunkią ope^ 
raciją, bet smągų pažymėti, 
kad pasveiko, Ji Draugijai prar 
nešą sekamai; °NUQ gegužės 
15 dienai atsĮmąlduojU. Tariu 
gilų ačįu Chicagos Rietuvių

Mare
Dr-gė

Drauge

18-tas Meta Sukaktuves

kie-r

9c
ŠIŪRUOJAMAS ŠEPETYS 
(ąs ar minėtas ...............

Stogams cementas, skystas
įr pliastiškas 7 A A

Galįonas I V
Varnišo hemovęr

Tiktai ši^ savaitę
Galionas

Duoda geriausią progą šių 
krautuvių rėmėjams 

įsigyti visokias
NAMŲ REIKMENIS 

Mažiausiomis Kainomis 
MIESTE!

77c 
i 

oolp water maliava _
Del basementų, sienų ir Ca 
lubu ............ -.........  svaras

Yanas Hąrdware and 
Paint Company 

2747 WE$T Q3rd STRĘĘT 
Te|. Prosppct 1?971

$110.00 Naujos mados Mohair arba $ 
Frezio Seklyčiom Setai po ................ -
7500 Naujos mados, 7-nių dalių 
Valgyklų Setai po ...............................
100.00 Modernistic, 3-jų dalių
Miegamų Kambarių Setai ....................
40.00 Gražus naujo piešimo Kaurai 
9x12 didžio .............................................
50.00 Naujos Mados Parceliuoti 
Gesiniai pečiai ......’................................
25.00 5-kių dalių Aržuolo Medžio
Breakfast Setai .......... -........................—
30.00 Dubeltavųs Studio Couches, 
tvirtai padaryti .....;..............................

Metalinės Ledaunės, gražių 
PO ...............................................

Garantuoti Springsiniai Matrasai, $ 
didžio ...........................................

Sinimons dubeltavi garantuoti $ 
Springsai .......................................

54.50 
39.75 
54.50 
22 50 
*27.95 
*12.95 
*18.95 
*12.95

9.95 
6.95 

18.75

»ns?

T

Parduodame už pinigus ir lengvais
Imame senas reikmenis į mainus; ant 

didelę nuolaida.

'!■ T" "T.

"—.T
i,n um n- ■ n r« i > —sj.. .. ■' 1 ...i u ..... t.

wi'iji'l hii i j

U
2536-40 W. 63rd St.

Tel. Hemlock 8400 
CHICAGO, ILL.

KUPONAS
ienų šį KUPOIšsikirp^ite įš Nąu;

NĄ; jis vertąs pinigų

Ua penkis šiuos KUPONUS jžąnga 
i Naujienų Pikniką dykai, i BIRU

NAUJIENOS

spalvų
20,00
visokio
12.50
Lovom
35.00 Perbūdavote Hooycr kaurų
Šlavykai pilnai garantuoti ..... .
Nauji Standard padarymo refrigeratoriai nuo $89.00 

ir augščiau.
išmokėjimais.
naujų duodame

4179-83 Archer Avė
Tel. Lafayette 3171
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Iš Lietuvių Tautiškų 
kapinių darbo; ko
munistai ašaroja

Dėl Kapinių Puošimo dienos 
iškilmių

Komunistai labai graudžiai 
nusiskundžia dėl Kapų Puoši
mo Dienos iškilmių. Mat, šį
met komisija programa tvarko 
nesulig p. Andrulio pageidavi
mo. Patys be tn/stisų žinios 
išrinko tvarkos vedimui sau iš
tikimą Lubiną.

Tuiiu pasakyti, kaipo trusti- 
sas, kad trustisai nieko negali 
tarti programo klausimu, nes 
visuotinas lotų savininkų me
tinis susirinkimas rengimo ko
misiją išrinko ir savininkams 
ta komisija atsako. Trustisai 
gi, nutarė paskirti pirmininką 
Tamkevičių programo vedimui.

Programe dalyvauja komunis
tų kalbėtojas, būtent Abekas. 
Jums nėra ko rūpintis apie 
programą, viskas bus tvarkoje, 
tik tegul jūsų choras “Kank
lės” sužino kokias dainas dai
nuos “Pirmyn” ir “Aido” cho
rai, kad tos pačios dainos ne
būtų atkartojamos.

—Trustisas.

Skolins sėklas, gal
vijus, ūkio mašinas 

neturtingiems 
ūkininkams

Illinois Emergency Relief 
Commission skelbia;- 1<ad netru
kus pradės teikti paskolas ūki
ninkams, kurie reikalauja pa
skolų, kad atsistoti ant kojų. 
Paskolos nebus duodamos pi
nigais, bet ūkininkams bus pa
rūpinta tiesioginiai tas, ko jie 
reikalauja, kaip galvijai, ūkio 
mašinos, sėklos, pašaras, etc.

Ūkininkai atmokės tas pašal- 
pats atlikdami kokį viešą darbą 
savo apielinkėje. Jos bus iš-

’ duodamos tik kai bus gauta 
nuo ūkininko aplikacija, kuri 
pirmiau turės būti priimta.

Stock Yards apielin- 
kė po gaisro

Vakar iš pat ryto teko buti 
Stock Ylards apielinkėj, prie į 
41 ir Halsted gatvių. Kiek čia 
svietelio. Minios! Eina, žiu-i

V. , . . i

ri, nei patys nežino ko nori ir, 
ko ieško. O svarbiausia, su
prantama, žiūrinėja kiek gaisras 
padarė nuostolių.

The Live Stock National 
Bankas, 4150 So. Halsted St., 
stovi tvirtai, tik vidus pitoėti 
nai išdegęs. Kai įeini j ban
ką, tuoj matai, kad čia butą 
nepaprasto svečio—ugnelės. Vi
sos sienos apdegusios; langai 
išdaužyti. Bet biznis eina sa
vo vaga. Pinigai priimami ir 
išmokami.

—Kodėl jūsų namas galėjo 
išsilaikyti nesubirėjęs nuo to
kio didelio gaisro?—užklausiau.

—Mat, šis namas yra “firo 
proof”. Tas reiškia, kad na
mas apsaugotas nuo ugnies 
Užtai galėjo ir atsilaikyti.

Ot tokį namą turėti, tai ap
simoka.—Kaimynas,

Ambitiškas lietuvis- 
laikraščių pardavė
jas nori tapti lakunu
Kas nepažįsta jauno Jono Lato 

Žiūko municipialiame airporte 
—susipažinkite!

Jeigu kartais atsilankius Chi
cagos municipialiame airporte, 
pirksite laikraštį, tai jums pa
tarnaus jaunas, saulės nude
gęs vyrukas, kurio vardas...

“Aš lietuvis, Jonas Latožiu- 
kas”, pasisakė priėjęs prie “Nau
jienų” reporterio, kuris buvo 
ten atsilankęs “LITUANICOS 
II” reikalais.

Bet Jonukas nepasitenkina 
vien laikraščių pardavinėjimu. 
Taupo tito budu uždirbtus cen
tus ir mokosi skraidymo—nori 
tapti lakunu. Ir jo ambicija 
jau netoli realizavimo, nes ne
trukus galės imti kvotimus ir

Paprasti Drabužiai
3 už $1.00

Vailokinės skrybėles išvalome ir
Blokuojame už .................. 39c.

Drapės ....i.....-...j..................... 39c.
už pora ir augščiaus.

Kailinius Kautus išvalome 
ir glazuojame už ....... $2.49

Kaklaraiščius išvalome — 6 
už .. .................................. 50c.

Moterų Skrybėlės išvalome — 
už ..     25c.

šis skelbimas vertas 10c. 
su byle orderiu virš ... $1.00

ALPS CLEANERS
3540 So. Halsted St.

■ b-... ______________________________ _

AMERIKOS DOLERIAI
YRA SI L’ N’Č I AM I I

Visas Dalis Pasaulio

TORGSIN ORDERIAI 
SIUNČIAMI f RUSIJĄ

UŽSIENIŲSKYRIUS
L PĄPERNICK . .t

Vedėjas - Hhl

HALSTED EKCHANGE
NATIONAL BANK

Halsted St irlOth PI.
" ■’ Nurys FEIHvK AI.
INSURANCE KORPoli

NAUJIENOS, Chicago, III.
------------- ,---------------------------|..... I-JĮ- .. . - ... _______________ ______

Garsus mūviu komikas Chester Conklin su savo naująja 
žmona, Margherita Rouse, kurią jis šiomis dienomis vedė. Ji 
jau 23 metai yra invalidė ir negali vaikščioti. Tečiaus tikimąsi, 
kad ji dar pasveiks.

gauti leidimą—“laisnius” lėktu
vą operuoti.

Jis gyvena 5839 So. Kolmar 
avenue. Pereito spalių mėnesį 
įsėdo pirmą kartą į lėktuvą, 
kad jį vairuoti. Nito to laiko 
ore išbuvo 28 valandas ir jam

trūksta tik trijų, kad kvalifi
kuoti egzaminams. Ir jis yrą 
gabus lakūnas, nes po trijų va
landų ir 25 minučių instrukcijų, 
jis jau valdė lėktuvą ir nardė 
ore virš airporto.

Bet su pirmo laisnio gavimu

Jonuko ambicijos nepasitenki- 
ta. Jis mano kopti ir toliau, 

padaryti karjerą Aviacijoje. O 
/isą tą darbą finansuos centais, 
kuriuos uždirbs pardavinėda
mas laikraštį.

