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Prezidentas paruošė pa- 
šelpų darbų programą

Siekiasi pastatyti prie pašelpų darbų ir 
. dirbtuvėse 7,000,000 darbininkų

WASHINGTON, bal. 24. — 
Prezidentas Rooseveltas pasi
kalbėjime su laikraštininkais 
išdėstė savo labai ambitišką 
pašelpų programų, kuris siekia
si su laiku suteikti darbų Ir 
000,000 darbininkų. Pusė jų, t. 
y. 3,500,000 yra šelpiami bedar- 
bai, kurie bus pristatyti prie 
tiesioginių pašelpų darbų, o ki
ta pusė darbininkų, prezidento 
manymu, gaus darbo privati
nėje industrijoje, kuri pradės 
smarkiau veikti, iš priežasties 
pašelpų darbų .

Prezidento pašelpų darbų pro
gramas dar tebėra projekto 
formoje, bet jau baigiama . jį 
tvarkyti ir ruošiamasi jį pra
dėti vykinti.

Einant prezidento programų, 
< veik visus darbus tvarkys 

esantys valdžios departamentai. 
Teks tik įvesti kryžkelių naiki* 
nimo, kaimų pertvarkymo ir 
kaimų elektrifikacijos departa
mentus.
Darbus tvirtins pats prezidentas

Visus darbus tvirtins pats 
prezidentas ir be„ jo sutikimo 
nebus skiriami pinig&i jokiems 
darbams. ' * * * • ■ *

Nebus vykinama jokių pro
jektų, kurių įvykinimas galėtų 
užtrukti ilgiau 18 ar 20 mėne
sių. Taipgi nebus skiriamos 
kiek didespės sumos darbams 
tuose distriktuose, kur nėra di
delės bedarbės.

Valdžios išlaidos nepadidės, 
nes jei reikės valdžios departa
mentams samdytis daugiau dar
bininkų tvarkyti tuos darbus, 
tai padidėjusios lėšos bus pa- 

p dengtos iš pašelpų darbų fon
do ir tokie darbininkai bus at
leisti kaip tik užsibaigs jų dar
bas.

Dabar stropiai peržiūrimi 
šelpiamų bedarbių sąrašai ir 
renkami tinkami darbui beda r* 
biai. Valdžios tikslas yra su
stabdyti pašelpas bedarbiams, 
vieton to visiems jiems sutei
kiant darbą. Už darbą bus 
mokama tik apie $50 į mėn., 
kad nevylioti darbininkų iš 
dirbtuvių, atpenč, pačius be
darbius versti susirasti pelnin
gesnį darbą privatinėse indus
trijose.

Tvarkymui ir išdalinimui pa
šelpų darbų bus sudaryti nau
ji valdžios skyriai, kurių vyriau
sias bus aplikacijų ir informa
cijų. Tam skyriui vadovaus 
Frank Walker, buvęs demo
kratų partijos iždininkas ir 
dirbęs prie panašių darbų ir 
paskui—darbų išdalinimo tary
ba. Jos tvarkys visas aplika
cijas, jas peržiuręs, paduos 
prezidentui patvirtinti ir pa
skirstys darbus.

Chicagai ir apielinkei federa- 
lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Nepastovus, ■ galbūt lietus; 
biskj šilčiau.

Saule teka 4:55, leidžiasi 6> 
41.

Kas bus dirbama
Pašelpų darbų lėšomis bus 

atliekami visokiausi darbai, kad 
visokiausios rųšies bedarbiams 
parūpinti darbą. Prie svarbiau
sių darbų bus tiesimas ir gra
žinimas kelių, naikinimas kryž
kelių, statymas tiltų; pertvar
kymas kaimų, gerinimas žemių, 
įvedimas irrigačijos; kaimų 
elektrifikacija; kaimų statyba, 
taipjau griovimas lūšnų ir namų 
statyba miestuose; baltkalnie- 
riams darbininkams irgi bus su
teikiami visokiausi jų išsilavini
mui atitinkami darbai; miškų 
sodinimo ir konservavimo dar
bai; potvynių kontrolė, upių ir 
prieplaukų gerinimas. Miestams 
ir valstijoms bus teikiamos pa
skolos viešiems darbams. Ir t.t.