Kiekvienas jį pažįsta airpor- 
te. Kiekvienas jį mėgsta, todėl 
Jonukas ir yra labai populiarus. 
Nueik pas visus, nuo restauran- 
-o patarnautojos ar airporto 
viršininko, visi, pasakys, kad 
Jonukas yra “fine fellow”. Mė
gsta jį ir visokios ekrano žvai
gždės ir “svarbus žmonės” kū
ne keliauja lėktuvais ir išlip
dami nusiperka laikraštį nuo 
.Jonuko. Jis turi ir visų jų 
autografus.

i ___________ :

Drovers Bankas prie 
47th ir Ashland 

Avenue
Drovers Bankai vakar rytą 

atsidarė ir veiks naujoje vie
toje, Banko rūmuose, prie 47th 
ir Ashland avenue, siauryčių 
kampas. Bankas ten operuos 
iki bus gauta nuolatinė vieta. 
Senoji vieta sudegė šeštadienio 
gaisre, skerdyklose.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

VISŲ DOMEI 
APSIDRAUSKITE NUO UGNIES!

PAS

TheStock YardsMortgage
Company

Musų Ofisai dabar randasi 
! THE PEOPLES BANK NAME

47th St. ir Ashland Avenue
JOS. RYMKUS, Mąr. 

.. . ....................... ■ .............. —

QB

Už mažiau negu 14c
iŠ ■

l dieną
-• . - .■ i T

jus galite turėti šį

1934 KELVINATOR!
• šis Modelis V Kelvinator yra

I » i • J • f » f 4 | „4 < ' ’ 1 ’

specialiai padarytas dcl šeimynos 
su mažom įplaukom. Bet jokiu bū
du tai nėra mažas refrigeratorius. 
Jis yra 
jėgos.
rūkei j a 
kaip ir

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 dcl pil
nių informacijų.

pilno didumo, pilnos—pa- 
Pamatinis piešinys, konst- 
ir kokybė yra tokie pat 
augštos kainos modeliuose.

Klauskite apie musų lengvų išmokėjimų 
jmokėjimas, likusi kas mėnesi su jūsų elektrikos . 
navimo sąskaita. Padengimui nuošimčių ir kitų išlaidų, 
truputį daugiau paskaitoma už reikmenis perkamus ant 

' išmokėjimo. !
W-^COM1WO1VWEALTH EDISONAI
ELECTRIC SHOPJ>

Downiown—72 W. Adams St.—132 So. Dearborn St
KK Telephone RANdolph 1200, Local 155 —

4502 Broadway 4231 W. Madieon St. 852 W. 03rd St.
2018 Milvvaukee Avė. 4834 So. Aahland Avė. 2050 E. 92nd St.
4833 Irving Park Blvd. 3400 So. State St. 11110 S. Michigan Avė.

planą Mažas 
patar-

Ypatybės 
Naujo Modelio V Kelvinator 
Sudėjimui vietos yra 4.22 kubiškų 
pėdų... Lentynų paviršius—8.35 
kvadratinės pėdos ... Sušaldo 3.4 
svarus ledo išsykio ... Turi dau
geli naujų Kelvinator ypatybių, 
kurie randasi tik musų branges
nio padarymo modeliuose.

PATRAUKIANTI- 
MODERNIŠKA- 

STYLING A- 
PUIKI- 

GRAŽI-
Klauskite savo painterio arba maliavos ir hardware dealerio parodyti 
jums Novak’o Sieninės Popieros Knygą, charakterizuojanti naują nu
plaunamą popierą.
Jus surasite tinkamą popierą dėl kiekvieno kambario 

savo name, kuri jums puls į akis ir patiks.

CHAS. NOVAK & SON
1652-54 Blue Island Avė., Chicago

VINEW00D 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 rūšies skanius gėrimus ir užkandžius.
Savininkas

WM. DAMBRAUSKAS
Tel. Willow Springs 43

Willow Springs, III.

Birželio 16 Ekskursija
New York 3i . French Line 

“Ule De 
France” 

Expresinis 
Laivas

Lietuvą 
mažiau kaip 

8 dienos
Platesnias informacijas teikiam ir parduodam Laivakortes. 

Padarome visokius popierius ir dokumentus.
'■ Siunčiam pinkus j Lietuvą.

Perkam 
; Lietuviš-

____ ____________ kus Bonus
REAL ESTATE

12 metų teisingumu pamatuotas biznis. 
Susipažinkite ir remkite lietuvi.

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

Insurance 
Notary 
Public MORTGAGE BANKERS

BĖGA PIKNIKAN NAUJIENŲ JAUNI IR SENI... BĖGA PIKNIKAN NAUJIENŲJAUNI IR SENI.

Nieks namie pebus, 
Užrakins namus, 
Ir kiekviens pribus 
Piknikan NAUJIENŲ 
Už Chicagos Sienų. !

Džiaugsmo kupini
Bėga tekini
Jauni ir seni —
Bėga piknikan Naujienų
Už Chicagos sienų.

Ei, ura, ura!
Bėga Chicaga 
Jau tur-but visa— 
Piknikan NAUJIENŲ 
Už Chicagos sienų.

Linksma bus visiems 
Seniems ir jauniems 
Laimės pagautiems 
Piknike NAUJIENŲ 
Už Chicagos sienų.

— Reikia pažymėti, kad už Chicagos sienų randasi BIRUTES DARŽAS, prie Archer ir 79 gatvių, ten visa minia ir bėgs sekmadieny,Birželio-June 3 dieną.
* . • • ■ • ..... , j į • ■
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DARROW IR JOHNSON

Galų gale spaudoje pasirodė turinys to raporto, ku
rį pagamino NRA peržvalgos taryba su advokatu Dar- 

, row priešakyje. Jame aštriai kritikuojama nacionalinio 
gaivinimo administracijos politika, kuri, anot raporto 
autorių, pataikaujanti stambiamjam monopolistiniam 
kapitalui ir slegianti smulkųjį biznį. Darrow su savo 
bendradarbiais padarė apžvalgą 8 kodeksų ir surado 
septyniuose iš jų monopolistinę smulkiojo biznio prie
spaudą ir tik vieno kodekso vykinimą — būtent, valy
mo ir dažymo pramonėje — pripažino nekenksmingu 
visuomenės reikalams.

J šituos Darrow’o kaltinimus davė ilgą atsakymą 
vyriausias NRA administratorius, gen. Johnson, ir le
galia jo patarėjas, adv. Richberg. Jiedu savo atsakyme 
pareiškė, kad Darrow’o kritika esanti paviršutiniška, 
vienpusiška, nenuosaki ir neteisinga.

žodžiu, susikirto stiprios jėgos. Įdomiausia yra tai, 
kad abi susiginčijusios pusės kalba, pasiremdamos iga- 

J liojimu, gautu iš prezidento Roosevelto. Ir Johnsoną, ir 
Darrow’ą pakvietė dirbti prezidentas, iš anksto žinoda
mas, kad jų nuomonės daugeliu klausinių nebus vieno
dos. Bet iš to nuomonių susirėmimo paaiškės tiesa.
“""Adv. Darrow yra daug radikališkesnis už Jo.hn- 

soną. Pastaram jam, nežiūrint viso jo liberališkumo, 
pirmoje eilėje visgi rupi pramonės, t. y. pramonininkų 
reikalai; o Darrow yra žmogus, gana artimas darbi
ninkams, nors ir anaiptol ne grynai darbininkiško nu
sistatymo. Butų pageidaujama, kad Darrow ir toliau 
tęstų savo kritikos darbą toje įstaigoje, kurion jį pa
skyrė Rooseveltas.

KOVA TARP PAPOS IR HITLERIO

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams .................. -_ ......
Pusei metų ...... ~...............
Trims mėnesiams ............ .
Dviem mėnesiams ...........-
Vienam mėnesiui .............

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija 
Savaitei 
Mėnesiui ••■•••••••••••••••••••••••••e.

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 
.75

Metams ..............................  $7.00
Pusei metų ............................... 3.50
Trims mėnesiams .... .............. 1.75
Dviem mėnesiams ..............  1.25
Vienam mėnesiui ...........  75

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.

M. ARCIBASEVAS. Vertė MIKAS ŠILEIKIS

SANINAS
ROMANAS

(Tęsinys)

Jeigu jis nežinotų, kad ver
kti yra gėda, jis verktų; atsi
gultų veidu į pagalvę, pradėtų 
raudoti ir kam tai skųstis dėl 
savo silpnumo. Vietoj dirbęs, 
jis sėdėjo paniuręs prieš pa
veikslą ir galvojo, kad jo gy
venimas visiškai mizernas, 
liūdnas ir bejėgis toks, kad 
pas jį nieko nėra kas dar ga
lėtų Jurgį interesuoti. Su bai
me jis galvojo, kad dar gali 
tekti daug metų šiame mieste
lyje pragyventi.

—Tada—mirtis I—šiurpo su
purtytas pamanė Jurgis.