Pirmiau valdžios numatyti 
platus viešieji darbai, kuriems 
jau ir pinigai yra paskirti, bus 
tęsiami ir toliau. Jie nėra su
rišti su šiais trumpalaikiais pa
šelpų darbais.

Dunojaus konferen
cija tarsis tik dėl

Austrijos
RYMAS, bal. 24. — Prisibi- 

jant, kad nesutikimai dėl ma
žųjų valstybių atsiginklavimo 
gali pakrikdyti pačią konferen
ciją, Dunojaus valstybių kon
ferencija, kuri įvyks čia birže
lio mėn., svarstys vien tik ga
rantavimą Austrijos nepriklau- 
samybės. Todėl konferencijoj 
dalyvaus tik tos valstybės, ku
rių sienos prieina prie Austri
jos—čechoslovaki  j a, V engrij a, 
Jugoslavija—neskaitant Italijos 
ir Franci jos, kurios pirmos pa
siūlė sutartį dėl nesimaišymo į 
Austrijos reikalus. Tą sutartį 
pasižadėjo remti ir Anglija.

Lenkija susilaukė 
naujos diktatoriškos 

konstitucijos
VARŠAVA, bal. 24. — Vakar 

su didelėmis iškilmėmis naują 
Lenkijos konstituciją pasirašė 
prezidentas Moscicki ir ji tuo- 
jaus įėjo galion.

Pirmiausia konstituciją pa
tvirtino kabinetas, o paskui ją 
pasirašė prezidentas, ši “links
ma” žinia gyventojams buvo 
pranešta 101 kftnuolės šuviu.

Prezidento pasirašymo iškil
mėse dalyvavo visi kabineto na* 
riai ir seimo vadai. Nebuvo tik 
Pilsudskio ir užsienio reikalų 
ministerio Beck. Pastarasis da
bar atostogauja Venecijoj.

Naujoji konsitucija suteikią 
nepaprastai didelių, tiesiog dik* 
tatoriškų galių šalies preziden
tui.

Manoma, kad dabar preziden
tu sutiks būti ir pats Pilsuds
kis, kuris daugiausia ir rūpino
si tos konstitucios pravedimu.

LONDONAS, b. 24. — Ram- 
say MacDonald paprašęs karalių 
paliusuoti jį iš premiero vie
tos. Priežastis— jnenkėjanti 
sveikata. Naujuoju premieru 
busiąs Baldwin.

Dideli potvyniai Californijoj. Šimtai neteko pastogės, 21 žmogus žuvo, tūkstančiai akrų dirba
mos žemės tapo vandens apsemta. Paveiksle vaizduojama vieta randasi netoli Sacramento.

Čili moterys pagel
bėjo atgaleiviamš 
laimėti rinkimus

Du Graikijos genero
lai sušaudyti

- 4 . - - - . ’ - -

ATHENAT, bal. 24. —- šįryt

Moterų ir svetimtaučių pagelba 
atgaleiviai laimėjo absoliutę 
didžiumą miestų rinkimuose

liko sušaudyti du generolai, ku
riuos karo teismas vakar pa 
sme’rkė mirčiai už dalyvavimą 
nesekmingame venizelistų su-

Suėmė Illinois seno
sios mainerių uni
jos prezidentą

Ray Edmundson kaltinimas dėl 
nušovimo /Springflelde nau
josios unijos organizatorius

SANTIAGO, čili, bal. 24. — 
Čili moterys, kurios pirmą kar
tą įgavo balsavimo teises, savo 
balsais pagelbėjo konservato
riams ir kitokiems atgaleiviamš 
laimėti miestų rinkimus. Delei 
to rinkimus pralaimėjo socia
listai, kurie pirmiau buvo labai 
stiprus, o komunistams nepasi
sekė pravesti nė vieno atstovo 
į miestų tarybas.

PirmiMii buvę silpni konser
vatoriai, dabar . moterų balsų 
dėka, laimėjo 355" vietas, libe
ralai—322, radikalai—289, de-

kilime. Sušaudytieji yra buvęs 
Graikijos armijos komanduoto-^ 
jas Mažojoj Azijoj gen. Papou- 
las ir brig.-gen. Kimisis. / ; '

....„„..Ii., ......... .................................

Išvaikė streikieriuš
VANCOUVER, B. G, bal. 24. 