Ir jis panorėjo nupiešti 
mirtį. Jis paėmė peilį ir su 
kokiu tai sunkumu ir lalančiu 
piktumu, pradėjo skusti nuo 
audeklo savo “Gyvenimą”. 
Dėl ko ir kas tai jį erzino; 
kodėl jis su tokiu entuziazmu 
stengėsi, dabar skuto nuo au
deklo. Dažai nuo audeklo ė- 
mesi nenoromis, peilis tepė 
nušokdamas ir net du kartu 
įsipjovė į audeklą. Paskui, 
pasirodė, kad kampas negali
ma piešti dažais paviršutiniš
kai, ir tas Jurgiui buvo tik
ras vargas. Jis paėmė dažus 
ir pradėjo piešti stačiai rudais 
dažais, paskui vėl ėmė piešti 
greitai ir neatsargiai su sun
kiu, liūdnu jausmu. Paveiks
las, kurį jis dabar sumanė, ne
gadino jo efekto, bet dar plau
kte plaukė iš po jo neatsar
gios rankos ir negražiomis 
spalvomis sutepto fono. Pirm- 
pradinė mirties idėja dėl kaž
kokių priežasčių lyg savaime 
išnyko, o Jurgis jau piešė 
“Senatvę”. Jisai piešė ją la
bai suvargusia, liesa, kauluo
ta senute, kuri eina duobėtu 
keliu į nykų, skaudų mistiš
ką pasaulį. Horizonte gęso 
paskutiniai saulelaidžio spin
duliai; žalsvame skliaute juo- geidumu.

davo kryžiai ir neįmanoma 
daugybė siluetų. Senulės nu
garą su dideliu sunkumu slėgė 
sunkus juodas karstas ir spau
dė jos kauluotus pečius. Senu
tės išvaizda buvo niūri, baisi 
ir viena jos koja buvo jau 
prie krašto duobės. Visas pa
veikslas buvo paslaptingas, 
šiurpus ir piktas.

Jurgį pašaukė pietums, bet 
jis nėjo, o tiktai piešė. Vėliau 
atėjo Navikovas ir pradėjo ką 
tai pasakoti, bet Jurgis ne
klausė ir neatsakinėjo.

Navikovas atsiduso ir atsi
sėdo ant kilimo. Jis norėjo 
tylėti ir tiktai galvoti. Pas 
Svarožičių atėjo tik dėl to, 
kad nemėgo sėdėti namie vie
nas. Jis buvo labai susirūpi
nęs. Lydi jos atsakymas dar 
vis kankino jį ir negalėjo su
prasti,—jam buvo gėda ir liū
dna. Jis buvo labai teisingas ir 
tingus ir nesuprato tų Lydi- 
jos su Zarudinu ryšių, kurie 
jau senai prasidėjo ir apie 
juos paskalai plačiai pasklido 
po visą miestelį. Dėl Lydijos 
jis neturėjo pavydo niekam, 
tiktai kentėjo nuo sukeltų 
svajonių, kurios kartais atro
dė jam taip artimos ir skais
čios, jog jis jautėsi esąs lai
mingas.

Paskui pasidarė jam liūd
na. Svarožičius vis piešė ir 
nekreipė į jį jokio dėmesio. 
Navikovas tingiai atsistojo ir 
arčiau priėjo.

Paveikslas buvo neužbaigtas 
ir greičiausiai dėl to, kad pie
šėjas tikėjosi išgauti iš jo ką 
tai didelio, reikšmingo. Jeigu 
tas įkvėpimas pas jį ir ilgiau 
butų buvęs, Jurgis negalėtų

Navikovui paveikslas pasi
rodė keistas. Jid dargi truputį 
pradaręs burną, pasižiurėjo į 
Jurgį su naiviu, vaikišku žin-

—Ir, ką? — atsitraukdamas 
toliau nuo paveikslo, paklausė 
Jurgis.

Jam pačiam atrodė, kad pa
veikslas, žinoma, buvo pilnas 
trukumų ir šitie trukumai, 
dargi, matyt, aiškus ir dideli, 
bet visgi jis už visus kitus, 
kokius jis yra kada nors ma
tęs, buvo įdomesnis. Kodėl gi 
Jurgis nebuvo tuo patenkin
tas. Jeigu Navikovas pasaky
tų, jog paveikslas prastas, jis 
labai įsižeistų ir susikrimstų. 
Bet Navikovas tyliai ir entuzi
astiškai pasakė:

—La-bai gerai!
Jurgis tuoj pasijuto esąs ge

nijus, žinančiu savo pareigas. 
Jis gražiai atsikvėpė, numetė 
dažus, sutepė kampelį pad(iš
kaitės ir nežiūrėdamas į pa
veikslą nuėjo toliau.

—Ė, broli! — pasakė jis.
Navikovas dar truputį žvil

gterėjo j paveikslą ir ant divo- 
no atsigulė.

—O aš, broli, perskaičiau 
tavo straipsnį laikraštyje 
“Kraštas”, — jis ir vėl pradė
jo kalbėti: — puiku!...

—Po ’ velnių, — piktai, nė 
pats nesuprasdamas savo ges
tų, ir prisiminęs 
žodžius, atsiliepė Jurgis: — 
ką-gi aš galiu
Taipgi kankins, plėš, prievar
ta atims... Čia ne straipsniais 
reikia veikti! Aš gailiuosi, 
kad patašiau... Ir kas tokio? 
Na, perskaitė jį du-trys idio
tai, kas iš to? Kokia man, ant 
galo, nauda iš to? Ko gi čia 
muštis galva j sieną, atsipra
šinėti !

Prieš Jurgio akis praėjo pir
mieji nietai kai jis buvo įtrau
ktas į partijinį darbą: kons
piruojantys susirinkimai, pro
paganda, rizika ir nepasise
kimai, savos pastangos ir nuo
širdumas, ypatingai tiems, ku
riems jis norėjo padėti kovoj 
už savij) reikalus. Jis perėjo 
per kambarį ir ranka moste- 

Scmionovo

padaryti?

—žiūrint iš šito taško, nieko 
kita ir veikti negalima, — 
pratęsė Navikovas, ir, atsimi
nęs Saniną, pridūrė: — visi 
jus egoistai, tai ir viskas!

—Taip, ir neverta, — įtako- ro, bet erzino Jurgį. Iš kito

je tų visų atsiminimų ir tam
sių įvykių, kurie pradėjo jau 
blankti šitam kambaryje, kar
štai ir nuoširdžiai pasakojo 
Jurgis: — jeigu kalbėti apie 
žmoniškumą, tai ką reiškia 
visos musų pastangos, konsti
tucija ir revoliucijos, kuomet 
mes dargi negalime sau per
matyti artimiausių perspek
tyvų, kurios laukia žmonišku
mo... Gali būt, toj pačioj lais
vėj, apie kurią mes svajoja
me, yra daug nuveikta, ir 
žmogus, atsiekęs savo tikslą, 
eis atgal ir po to vėl apsistos 
savo vietoj... Ar dėl to, kad 
paskui vėl pradėt viską iš 
naujo?... O jeigu galvoti tik
tai apie save, tai... tai ko aš 
galiu pasiekti? Pačiam geriau
siam atsitikime aš galiu savo 
talentu ir užsiėmimais žeminti 
savo garbę, pasigerti žmonių 
pagarba, dar žemiau,
nenaudingumas, tai yra grei
čiausiai tų, kurių aš negaliu 
gerbti ir tikrenybėje man tai 
daryti visai nėra reikalo... O 
paskui, gyventi, gyventi, iki 
grabo lentos... ne toliau! Ant 
galo ir laurų vainikas taip ir 
priaugs prie pliko pakaušio, 
kas, ant galo, įkyrės...

—Tiktai sau! —juokingai 
nuduodamas pramurmėjo Na
vikovas: — taip!

Jiedu tylėjo. Jurgis pavaikš
čiojo po kambarį, pastovėjo 
prie lango ir paėmė kepurę.

—Eisime, pasivaikščioti, — 
pasakė jis.

—Eime, 
su paslėpta viltimi, 
džiaugsmu, manydamas apie 
tai, jog 
susitikti

mano

sutiko Navikovas 
baime ir

juodu gali netikėtai 
su Lydi j a Saniniute.

perėjo bulvaru kartą 
nieko

Juodu 
ir kitą, bet nesusitiko 
pažįstamo. Klausėsi sode mu
zikos, kur, kaip ir paprastai, 
orkestras griežė. Grojo nesu- 
tartinai ir nevykusiai, bet iš 
tolo rodėsi, švelni ir liūdna 
muzika. Prieš juos ėjo vyrai 
ir moterys, žaisdami ir kalbė
dami vieni su antrais. Jų juo
kas, garsus šukavimas ne ža
vėjo prie tykios, liūdnos muzi
kos ir tykaus malonaus vaka- 

bulvaro galo priėjo prie jų 
Saninas ir linksmai sveikino
si. Jurgiui jis nepatiko ir to
dėl kalba nesirišo. Saninas 
juokavo su visais ir kas tik 
pakliuvo jam į akis. Paskui 
susiliko su Ivanovu ir su juo 
nuėjo.

—Kur jus? — pakląusė Na
vikovas.

—Noriu draugą pavaišinti! 
—atsakė Ivanovas, išsiėmęs iš 
kišenės pusbutelį degtinės ir 
nekantriai parodė jį.

Saninas linksmai nusijuokė.
Jurgiui ta degtinė ir tas juo

kas pasirodė nenatūralus ir 
nepageidaujami. Jisai greitai 
nusigrįžę. Saninas tai paste
bėjo, bet nieko nesakė.

—Dėkui Dievui, kad aš ne 
toks, kaip tas- balvonas! — 
dviprasmiai nusijuokdamas 
basu prakošė Ivanovas.

Jurgis paraudo.
—Ką-gi... piksta dar! — pa

manė jis pastebimai visiems 
paspaudė pečiais ir nuėjo to
lyn.

—Navikovai, nesąmoningas 
farizėjau, eiki va su mumis!— 
spyrėsi Ivanovas.

—Kur, po velnių?
—Degtinės gerti!
Navikovas rūpestingai ap

žiurėjo bulvarą, bet Lydijos 
niekur nesimatė.

—Lydi j a namie sėdi ir savo 
nuodėmėse knisasi, — šypso
damasis pastebėjo Saninas.

—Niekai,
Navikovas sumurmėjo: — pas 
mane ligonis...