—Visa Vancouver policija liko 
pašaukta išvaikyti 1,000 strei
kuojančių pašelpos kempės be
darbių demonstraciją. Policija 
paleido į darbą buožes ir demon
strantus išvaikė, du jų skau
džiai sumušdama ir kelis areš-

mokratai — 103 ir kairiosios 
partijos tik 25 vietas. Kadangi 
liberalai ir demokratai irgi yra
atgaleiviai, tai atgaleiviai turės 
visuose miestuose absoliučią di* 
džiumą tarybose, nes dešinieji 
bendrai turės 818 Vietų, prieš 
kiek pažangesnius 314.

Atgaleiviamš pagelbėjo laimė
ti rinkimus ir svetimtaučiai, 
kuriems irgi buvo suteikta bal
savimo teisė. O svetimtaučių 
Čili respublikoj gyvena apie 40,- 
000, jų tarpe apie L200 ame
rikiečių.

Čili yra įvestas verstinas 
balsavimas ir 'nebalsavę turi 
mokėti du dolerius pabaudos.

Apiplėšė pašto tro
ką; paėmė $85,000

tuodama.

WASHINGTON, b. 24. —Ne-
užilgo kongresui bus pasiūlyta 
pakeisti vidaus reikalų departa
mento vardą ;į» konservacijos de
partamentą, kad suteikti tam 
departamentui daugiau galių 
tvarkyti viešuosius ir gamtos 
turtų konservavimo darbus.

SACHSENBERGi, Vokietijoj, 
b. 24.—Dar 10 protestonų kuni
gų liko areštuota už priešini
mąsi načįų politikai bažnyčio
je.

MEXICO CITY, b. 24. — 
Gen. Gregorio Mendez, kuris 
yra dalyvaęs daugely sukilimų 
ir jo gįminaitis liko užmušti 
garvežiui užgavus jų automo
bilių.

WARREN, Ohio, bal. 24. — 
Trys kulkosvaidžiais ginkluoti 
plėšikai užpuolė pašto troką, 
pagrobė vežėją ir palikę troką 
miesto pakrašty pabėgo savo 
automobiliu, pastvėrę apie $85,- 
000. Tarp grobio buvo $72,000, 
kuriuos Clevelando federalinio 
rezervo bankas siuntė vietos 
bankui.

Plėšimas įvyko tik už bloko 
nuo pašto. Prišokę prie troko 
plėšikai nuginklavo vežėją ir 
troką nusivežė į tuščią gara
žą miesto pakrašty, kur jie iš
reikalavo i vežėjo raktus, susi
rinko tik pačius vertingiausius 
siuntinius, susikrovė juos į sa
vo automobilių ir pabėgo.

Dabar visos apielinkės poli
cija gaudo plėšikus.

LONDONAS, bal. 24. —Dub
line sudegė didelė Plaza salė, kur 
buvo traukiami Airijos valsty

Myrtle Blacklidge, kuri tu
rės sėdėti 6 mėnesius kalėjime 
už policmono meilės pa v ii joji
mą. Savo laiku ji buvo stambi 
Chicagos politikierė.

SPRINGFIELD, III., bal. 24. 
—Ray Edmundson, Illinois se
nosios angliakasių unijos — 
United Mine Workers of Am. 
—prezidentas, liko suimtas Tay- 
lorville ir yra kaltinamas už 
nušovimą Springfielde Edris 
Mable, organizatoriaus naujo
sios angliakasių unijos —Pro* 
gressive Miners of Am. Jis 
žuvo pereitą sekmadienį, kai 
senosios unijos mušeikos puolė 
einamus iš .naujoąibš unijos su
sirinkimo narius ir pradėjo 
į juos šaudyti, vieną nušauda
mi ir dešimtį angliakasių su- 
žeisdami. (Apie tą puolimą 
plačiai buvo rašyta vakar “Nau
jienose”).

Edmundson buvo lengvai su
žeistas ir liko suimtas ligoni
nėj, Jis atsisakė padaryti ko
kį nors pareiškimą ir tapo už
darytas kalėjiman. Puolimo vie
toj buvo rastas ir jo automo* 
bilius.

Kitas suimtų puolikų yra Wil* 
liam Furlow, iš Alton, kuris bu
vo kartu su Edmusonu. Jis 
taipjau liko lengvai sužeistas.