—Kuris numirs ir be tavo 
pagelbos, — atsiliepė Ivano
vas. — Kitaip degtinę mes ga
lime išgerti ir be 
kimo.

—Pasigerti, ar 
kartumu pamanė 
ir pasakė:

—Tai gerai... eikime!
Jie ėjo ir Jurgiui ilgai gir

dėjosi didelis Ivanovo baso 
balsas ir, be rūpesčio, malo
nus Sanino juokas.

(Bus daugiau)

nepatenkintas

tavo suti-

ką! — su 
Navikovas

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

Nežiūrint to, kad popiežius padarė sutartį (kon
traktą) su Hitlerio valdžia, santykiai tarpe katalikų 
bažnyčios ir Vokietijos “nacių” visą laiką yra labai 
įtempti. Hitlerininkų gaujos ardo katalikų procesijas, 
laužiasi į bažnyčias, stabdydami pamaldas ir pamoks
lus, areštuoja kunigus ir uždarinėja katalikų laikraš
čius Vokietijoje. Vakar telegrama iš Berlyno pranešė, 
kad valdžia sukonfiskavo Berlyno vyskupijos katalikų 
bažnyčios organą.

Tos hitlerininkų atakos verčia popiežių vis dažniau 
ir dažniau kelti protesto balsą prieš “nacių” politiką. 
Vakar atsilankė į Vatikaną didelė vokiečių katalikų de
legacija, susidedanti iš 5,000 atstovų. Kalbėdamas į ją 
popiežius aštriai pasmerkė “pagonišką” judėjimą Vo
kietijoje.

Šitai kovai nematyti galo. Ji veikiausia tęsis tol, 
kol katalikai Vokietijoje bus visai prislėgti, arba Vo
kietijoje laikysis Hitlerio valdžia.

Katalikai Vokietijoje antru kartu naujosios gady
nės laikais atsiduria griežtoje opozicijoje prieš valdžią. 
Pirmą kartą jie tokioje padėtyje buvo prieš penkiasde
šimt su viršum metų, kada garsusis Bismarck, “geleži
nis kancleris”, buvo paskelbęs “kultūros kovą” katali
kų bažnyčiai. Iš tos kovos katalikai išėjo pergalėtojais. 
Jie tačiau laimėjo kovą ne tiek savo, kiek socialistų jė
gomis. Bismarkas bandė sutriuškinti darbininkų judėji
mą — bet nestengė. Kiekvienuose rinkimuose socialde
mokratų balsai didėjo ir didėjo, nežiūrint visų perse
kiojimų is valdžios pusės, ir “geležinis kancleris”, galų 
gale, turėjo rezignuoti. Tada pasibaigė ir “kultūros ko
va” prieš katalikus.

šį kartą katalikai yra keblesniojo padėtyje, kadan
gi Hitleris yra katalikas, o ne protestonas, kaip kad 
buvo kunigaikštis Bismarkas. Artimiausias Hitlerio pa
dėjėjas valdžioje, vice-kancleris Von Papen, yra taip 
pat katalikas. Nuo tokios valdžios gintis katalikų baž
nyčiai yra sunkiau. 1

Be to, ir darbininkų judėjimas Vokietijoje dabar 
yra laikinai sudemoralizuotas ir suparaližiuotas. Ar 
greitai Vokietijos darbininkai sugebės nuversti “nacių” 
jungą, šioje valandoje sunku numatyti.

Tačiau amžinai tie rudmarškiniai barbarai Vokie
tijoje neviešpataus. Bet popiežiui dar ne kartą teks gai- 
lėtis, kad jisai darė konkordatą su Hitleriu.

“Vedant Kanalą-arba Perkant Karą- 
Geri Inžinieriai Reiškia”

CERTIFIKUOTAS PASIKALBĖJIMAS SU KONSTRUKCIJOS INŽINIERIUM FRANK VIOLETTE, PANAMA CANAL ZONE * *

1“»eSlmts metu patyrimas Pa- 
• narnoje mano išmokino atsar

gumo, apie kuri daugelis žnum*« 
hepaihano. AS norėjau gauti tvir
ti, kari,.”

“Mes rūsčiai elgiamės čia su karais... bet duo
kite man pasakyti kiek mano Plymouth

gali ištverti.”
KRANK VIOLETTE yra kuklus 
L vyras. Jis labai mažai kalba 
apie vadovavimų milionų dole
rių vertes Panamos Kanalo kons
trukcijoje. Bet paklauskite jo apie 
karus...

“Kanalo Zone kiekvienų dienų 
važiuojant greit pasirodo karo 
tvirtumas. Aš persitikrinau, kad iš 
pigių—kainos karų, Plymouth yra 
geriausias.”

- Ir p. ’Violette. nėra visai nuste
bintas, kad Plymouth pasirodė 
tvirčiausiu. Kaipo inžinierius, jis 
žino, iš savo ilgo patyrimo, kad 
plienas padrųtintas plienu yra

3 “Kai kurie nniHų keliui ne buvo pratęsti dėl shiaguino. het
• manu Plymouth buvo. Individualus Tekinių Sprlngsal atmu

ša Hilui gili h. Ir Hydraullc Stabdžiai mane sulaikė nuo daugelio

viena saugiausiu konstrukcijų, 
kokia jus galite turėti.

Bet Plymouth inžinieriai nesu
stojo tik ant tos vienos saugumo 
mieros. Jie pridėjo Hydraulic-Sta- 
bdžius—saugiausi stabdžiai kada 
nors padaryti.

Paskui, jie pąbudavojo dar ir 
extra patogumų taipgi... su pa
tentuotais Floating Pajėgos in- 
žino mountingais ir Individualiais 
Tekiniu siūbavimais.

Byle Dodge, De Soto arba Chry- 
slerio bealeris jums demonstruos 
Plymouth.

2"M«i rtel Kiuigunio pabiidiivojline KhiihIo ir namu attddecta-
• me ant plieno. Mew atrodome j| pilnai Kaugiu nuo visko 

pradedant nuo baltoH akriltdeifa iki žemėn drebėjimo,. Taip aš 
žinojau, kad saugus Pllenlnls-Body bus tvinHaunias.” ’

A 1 ■|,aH r Murtlnz, PreHldentoH konstrukcIJoH koinpnnljos kiekvienas
i , 11x0 ,J b’inoiitli karu. Plymouth kaino* prasideda nuo fA30. dlrhtu- 

Cumn '^l'T Cr* ^UMl1 h’luukų. Klauskite apie musų Oficlal Chrysler Motum
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NAUJIENOS, Chicago, III,

DIDŽIĄJAM CHICAGOS SKERDYKLŲ GAISRUI PRAĖJUS LIKO TIK GRIUVĖSIAI

Pasaulinę

Sylvia Sidney

Scenoje vidutinis vo

Šian

Vienas iš ge

Viva Vilią” su Wallace

Lietuves Akušeres

Graboriai

Ofiso Tel. Lafayette 3650

Nese

netu

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Tel. Cicero 3724

ene

Advokatai

UOZAPAS EUDEIKI
Tel, REPUBLIC 8100

Rengia diskusijas 
tautinių ir politinių 
mažumų klausimu

l’ereito
Dešinoj

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

Lietuvių Dienos Ko
miteto susirinkimas

pUSSfK 
bickie* 
Lietu’

komiteto susi- 
panedėlį, gegu- 
pačioj vietoj, 8

massage 
tr e a t- 
magne-

756 W. 35th St
Cor. of 85th and Halsted Sts. 

Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6-30-8:30 
Ncdėldienials pagal sutartį.

. ir Ashland 
yra

Į šią įstaigą galite

Antradienis, geg. 22, 1934

savo gyvenimo

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockvvell SU 
Tęl. Republic 9723

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2348

Manhattan 
Netrukus ateis gc- 
“Laughin^ Boti”, 

navaho indėnų gy-

šis komitetas yra 
lietuvių komitetas

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1401

Jų skelbimas tilps Naujieno 
se šių savaitę. Patemykit ir nu
važiuokit pas Jos. Rymkų, šio 
j e įstaigoje gausite gerų patai- 
navimą.—Kaimynas.

Valandos 
dėliomis ir Šventadieniais 10—12 

diena.

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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.

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

Kazimie 
Radzevi 

čia beveik nie 
išimant savuo Gaisras yra didele 

nelaimė

A. MASALSKIS
GRARORIUjS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

Chicagos sekmadienio gaisras 
tuTėtų būti pamoka, kad savo 
namų ir kitas brangenybes rei
kia apdrausti.

Kur kreiptis dėl apdraudos? 
Yra įvairių vietų, bet geriau
sia kreiptis į atsakančias jstąi- 
gas.

Stock Yards Mortgage Co., 
kuri randasi Peoples Bank na
me, 47 St. ir Ashland Ąve„ 
manageris yra lietuvis Jos. 
Rymkus 
kreiptis visada ir čia galėsite 
apdrausti savo namų arba ką 
tik norėsite.