Suimtas ir trečias puolikas 
Fred Thomson. <

Naujosios unijos nariai rei
kalauja sustabdyti tokį brol
žudišką karą tarp angliakasių, 
pravedant tarp jų balsavimą ir 
leidžiant jiems patiems pasi
rinkti sau uniją.

šiandie nušautasis Mable ta
po palaidotas su didelėmis iš
kilmėmis. Liadotuvėse dalyva
vo virš 5,000 angliakasių.

113,811 žmonių mirė 
nuo materijos 
Ceylono saloj

GOLOMBO, Ceylon, bal. 24. 
— Malerijos epidemija, kuri 
siaučia šioj saloj jau nuo lap
kričio mėn. pereitų metų, vėl 
pasidarė smarkesnė. Iki kovo 
mėnesio nuo malerijos mirė jau 
113,81'1 žmonių.

Gal šią vasarą atida
rys oro liniją į 

Chiniją
ALAMENDA, Cal., bal. 24. 

—Padarius sėkmingą skridimą
Hawaii salas ir atgal didžiu-' 

iu lėktuvu, dabar Pan Amrei- 
can Airways ruošiasi prie ati
darymo reguliarės oro linijos’ 
tarp Californijos ir Chinijos. 
Manoma, kad reguliaris pašto 
ir pasažierių nešiojimas prasi
dės pabaigoj šios vasaros. Ati
darant oro liniją pirmam skri
dimui galbūt vadovaus pats 
pulk. Lindbergh.

Tokia Transpacifiko oro lini
ja yra galima todėl, kad tarp 
Californijos ir Chinijos yra už
tektinai patogių lėktuvams su
stoti salų.

340 žmonių apsinuo
dijo užvalgę 

piragaičių
NEW YORK, bal. 24. —šim

tai žmonių Westchester paviete 
apsinuodijo užvalgę vienos kom
panijos pagamintų keksų su 
Smetoną.

Ta kompanija varo labai pla
tų biznį priemiesčiuose ir kur 
tik ji tuos piragaičius pardavė, 
visur pasireiškė apsinuodijimų. 
Viso apsinuodijo jau 340 žmo
nių.

binės loterijos biletai. Bliekai 
liko sunaikinti ir todėl jų trau
kimas turės būti ilgam laikui 
atidėtas iki bus . sužiūrėti visi 
rekordai.

WASHINGTON, b. 24. — Pre. 
zidentas Rooseveltas biudžeto 
direktoriaus pagelbininku pa
skyrė John Nj Edy iš Texas. 
Direktoriaus pareigas laikinai 
eina Daniel Bell, kuris, matyt, 
ir toliau pasiliks toje vietoje.

Legislatura skubin- 
sis su pakėlimu Illh 

nois prekų taksų
Jau pradeda trukti pinigų šelpi

mui Illinois bedarbių

Lenino pagerbimui 
bolševikai buvo 
nupiginę bulves

MASKVA, b. 24. —Minėda
mi 65 m. Lenino gimtadienį, 
bolševikai4.'pagerbimui savo mi
rusiojo vado, Maskvoj ir dau
gely kitų miestų tai dienai bu
vo nupiginę bulvių kainas.

Įsakė deportuoti Chi
cagos komunistų 
organizatorių '

CHICAGO.— Federalinis tei
sėjas Woodward įsakė depor
tuoti Frederick Wilhelm Wer- 
rmann, komunistų partijos or
ganizatorių Chicago j e.

Teisėjas nusprendė, kad ko
munistų partijai priklausąs 
svetimšalis gali būti deportuo
tas, nes ta partija siekiasi nu
versti šalies valdžią smurto 
priemonėmis.

SPRINGFIELD, III., bal. 24. 
—Kadangi ištekliai Illinois be
darbių šelpimui baigia išsisem
ti, o federalinė valdžia nuo geg. 
1 d. paliaus gelbėti valstijai, 
jei ir pati valstija savo lėšomis 
neprisidės prie bedarbių šelpi
mo, tai šiandie legislaturos de
mokratai per penkias valandas 
laikė kokusą ir tarėsi kas dary
ti. Ir po ilgo svarstymo jie 
nieko geresnio nesugalvojo, kaip 
išnaujo dėti pastangas pakelti 
prekių taksus ir įvesti turs 
taksus ir visuomenės aptarna
vimo įmonėms, taip kad dides
nius prekių taksus turės mo
kėti ne tik prekių pirkėjai, bet 
taipjau elektros, gaso ir tele
fono vartotojai.