1646
Tel. Boulevard 5203 ii- 8413 

1327 So. 49th Ct.
Koplyčia dykai

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau 

gijos Nariai. _________budria ge- 
Senoji bu- 
Okla., liko

Radzevi- 
persikelia 
kur gan
iai k u ru- 

žmona i<

šeimininkei susirgus, namai 
liko ne namais. 4-ios dukterys, 
kurios nelaimei ištikus buvo 
mažos, 
ro tėvo 
veinė 
svetima

Nedėlioj, 3 vai. po piet įvy
ko Lietuvių Dienos Komiteto 
susiripkimas. šiame susirinki
me buvo išrinkta ir patvirtin
tą pastovi komiteto valdyba. 
Pirmininku išrinktas K. Jurge
lionis, vice-pirmininku Antanas 
Olis, antruoju vice-pirmininku 
Al. Mįcevičius, sekretorium p-lė 
E, Mikužiutė, iždininku Justi
nas Mackievich, ALTASS iždi
ninkas. Taip pat buvo paskirti 
pirmininkai pastoviom komisi
jom. Spaudos komisijos pirm. 
K, Jurgelionis; kalbėtojų komi
sijos pirm, p. Antanas Olis; 
Dienos programo komisijos pir. 
Jonas Bijanskas; Prirengimo 
komisijos pirm. Al. Misevičius; 
finansų komisijos pirm. adv. J. 
žuris, Toliaus buvo nominuota 
ir išrinkta dešimts gražių lie
tuvaičių, kurios dalyvaus Pa
saulio Parodos atidarymo die
noje gegužės 26 ir reprezentuos

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas įr Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 31st Street

9 vai. vak. Ne-

Didesnę dalį
velionė praleido Oklahoma vai 
stijoje. Ten Radzevičių šeimy 
na ištiko didelė nelaimė. P-i 
Radzevičienė susirgo nervų Ii 
ga, atsidūrė ligoninėje ir kan 
kinosi per 13 metų.

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18th St. 
Tel. Monroe 3377

šeštadienio didžiajam skerdyklų gaisrui praėjus iš didelių trobesių ir sankrovų liko tik apdegusios krūvos griuvėsių, 
matytis sudegęs didelis gyvulių biržos trobesis. Tečiaus dar nespėjus gaisrui pilnai užgesti, o jau atstatymo darbas 

eina pilnu mųs<tu. Gaisras pridarė nuostolių gal daugiau kaip už $8,000,000. Griuvėsiuose rasta ir vieno sudegusio darbininko 
lavonas. •

Lachavich ir Sūnūs
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

CICERO. — Kiek laiko 
gal tapo palaidota 
ro kapinėse a. 
čienė. Velionės 
kas nepažinojo 
sius.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiam į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dėlioj nuo 10 iki 12. Akinių kainos 
per puse pigiaus, kaip buvo pirmiau. 
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

FELIKSAS PIEŽA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 19 d-, 8 va|. ryte, 1984 
m., sulaukęs puses amžiaus, gi
męs Kuršėnų miestelyje, šiaih 
liu apskr.

Amerikoj išgyveno 28 metus.
Paliko dideliame nuliūdima 

žmoną Magdaleną, po tėvais 
Pudžvelaitė, dukterį Sofiją 
(seserį Marijoną Feliciją, vie
nuolę šv. Pranciškaus Vienuo
lyno) 3 sūnūs Benediktą, Pra
ną ir Stasiu ir pastarojo juo* 
tori Oną, švogerj Joną Pudžve- 
lj ir jo žmoną Julijon 
seres 
nę. pusbroli Norbutą 
voj seserj Kristiną ir broli Jo* 
ną ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
4436 S. Fairfiel gat., Tel. La
fayette 2418. laidotuvės ivyką 
trečiadieny, gegužės 23 d., 8 v, 
ryto iš namu i Nekalto prasi
dėjimo Panelės švenČ. parapi
jos bažnyčią, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už vėlipnio 
sielą, o iš ten bus nulydžtas į 
Šv. Kazimiero kapines. Visi a. 
a. Felikso. giminės, draugai, pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie* 
mi dalyvauti laidotuvėse ir su* 
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Duktė, Sūnūs, Giminės

Ypač, visus kviečia laidotu
vėse švogeris Jonas Pudžvelis, 
kuris su šeimyna pagrabu rūpi
nasi. Jo Tel. Hemlock 4576.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. J. Bagdopas, Tel, 
Republic 3100.

_ Phpne Canal 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos: _ _
Seredomis Ir nedėl. pagal sutartį. 

Rez. 6681 So. California Avenue 
Telefonas Republic 7868

Chicagos skyrius The Wo- 
men’s International Leągue 
For Peace and Freedom rengia 
dviejų dienų diskusijas Palmei’ 
House viešbutyje tautinių, kul
tūrinių ir politinių mažumų 
klausimu. Tos diskusijos įvyks 
gegužės 28 d., ir 29 d. Įvyks 
trys sesijos, kuriuose bus nag
rinėjamos temos, ‘‘Rasinės, 
Kultūrinės ir Politinės mažu
mos Jungtinėse Valstijose”, 
“Pavojai tautinių mažumų Eu
ropoje” ir “Išrišimai mažumų 
klausimo”.

Diskusijose dalyvaus prof. 
Morss-Lovett iš Chicagos uni
versiteto, ’prof. Gaetapo Sal- 
vemini iš Harvard universite
to, prof. Melville J. Herskovits 
iš Northvvestern, Louis J. CoL 
lier, U. S. indėnų biuro virši
ninkas ir daugelis kitų autori
tetų. Suinteresuotieji kviečia
mi į diskusijas atsilankyti.

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
PStnyČios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 J8. Rockvvell Street 

Telefonas Republic 9600 ,

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

Tel. Kenvvood 5107
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

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

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th and Halsted Sts.) 
Gyvenimo vieta 3189 S. Lowe Avė.

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

Res. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659

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

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Tel. Lafayette 8572 
J, Liylevięius 
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER AV.

TIVOLI — “Men in White” 
su Clark Gable.

SOUTHTOWN— Lanny Ross 
—“Melody in Spring”.

CHICAGO 
triumfuoja filme “30 Day ĮPrin- 
cess”. Scenoje — Ilomay Bai- 
ley & Lee Sims, radio artistai 
ir visa serija vodevilio aktorių. 
Penktadienį naujas filmas 
“Murder at Vanities”. ,

ORIENTAL — Labuti geras, 
įdomus filmas “Once To Every 
Woman 
devilis.

UNITED ARTISTS 
dien paskutinė diena “House of 
Rcithschild” su George Arliss. 
Verta pamatyti.

McVICKERS 
riaušių dabartinių filmų Chica
go j e 
Beery. Jeigu turite laiko ir at 
liekamų centų — nueikite pa 
matyti.

ROOSEVELT 
įMeldrama” 
|ras filmas 
nųšviečiąs 
venimą.

Tel. Ofice Wentworth 6380
Res. Hyde Park 8395

Dr. Susanna A. Slakis
Moterų ir vaikų ligų specialistė

Dr. KARL NURKAT
Gydomos Akių ligos.

Akiniai pritaikomi atsakančiai.
Valandos nuo 10—3 po piet.

2201 W. 22 St.-Cermak Rd.
Telefonas Canal 6122

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. RUSSELL
Lietuvis.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th St.

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

Liūdna 15-ką metų 
nusitęsusios trage

dijos pabaiga

lietuvius. Sekamas Lietuvių Pa 
šaulio |?arodos 
rinkimas įvyks 
žės 28 d., toj 
vai. vakare.

Aiškumo daliai čia reikia pri 
durti, kad 
vienintelis 
pripažintas Parodos ir tik su 
tuo komitetu Parodos viršinin
kai skaitysis. Be to, šio komi
teto pirmininkas K. Jurgelionis 
yra pakviestas būti Pasaulinės 
Parodos komiteto nariu, šis ko
mitetas rengiasi ir yra pakvies
tas dalyvauti Parodos atidary
me. —Rep. J.

įvairus Gydytojai

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 SL, netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Purk 6755 ar Central 7464

MARIJONA SCHWARTZ 
po tėvais Sniaukštaitė

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
gegužės 20 dieną, 12:55 va
landą po pietų 1934 m., sulau
kus 22 metu amžiaus, gimus 
a. a. Marijona balandžio 8, 
1912 Chicago, III. .

Paliko dideliame 1 nubudime 
mylimą vyra Fred. motiną Ele
ną, po tėvais Uselaitč, 5 sese
rys Ona, Elena. Barbora, Anelė 
ir Genevieve, broli Juozapą, 3 
švogerius M. Griffin, Roy 
Forst, S. Šlajus ir daug kitų 
giminių.’

Runas pašarvotas, randasi 
532 W. 41st St. Tel. Boulevard 
2315.

Laidotuvės įvyks trečiadieny 
gegužės 23 dieną, 8:30 vai. ry
te iš namu į St. Georgės para- 
«ijos bažnyčią, 39th St. ir.So.

7enworth Avė., kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta i šv. Kaąįmiero ka
pines.

Visi a. a. Marijonos Schwartz 
giminės, draugai ir pažistami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Motina, Seserys, Brolis, 
dvogeriai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grą- 
borius J. F. Eudeikis, Telefonas 
Yards 1741.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephono Plaza 2400

Amerikos Lietuvių Daktarų

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

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

J. F. RADZĮUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

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

CHICAGO, ILL.

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS;

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

Phone MIDWAY 2880

50 kartų i Pasaulinę 
Parodų už $7.50

Pasaulinės Parodos viršinin
kai išleido j rinką naujj 50 
įžangų bilietą, kuris parsiduo
da po $7.50. Su įtuo bilietu ga
lima parodą atlankyti 50 kartų. 
Bilietai išduodami tik vienam 
asmeniui ir jų negalima leisti 
per rankas.

išaugo po 
priežiūra.

Hartshome, < 
tuščia. P- 
dukterimis 

gyventi į Cicero, III 
na darbą. Tuo pačiu 
pinosi nelaimingąja 
po didelių pastangų ir išlaidų 
pargabeno ir ją į Cicero. Buvo 
daug parankiau ligonę 
kyti, su ja pasimatyti, 
niai ji užmerkė akis.

Nors pp. Radzevičiai 
rėjo Cicero daug pažįstamų 
vienok laidotuvės buvo iškil

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0086

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

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife
6109 S. Albany

' ' Avenue
Phone 

Hemlock 9252
Patarnauja prie 
gimdymo namuo 
se ar lte°ninėse, 
duodu 
eleetiri

Bk A rnent i
tie blanketsirtt
Moterims ir mer-

I gfipoms patari
mai dovanai.

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveikite savo 

yupesčiuą man.

mingos. Suvažiavo seni pažįsta
mi, o vietiniai geraširdžiai taip
gi neatsiliko. P-s Miliauskas, 
duonkepis, vežė grabnešius, p. 
Zigmantas ir Zajauskas vežė 
šeimyną. Prisidėjo prie laido
tuvių daugelis kitų.

“N.” našejas.

Dr.^V. E. Siedlinskis 
DENTISTAS

4143 Archer av., kamp. Francisco av.

DR. C. MICHEL 0. D.
LIETUVIS

Kreivu akių specia- 
listas. Vaikų kreivai 
akis ištaiso be ope- 
racijos. Pig i o m i s 
kainomis. lengvais 
išmokėjimais. Pri- 
t a i kinimas akinių F
teisingas mažiems 
ir dideliems. Pata
rimai dykai.
4654 So. Ashland Avė

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

F 'TĖVAS*
Jęigu Norite Dailumo ir Nebrangumo 

Laidotuvėse........ Pašaukite_j

REPublic 8340
5340 So, Kedzie Avenue

(Nętųrlffla Mvyįįų gų firma tuo pačlU vatdų)

Tel. Cicero 2109
Antanas Petkus 

Graboriug 
KOPLYČIA DYKAI 
1410 So. 49 Ct 

CICERO, IIA

Siunčiame Gėlės Telegramų į vis<» 
pasaulio dalis.

LoVeikis
Kvietkininkas

Gėlės Dėl Vestuvių, Bankietams
Pagrąbams 

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

Phone Boulevard 7814

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

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotoj as
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams Kaina prieinama.

3319 Lituanica AVenue
CHICAGO, ILL.

RABORIUS 
ėst 46th S

o



PEOPLES PROGRAMAS

Šiandien 7-tą valandą ^ka-'^adarytus nuostolius.
re, Pranašavo lietų

di-

ta

v

Dar apie, stokjardu
Visi

ku-

►

For Rent

KVIEČIAM!

yra

*1.99

Central District
CHICAGO MAIL ORDER BARGENŲ OUTLETAS

rgan 
užsi-

ėsių. 
tyri-

kiek- 
viena
* Perkalto

ser- 
$16

retai 
įbes, bet 
dresiruo- 
lektuvas 
ir aklas

kiekvienam 
Todėl,

RENDON Tavern ir gražus didelis 
Piknikams Grove, randasi East ant 
Kean Avė. 1 blokas South nuo Ar
cher Avė. Justice Park, prie Liet. 
Tautiškų kapinių. Tel. Lincoln 3690.

Sabonienė, Saurienė
Sabonis, 1

Gavo ir pilno mechaniko laipsnį; turi apie 1,000 
valandų skraidymo

RAKANDAI PARSIDUODA UŽ KASTUS 
$160 parlor aetal $25. 0x12 orienlaliAkų 
kaurų Pat. $29.50. Riešuto madilo vale, 
kamb. setai $29. $124, mieffk. setai $39. 
3 kambarių pilnas {rengimas $99. u t ca^h 
arba iimokftjimo. AMERICAN STORAGE. 
423 W. 03rd St. Atdara vakarais ir n<4ėl- 
dieniais.laipsnio, kol

lakūno dalis
gerai valdyti. į Kelly
įstoti, kandidatas tu-

ŽINDYTOJA — nuolatinis dar
bas, gera vieta dcl motinos ir kū
dikio. Pašaukite Victory 1161.

—(OH—

Chicagos Lietuviai Ren
giasi | Naujienų Pikniką

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

Mergaitėms Dresės. Didžio 
nuo 7 iki 14. Kiekviena suk
nelė labai graži. Išėjimui, 
mokyklai ir sporto 
dresės .......................

THE “OLD RELIABLE” 
STANDARD “BREW”

Skaniausia Chicagos Alus 
CHICAGO REIGHTS BREWERY, 

Ine. 
Chicago Ofisas

FRANK A. YOUNG PRODUCTS Co. 
Distributors

4352 So. Mozart St.
Lafayette 7346

BALTI KAUTAI. Waffle weaves, Flanelės, ir Cords.
Pirkite dabar. Visų šaižų. Vertės iki $5.00, ............... .

MERGINA abelnam namų darbui. 
Reikia nakvoti ant vietos. $7.00. 
Sheldrick 9657, 6428 N. Magnolia 
Avė., 2 fh

lėktuvų 
jis gavo 
iš Jung- 
taip kad 
lėktuvus

kurių Vaitkus

$25,000 PRAVALIMO IŠPARDAVI
MAS. Studio couches $17.50, 3 šmotų 
miegkambario ir Parlor Setai — 
$29.50. 9x12 kaurai $10.50. Skalbimui 
Mašinos, radios, $10.50. Springsai $2. 
Nauji matrasai $5 ir daug kitų įvai
rių daiktų. JOYCE BROS. STORAGE 
CO. 5711 So. Halsted St. Wentworth 
5181. Atdara vakarais

Pai 
ti. 
M.

Bus
žin ų, 
neš 
biznio 
nitgre 
tin

šilkinės ir Perkelinės Dre
sės. Specialė grupė šilkinių 
ir perkelinių dresių, kurias 
turime išpar. $4 
duoti ....................... ■ ■“v

pas; • 
n epam i raskite

gražios muzikos, įdomių 
o svarbiausiai, bus ■ pra- 

svarbių žinįų iš 
Fi?r- 
Me-

po-
džiausiąs

Peoples esQ3 oro pranašas

MILŽINIŠKAS MAIL ORDER

Perviršio Išpardavimas!!!
Išpardavimas bus toks iškilmingas, kad dėl jo verta 
lių. Tegul niekas jus nesulaiko. Vertybes dėl visos 
jantis jūsų kišenių.

KAUTAI DEL MOTERŲ IR MERGINŲ — Mes turime išparduoti 
tuojaus musų perviršį stako. Populiariški materijolai. Pamušalu perdem 

$2.99 — $4.99

Financial
Finaniat-Paskolot______

PINIGAI PASKOLOMS 

$100 iki $300 
1647 WEST 47th STREET

Help Wanted—Female
______ parbininkiųi Reikia_______
PAIESKAU darbininkės, teisingos 

moteries ir gaspadinės, gera moteris 
gaus gerą užmokestį. Atsišaukit 
tuojaus John, 651 W. Madison St. 
Hotel ant antrų lubų.

CLASSIFIED ADS

FAKTAI PARODO DIDELĮ LEIT. F. VAIT- su kuriuo vien skraidymas la- 
kuno nesupažindina.

Baigė Aviacijos mokyklą su 
pasižymėjimu

Per aštuonis mėnesius jaunas 
Feliksas brausėsi per knygas, 
skraidė, ardė motorus, kad vėl 
juos į daiktą sudėti, kartais 
nuplėšdavo nuo lėktuvo spar- 

'nus, kad po budria instrukto- 
Įi’iaus akimi vėl juos užlipinti.

„ ., x Pabaigęs kursus, pabaigęs juos' 
metais senąjam Bridgeporte, gu pasįžymejimu, jaunas Felik- 
Chicagoje. Ten jo tėvas tuo lai-1 
ku turėjo “plumcrio biznį”. Iš
siritęs iš vystyklų ir suknaičių 
ir užsimovęs kelnes, jaunasis 
Feliksas pradėjo lankyti mo
kyklą. Buvo Armonr mokyklo
je, vėliau Bamard pradinėje 
mokykloje ir kursą baigė Ilealy 
mokykloje.

Mokytis sekėsi. Po to, apsi
ginklavęs pirmuoju diplomu, 
įstojo į Lindblom mokyklą, ku
rioje mokėsi apie du metu. Po 
to persikėlė į Parker mokyklą, 
iš kurios išėjo studentas prisi- 
ruošęs parodyti universiteto 
profesoriams ką lietuvis gali. 

Ir įstojo į Chicagos universi
tetą. Mokėsi iki birželio 1928 
metais. Tuomet jį staigiai įkan
do nenaudėlis aviacijos vabalas 
ir nuo čia matome Vaitkų ke
liaujantį į Californiją, March 
lauką.

Gal ne vienai panelei jis ten 
užgavo širdį, kuomet užsivilkęs 
puošnią kadeto uniformą spa- 
ceravo po lauką, trankėsi po 
padanges lėktuvuose, kad po to, 
gavęs kelių valandų “vakacijas” 
nuvažiuoti j miestą ir ten brau- 
stis per knygas ir gilintis į

KAUS PATYYR1MA IR GABUMUS

Pasižymėjo armijos tarnyboje, statė nau 
jus savo konstrukcijos lėktuvus

Liepos mėn., 1928 metai.
Į Californijos miestą River- 

side atvažiuoja jaunas vyrukas, 
į armijos stovyklą pa- 
norįs įstoti į armiją, 
tas jaunuolis. Mat, jis 
apie aviaciją. Nori lik-

reiškia
Gudrus 
svajoja 
ti lakunu. Norėtų tuojau įsto
ti į Aviacijos korpusą, bet su
žino, kad kareiviams duodama 
pirmenybė. Civiliai turi laukti 
savo eilės. O nenorėdamas per 
ilgai laukti, nutaria tapti ka
reiviu.