Dar šiandie vakare prekių 
taksų pakėlimą bus stengiamą- 
si pravesti valstijos senate.

Prekių taksai yra neteisin
giausia taksavimo priemonė, nes 
ji uždeda taksų naštą ant ne
turtingiausių žmonių ir pabran
gina patį pragyvenimą, nes nuo 
taksų nėra paliuosuotas ir mais
tas.
‘ Bet valstija turi sukelti kas 
mėnesį po $3,000,000 bedarbių 
šelpimui, o politkieriai nesugal
voja jokio kito budo sukelti 
tuos pinigus. Apie pravedimą 
ekonomijų, sumažinimą grafto, 
Žinoma, politikieriai ir galvoti 
nenori.

Tuo tarpu jau du pavietai su
stabdė pašelpų teikimą, nes pri
truko pinigų. Rytoj sustabdytų 
ir Gook pavietas, bet jis steng
sis parduoti už $1,200,000 bo- 
nų, kad nereikėtų uždaryti šel
pimo stočių.

Pikietuoja dirbtuvę
TOLEDO, O., bal. 24— Strei- 

kuoj antys Chevrolet Motor Co. 
darbininkai taip akylai pikie
tuoja dirbtuvę, kad į ją negali 
pateikti ne tik streiklaužiai, 
bet neprileidžiami dagi ir raš
tinės darbininkai ir pečkuriai.

Bankrutijimas fir
mos uždarė Chica
gos grudų biržą

CHICAGO.—Iškėlus bankruto 
bylą prieš Rosenbaum Grain 
Corp., vieną iš didžiausių gru
dų firmų visoje šalyje, vakar 
teko uždaryti vienai dienai Chi
cagos grudų biržą, taipjau Kan- 
sas City grudų biržą ir ’St. 
Louis prekybos biržą.

Delei tos firmos bankrutiji- 
mo, pasidarė nepastovios kvie
čių kainos Minneapolis ir Win- 
nipeg grudų biržose.

Tečiaus šiandie biržos atsida
rys kaip paprastai.

Teismas bandys firmą reor
ganizuoti ir uždraudė biržai ją 
suspenduoti, tik iki ji reorgani- 
zuosis negalės prekiauti biržoje 
savo vardu.

Kiek dar trūksta?
Transatlantinio skridimo finansavimui užbaigti turi būti 

sukelta .................. ..... ........ -________________________ $4,750.00
Kiek įplaukė:

Buvo paskelbta ........................................... ........ - $L91L57
SLA. 38-ta kuopa, Broklyne, N. Y., per Finansų

Sekretorių A. šaulį ......................................  25.00
VISO ...........  -................................ $1936.57
DAR TRŪKSTA .........      $2,813.43

GEGUŠĖS PENKTĄ DIENĄ DIDŽIULĖ LEIT. FELIKSO 
VAITKAUS ATSISVEIKINIMO AVIACIJOS DIENA FORD 
I.ANSING AIRPORTE. PUIKUS PROGRAMAS ORE, KALBOS, 
ŽYMUS ASMENYS. Iš VISŲ IŠKILMIŲ PARAMOUNT NEWS 
IR KITOS FILMŲ BENDROVĖS DARYS GARSINIUS FILMUS. 
ĮŽANGA 25 CENTAI ASMENIUI... ATSILANKYKITE IR PA
MATYKITE PASKUTINIU KARTU LAKŪNĄ IR LĖKTUVĄ 
“LITUANICĄ II”.



f I , I. .. .

" T • m ihU

NAUJIENOS, Chicago, III.
-•h

Ketvirtadienis, bal. 25, 1935

OHIO LIETUVIU ŽINIOS
rengiama ir 'didelis 
bahkietas. Vietos 

skyrius deda visas 
kad bahkietas bu-

T *

CLEVELANDO MARGUMYNAI
Bolševikų prietarin

gumas
Bimbinių kontroliuojamas 

“Lyros” choras nepamiršta 
šventų Kalėdų ir šventų Vely
kų. Tinkamai tas šventes pa
mini.