Netrukus jį matome maršuo- 
jant su karabinu ant pečių. Ne
ilgai karabiną nešiojo. Pabuvo
jęs pėstininkų tarpe 'trumpą lai
ką, įstoja į aviaciją. March 
aerodrome, Californijoje, pra
deda skraidyti, kad už kelių 
metų išsivystyti į lakūną, ku
ris drąsiai, neabejodamas apie 
pasisekimą, nutaria leistis į ke
lionę per Atlantiką į Lietuvą.

Tas- jaunas vyras nekas ki
tas kaip leitenantas Feliksas 
Vaitkus, naujasis “Lituanicos 
11” valdytojas, kuris dabar 
stropiai rengiasi žygiui, kurį 
žada įvykinti liepos mėnesį.

Gimė Bridgeporte
Gimė jis birželio 20 d., 1907

‘i

Vertės iki $3.00. Geros skuros. 
♦T-STRAPS *OXFORD ‘ARCH 

SUPPORTS.
Kiekviena pora tikras bargenas.

Nepraleiskite jį!!!

6000 naujų
Dresių

Pastebėtinai Gražus Hollywood 
Styliai. Nėra kiekvieno saizo 
kiekviename styliuje, bet atsi
ras tinkama dėl kiekvienos. Di
deles mieros taipgi.

88c
*Pique *Gingham 
•Polka Dots *Išeinamos *Or- 
gandies * Sporto *Naujoviškos 

•kombinacijos.

2300 Porų Baltų 
Kid Čebatukų

NAUJIENOS, Chicago, UI.
■ ■ ■ - ---------- L

Antradienis, geg. 22, 1934

sin, žymaus fabrikanto pagel- 
biamas, įsteigė aviacijos mo
kyklą, o pats dirbo daugiausiai 
prie eksperimentinių darbų. 
Modeliavo naujo tipo lėktuvus, 
darė braižinius, lėktuvus statė. 
Jis gali pasigirti, kad jo staty
ti ir modeliuoti greitieji lėktu
vai per eilę metų užėmė pirmą
sias vietas įvairiose 
lenktynėse. Tuo tarpu 
ir mechaniko diplomą 

;tinių Valstijų žinios, 
į mažai yra faktų apie 
ir skraidymą, 
nežinotų.

Ore išbuvo suvirs 1,000 va
landų ir visas tas lakioj imas 
buvo nė vien paprastas aero
plano valdymas, bet sujungtas 
su lavinimosi, su noru naują 
triukį pramokti, vienos^ kitos 
konstrukcijos lėktuvo ypatybes 
patirti. Bendrai, tas skraidy
mas buvo planuotas, apgalvotas 
ir jis atstoja kelių tūkstančių 
valandų paprasto skraidymo.

Tinkamas valdytojas “Litua
nicos II” bus leitenantas Fe
liksas Vaitkus, kuomet lėktu
vas plasnos per Atlantiką.

0C0. Apie 80 nuošimčių tos sa- j 
vasties buvę apdrausta. Ap-| 
dranga gi buvusi paimta iš 300 
kompanijų, taip kad tur būt nė 

'viena jų perdaug finansiniąi ne
nukentės išmokėdama gaisro

stotis W. G. E. S. perduos 
regįuliarį antradienio radio pro
gramą. Jo išpildyme dalyvaus 
grupė žymių dainininkų 
nios: 
Čiapas,

•lor kvartetas, duetas ir ki- 
Kalbes Dr. P. Zalaįoris,

D.

daug
srities apie Peoples 
Kompanijos 18-tą

Išpardavimą. Tas bu(j la 
baij svarbu 
klausyti, 
užsistatyti savo radio.

Chicagiečiai kalba, kad 
jų mieste melagis 

i arba spėji- 
kas. Ir visgi, kai visi laukia lie
taus, oro pranašo C. A. Don- 
nel’io pareiškimas spaudoj pir
madienį skambėjo gerai. Jis, 
mat, pranašavo Chicagai ir jos 
apielinkei lietų tą dieną.

Stokjardai apdegė 
stokjardai stato

ma iš naujo

CLASSIFIED ADS
Business Service 

______ Biznio Patarnavimas____  
NAMU SAVININKU ATYDAI 

Musų biuras suteiks patarimus namų
navininkams 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 2951-2952 
Mes esame jau šiuo adresu virš 50 met.

eiti daugelis my- 
šeimos, apsaugo-

Out-3-jų 
fitas 
tinęs 
už ..

šmotų
Beret, Pirš

to Dresė
..... 880

24.000 NAUJŲ SKRYBĖLIŲ. Taipgi 
Baltos. Daugelis
vertos $1.88 ........................... Owr
2000 BERETS — norime išparduoti 
visas. Jūsų pasirin- 1 fič
kimui .................................. ..... ■
DIDELI BARGENAI MAUDYMOSI 

KOSTUMŲ 
Vyrams ir Berniukams

Maišyti Styliai, grynų vilnų. QQ0 
Visu šaižų ir spalvų ......... . ****
Specialia pasirinkimas 
Berniukams siutų ................... vw
Moterims Siutai, Rinktinių Stylių ir 
Spalvų. Visų šaižų. Vertės iki $3.50. 
speciai gcįę $1 
Kūdikiams. Didelės vertybės Mergai
tėms. Gana didelis pasirinkimas sty
lių, pradėti sezoną. CQ0—QQ0 
Jūsų pasirinkimui vv wv 
DIDELIS SPECIAL — 1 Skyrius 
Moterims Čebatukų. Maišyto didžio. 
$8.00 iki $4.00 pirmiaus $4 ftfi 
kainavo. Porai ............. ■
Tenis čebatukai — Didelis Special. 
1000 porų visų ACI0
šaižų ..................................... ......

C H iCAGO IV! A I L ORDER 
B ARGAI N OUTLET
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sas mane, kad “dabar 'tai jau 
viską žinau apie aviaciją” iki 
nepateko į Kelly mokyklą, San 
Antonio, Texas valstijoje.

^Pasirodo, kad ir Aviacijoje 
yra pradines mokyklos ir augŠ- 
tieji kursai. March mokykla, 
kurią Įeit. Feliksas Vaitkus lan
kė Californijoje buvo pradinė, 
o Kelly — augštasis aviacijos 
universitetas. Baigęs March 
mokyklą studentas skaitosi pil
nu lakunu ir ją išėjęs 
aeroplano nosį į žemę 
armija savo lakūnus 
a iki to 

netampa 
galėtų jį 
mokyklą
ri būti baigęs bent dviejus mė
lis universitete, tad Vaitkaus 
studijos Chicagos universitete 
nenuėjo niekais.

Įsitcja j aviacijos universitetą
Įstoja į Kelly mokyklą ir ten 

nėra paprastas “kadetas”, bet 
jau antras leitenantas.

Zubrija sušilęs Feliksas. 
Skraido dideliais lėktuvais, 
skraido mažais, skraido sun
kiais ir lengvais. Vieną dieną 
slenka bombardiniame lėktuve, 
kad, anot to žemaičio, padėti 
kiaušinį, kuris vienu sykiu ke
lias trobas išnešioja skedromis 
po padangę. Kitą dieną dairosi 
po pasaulį ir žiuri kas darosi 
sivaizduotame karo fronte iš 
observacinio lėktuvo. Vėl kitą 
dieną puola priešą priešų puo- 
imo specialei pastatytam lėk
iu ve. Ir, kuomet įgudo skrai
dyti su tais įvairios rųšies lėk
tuvais, tik tada Vaitkus pra
dėjo 
vus,

Jau nebetoli Nauiie 
nų Pavasarinis 

Piknikas

CHICAGOS
1 ŽINIOS

šeštadienio popietį kilo gais
ras stokjarduose nušlavęs dido
ką jų plotą. O pirmadienį, kai 
dar pelenai neataušo, jau šim
tai darbininkų dirbo, kad atsta
tyti sudegusius tvartus ar pa
taisyti apardytuosius, arba ap
žiūrėti, kas reikia daryti gais
ro sužalotiems trobesiams.

valdyti “pursuit” lėktu-
- specialei pastatytus 

jriešų vijimui. Tai sunkiausiai 
suvaldomas lėktuvas, nes yra 
greitas, labai greitas, reikalau- 
,a šakų nervų, greitos orienta
cijos ir nei mažiausio krislelio 
jaimės iš lakūno pusės.
Palieka “pursuit” skvadrono 

.vadu
Skraidymas sunkiais ir leng

vais, bendrai, visokio tipo lėk
tuvais, suteikė Įeit. Feliksui 
Vaitkui patyrimą, kuris reika
lingas prie “Lituanicos II”. Ar
mija, baigdama lakūnus lavin
ti, būtinai reikalauja, kad jie 
mokėtų ir vienokio ir kitokio 
tipo lėktuvus valdyti, tik iš
imtį daro su “pursuit” Ičktu- 
vais. Tos rūšies lėktuvams ski
ria tik tuos lakūnus, kurie iš
siskiria iš tarpo kitų drąsa, 
šaltu krauju ir gabumu. Vienas 
iš tų parinktųjų ir buvo musų 
Feliksas.

Bet nepasitenkino jis tuo. 
Kopė dar aukščiau ir netrukus 
buvo paskirtas viso “pursuit” 
lėktuvų skvadrono vadovu. Daž
nai mes juos matome aviacijos 
iškilmėse ir manevruose skrai
dant formacijose.

Patampa pilnu leitenantu
Baigęs Kelly mokyklą, leite

nantas Feliksas Vaitkus buvo 
atsiųstas į Selfridge aerodromą 
Mt. Clemense, Michigan valsti
joje. Čia tebetęse mokslą iki 
1931 metų, kuomet pagaliau 
armijos “dresiruotę” baigė ir 
kaipo “pabaigtas produktas” 
armijos akimis žiūrint ir su lei
tenanto laipsniu, buvo pasiųs
tas J atsargos korpusą laukti 
ar kartais priešas nesumanys 
užpulti šių Jungtinių Valstijų. 
Bet tokio pavojaus Vaitkus dar 
nesulaukė.

Būdamas rezerve, musų nau
jasis “Lituanicos II” valdovas 
tęsė mokslą ir toliau. Taipgi ir 
kitus mokino. Kohler, Wiscon-

Kuomet atėjo tikra vasara, 
tai galima sakyti, kad nei vie
nas žmogus negali nusėdėti na» 
miė sekmadieniais.

Nuo dabar, kiekvieną sekma
dienį yra tai šis, tai tas ren
giama. Bet birželio 3 dienos 
sekmadienis į>ųq nepaprastas 
visiems Chicagos ir apielinkių 
miestelių lietuviams, nes tą 
dieną įvyksta Naujienų Gra
žusis Pavasarinią Piknikas.

Naujienų Piknikai pasidarė 
tradicinė lietusių šventė ir į 
tą Šventę, į Naujienų piknikus, 
suvažiuoja visi. ,

čia visuomet būna geriausia 
proga susitikti ir pasimatyti 
su savo draugais ir pažįsta
mais. O susitikti $avo draugus 
ir pažįstamus, kožnam yra ma
lonu.

Programas šiame Naujienų 
liknike bi?s įvairus, turiningas, 
žingeidus ir įsu važiavę tūkstan
čiai lietuvių, čia praleis laiką 
naudingai ir jaukiai.

Naujienų Bendrovės Pikniko 
Rengimo Komisija stropiai rū
pinasi programų. Galima iš 
anksto užtikrinti, kad progra
mas bus rūpestingai sureng
tas.

Sekite Naujienose praneši
mus ir jau pradekite rengtis 
į šį Naujienų Pavasarinį Pik
niką, kuris įvyks bfrželio 3 
dieną.

— Piknikų Lankytojas.

Stokjardu gaisras kilo šešta
dienį popiet. Gi pirmadienį jau 
šimtai darbininkų darbavosi pa
taisoms apdegusių ir statybai 
naujų trobesių vietoj tų,
riu<|s nušlavė ugnis. Biznis va
rytį tarp pataisų ir griuv 
Pradėta gaisro priežasties 
ne j imas.

daisras kilęs galvijų (tvar
tuose prie 43 gatvės ir Mo 
St. Manoma, kad tvartai
degę dėliai numesto iš prava
žiuojančio automobilio neužge- 
syto cigaro >ar cigareto.

Užtikta apdegęs layonas Isa- 
ac’o Means, 63 metų, kuris gy
veno adresu 7622 St. Lavvrence 
avė. Means pirmas pastebėjęs 
besikuriantį gaisrą, liepęs tvar
tų sargui atidaryti ugnegesių 
alarmą, o pats puolęs su vied- 
rais vandens gesyti ugnį. Po to, 
nieko negirdėta apie jį iki pir
madienio, kai jo apdegęs lavo^ 
nas užtikta.

Apdraudos kompanijų atsto
vai, apskaičiuoja, kad stokjardu 
gaišras padaręs nuostolių tur
tui tarp $6,000,000 ir $8,000,-

Raudonos Rožės klu
bo baseballininkai 

jau darbuojasi
— ........ ......

CICERO.— Raudonos Rožės 
klubo baseball komanda jau 
pradėjo veikti—visu smarku
mu?. šįmet turi keletą naujų 
jėgų, gana vikrių vyrukų, jų 
tarpe jauną Vlado Neffo sū
nų. Jis visų atydą atkreipia į 
save. Tai tikrai turi žaibo grei
tumo ranką sviedinį paleisti. 
Ji eina kaip kulka. Be to, jis 
ramus, rimtas vaikinas.

Esu tikras, kad lošėjams sek
sis, jeigu tik visi sutartinai 
veiks. Klubas nesigaili išlaidų, 
tad jus broliai nesigailėkite sa
vo energijoj, o išeisite perga
lėtojais.

Birželio 10 d., klubo metinis 
piknikas Stickney Parke. Visi 
rengkitės toms iškilmėms. Į? 
gykite serijų bilietus.

-—“N.” rašė jas.

Warehouse
I .

Aptuštinimo
DIDŽIAUSI

BARGENAI
Jei Pirkaite Dabar

Tik biskį reikia įmokėti, 
kitus lengvais išmokėjimais 
per 18 menesių.
VISI TAVORAI GARANTUOTI 
Neatidėliokit, veikit greit!

$159 Seklyčios Setas, 50 
$98 Miegamo kamb. 
Setas, dabar .......
$69 9x12 Kaurai, 
dabar .......................
$125 Valgomo Kam
bario Setas, dabar 
Lova, Springsas. 
ir Matracas ..............
Didelės įtalpos 
Refrigeratoriai .......
9x12 Felt Kaurai 
dabar po ............. i......... w»ww
Elektrikinlai -Reflgeratoriai ir Ra
dios už Yt kainos. Pasinaudokite 
Sroga iš šių bargenų dabar did- 

laustoj ir puikiausioj lietuvių
^rakandų krautuvėje Bridgeporte.
Atdara Utarninkais, Ketvergais to 
Subatomis iki 10 vai. vakaro.

29.95
19.75 

*39.50 
H 4.95
11.95 
*3.98

M0RTGA6E BAHKERS
^IETKIEWiCŽ S@ v
vrv * - — - - -  ----------n-' J

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
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosavą mo
dernišką studiją su 

Hollywood šviesoms. 
420 W. 63rd St.
Englewood 5883-5840

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

Draugija moka pašalpą 
gantiems nariams $6, $10 ir 
savaitėje, sulig nario priklauso
mo skyriaus, pomirtinė yra $250. 
įsirašymui malonėkite atvykti i 
Draugijos ofisą, 1739 So. Halsted 
St. sekamais vakarais: panedėly- 
je, ketverge, pėtnyčioj ir subatoj 
—nuo 4 iki 7:30 vai. vakaro. Ar
ba telefonu praneškite Draugijai, 
kad norite įsirašyti, tuomet at
vyks musų atstovas Tamstos įra
šomo reikalu.

KVIEČIAM IR LAUKIAM!
Telefonas

Canal 0117

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

Furniture Co. 
3621-23-25 South 
Halsted Street 
JOSEPH JOZAITIS, 

Manageris

Musical Instruments
______ Muzikos Instoumentai______

$208, yra priklausantis mums ba
lansas ant $1200 Baby Grand Piano 
ir $208 nupirks šį pianą. Tinka
miems žmonėms be įmokėjimo. Tik
tai $2.00 į savaitę. Telefonuokite 
arba pamatykite tuojaus.Mr. Pierce, 
Credit Manager, Wabash 6900, 
Baldwin Piano Co., 323 South 
Wabash Avė.

Business Chances

PARDAVIMUI Tavern. geras 
kampinis, biznis išdirbtas, renda ne
brangi. su pagyvenimu. Taipgi par
davimui 6 kambarių rakandai, prie
žastis turi išvažiuoti į Detroit. 
Mich. naudokitės proga.

2023 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir ken- 
džių Storas, skersai gatvės nuo mo
kyklos, geras kampas dėl gero žmo
gaus. Parduosiu pigiai už cash. 
Atsišaukite laišku į Naujienas, Box 
116, 1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI Tavern, pilnai 
įrengta, barai, stalai, stiklai, pečiai, 
viskas, kas reikalinga, 6 kambariai 
viršui pagyvenimui. Salė užpaka
ly saliuno. Renda už visą namą 
$30.00 mėnesiui. 7301 So. Peoria St. 
Vincennes 4985.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

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

3216 So. Halsted St.
Tel. Victory 4965

GYVENK kur nėra žiemos ir da
ryk bizni apskritus metus. Parsi
duoda gazolino stotis puikiausiai 
įrengta, ant dviejų lotų, puikiausio 
kryžkelio. Užpakaly stoties trys to
tai; yra pastatytos keturios cabins 
dėl turistų ir dar yra vietos dėl de
šimties cabins. Lotai 50—125, pri
sodinta daug tropiškų medelių, ir 
visi reikalingi rakandai ir yra 
ūkei dėl aptvarkimo vietos. Ant di
džiojo kelio kuris eina nuo W. Palm 
Beach ant Miami, dvi mylios nuo 
Miami miesto, kelias vadinas Federal 
Highway No. 1 ir Florida No. 4. 
Parduosiu pigiai arba mainysiu ant 
biznio prapertės Chicagoj, dėl pla
tesnių žinių rašykite laišką.

JOS. BELICKAS 
Box 1870 Little River, 

Miami, Florida

Tel. Yards 8408 
VICTOR BAGDONAS 

Perkraustome ant vietos 
Nuvežamo ir i tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANU 

PEKRAŲSTYTOJAS 
3858 So. Halsted St. Chicago. III 

Ofisas 8406 S. Halsted St.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė pačioj lietuvių širdy, nes aš par
duodu už skola arba čatel mortgi
žių beveik pusiau už dyka. Atsi
gaukit greitai, nes tas ilgai nebus.

JOE PAUL,
3335 So. Halsted St. 

Tel. Yards 6894 
nuo 1 iki 6 vai. vak.

Real Estate For Sale 
Namai-žemėPardavimuj

PARDAVIMUI 5 kambarių bunga- 
low, 60 pėdų frontas ant Kedzio 
Avė., Paaukausiu pigiai.

11148 So. Kedzie Avė.