Kiekvienais metais choras 
per šventes nuomoja radio sto
tį ir visus lietuvius pasveikina 
su šventėmis. Na, o magary
čioms padainuoja dar keletu 
dainelių.

Už tai jiems priklauso kre
ditas. Nieko nesakyčiau, jei 
Bimbos davatkos nepasižymė
tų savo fanatizmu. Prieš viso
kių švenčių papročius jie yra 
griežtai nusistatę. Vadina tai 
prietarais ir smerkia juos. Taip 
•tie papročiai jiems atrodo, kai 
žiuri pro raudonus akinius. Ta
čiau per šventes, matomai, jie 
neiškenčia ir nusiima raudonus 
akinius. Na, o tašyk ir jie ne
begali prieš preitarus atsilai
kyti. Vadinasi, pasiduoda sen
timentui.

Velykų rytų jie per radio pa
sveikino visus clevelandiečius, 
o vakare jų choras davė kon
certų. Žmonių atsilankė nema
žai.

Buvo užklupusi žiema
Balandžio 15 

vo pusėtinai 
Sniegas laikėsi 
Tačiau Velykų
vo gražus, nors ir nelabai 
tas.

d. pas mus bu- 
sniego iškritę, 
per tris dienas, 
diena oras bu- 

šil-
Bažnytinis.

Ar išgrauš?
Artinasi lakūno F. Vaitkaus 

išleistuvės. Skridimo priešai ir
gi mažiau bekalba^ — pradeda 
užsičiaupti. Matomai, jau su
pranta, kad skridimas tikrai 
Įvyks ir jie savo tauzijimais 
nieko nebegalės padaryti.

Člevelandiečiai dabar vienas 
antro klausia: kų dabar darys 
“Dirva”? Ar ji išgrauš visus 
tuos šmeižtus, kuriuos prirašė 
apie antrąjį skridimų?

Daugelis sako, jog tas “grau
žimas” jai bus labai neskanus. 
Well, kaip ji pasikloja, taip ir 
išmiegos.

Kada skridimo reikalas jau 
eina prie galo, tai išmintingesni 
žmonės, kurie pirma ir nepalan
kiai žiurėjo, dabar jau sako, 
jog tyčiotis iš to žygio nebega
lima. Na, o su tais, kurie yra 
pasiryžę kerštauti kad ir čia 
taip, nieko nebepadarysi. Jų 
jau toks natūras. —Bepartyvis.

Sklokininkai iš savo 
vado gavo ukazą

Clevelando sklokininkai vaikš
to nosis pakabinę. Mat, kiek 
girdėjau, iš savo dvasios vado, 
Leono Pruseikos, jie gavo griež
ta pabarimų ir ukazų 
džioti šunkeliais. Ukazo 
esąs toks: Draugučiai, 
girių nei žingsnio. Jau 
nuklampojote į balas.

O dalykas štai koks: cleve- 
landiečiai apvaikščiojo vasario 
16 d. Apvaikščiojime dalyvavo 
ir sklokos choras. Tatai sukėlė 
didžiausį lermų. Bimbiniai pra
dėjo sklokininkus pirštais ba
dyti: matote, jau virto Smeto
nos bernais.

Tiesų sakant, vasario 16 d.

nieko bendro neturi su Smeto
na, ,neš tai yra Lietuvos nepri
klausomybės atgavimo sukak
tis. Bet kadangi Kapsukui ne
pasisekė Lietuvoje diktatūrų 
įvesti ir Lietuvų prie Maskvos 
prijungti, tai bimbiniai negali 
jokių tautiškų apvaikščiojimų 
pakęsti, žinoma, kitoks reika
las yra tuomet, kai Maskvoje 
paraduoja raudonoji armija;

Bimbinių kritika, matomai 
paveikė ir Leonų, kuris pasiry
žo sutvarkyti savo pakrikusias 
aveles. Tuo tikslu jis ir prisiun
tė ukazų.

Jei Bimba butų geresnis “di
plomatas” ir netrokštų visų bol
ševikiško vado garbę sau pasi
imti, tai jis galėtų mirktelėti 
Pruseikai ir pažadėti jam šiltų 
vietelę. Labai galima, jog tame 
atvėjyj sklokos parapijonai pra
dėtų gauti dar griežtesnius 
ukazus. —Susipratęs,

Būrys clevelandiečiy 
rengiasi į Lietuvą 

važiuoti
IŠ Clevelando rengiasi gero

kas bu rys važiuoti į Lietuvų su 
“Naujienų” ekskursija. Važiuo
ti rengiasi p. K. Stašaitis, po
nai Atmonai, Babickai ir kiti. 
Jie dabar skubi sutvarkyti sa
vo reikalus. —CleVelaridietis.

Vaitkaus išleistuvės
Člevelandiečiai tikrai stropiai 

rengiasi prie lakūno Vaitkaus 
išleistuvių, kurios įvyks gegu
žės 9 d. Išleistuvių rengimu va
dovauja musų profesionalai.

Kiek galima numanyti, išleis
tuvių bankietas, bus (tikrai šau
nus. Rengiasi atvykti svečių ir 
iš kitų miestų. —Clevelafdietis.'

lių ar už keliolikos metų?
Kaip ilgai lietuviai, kaipo to

kie,- išsilaikys Amerikoje? Tai 
Slinkus klausimas.

—o—

Anų dienų eidamas Superior 
gatve sutikau Stepų. Atrodė 
susirūpinęs. Pradėjome kalbė
tis. Sako, per kaikurį laikų vis
kas buvo ramu, bet dabar tas 
antras skridimas ir vėl dauge
liui neduoda ramybės. Ypač 
esanti susirupinusi tetulė “Dir
va”. Ji net naktimis* negalinti 
miegoti.

Papasakojo man Stepas, jog 
tetulė turėjusi nemalonumų. 
Buvo pakliuvusi į teismų. Kad 
išsisukti nuo tolimesnių “tro
belių”, turėjusi labai pakarniai 
atsiprašyti. Reiškia, tetulė pri- 
spiaudė šulinį, o paskui turėjo 
vandenį iš to šulinio gerti.

Nuraminau Stepų. Sakau, 
Chicagoje net septyni lietuviai 
pakliuvo į bėdų ir tai ’ nieko. 
Pripotkų juk visiems pasitai
ko, o ypač tiems, kurie jų ieš
ko.

Lakūnui 
išleistuvių 
altass. 
pastangas, 
tų kuo sėkmingiausias.
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Prieš kiek laiko šv. Jurgio 
parapijos klebonas, kun. Vilku- 
taitis, susilaukė 50 metų am
žiaus. Atrodo, jog metai jį ne
labai tepaveikė. Faktinai jis 
pasidarė dar smarkesnis: mi
šias laiko taip greit, kad var
gonininkas ' su dūdomis nebe
spėja jam atsakyti.

1242 
E. 60th st., išdirbinėja specia
lų preparatų karpetams valyti. 
Kiek teko patirti, preperatas 
veikia gana gerai. O kas (svar
biausia — išvalyti karpetas su

Admlral Richard Byrd
Admirolas Richard E. Byrd, 

kuris grįžo iš Antartiko.

—o—

jis nėra giriri- 
pabastos Kelly, 
nieko nelaimė- 
jog tas turtuo-

Člevelandiečiai pusėtinai yra 
subruzdę ir sujudę. Mat, gegu
žės 9 d. atskrenda; Įeit. Vait
kus, 
tyta 
Ten 
jau

“Lituanica II” bus pasta- 
municipMliame airporte. 

jų bus galima pamatyti 
pilnai įrengtų.

United Products Co.,

ADVOKATAI
JOSEPH J. GRISU 

Lietuvis Advokatas 
4631 South Ashland Avė. 

Tel. Boulevard 2800 
Rez. 6515 So. RockvrėJl St. 

Tel. Renublic 9J72?

tuo preparatu kainuoja tik 
$2.25. — Su snapu.

Padaryk Tai Dabar!
Niekad pirmiaus mes nedarėme 

tokio pasiulijimo savo skaityto
jams, kaip dabar kad daro Premier 
—Pabst Sales Kompanija ryšyj su 
Ribbon Malt apskelbimų kompani
ja šia savaite.

Jie duoda jums dykai labai grau
žia, turtingai išrodančia chromium 
dengta taca, vertes $1.50. Ji bus pri
statyta i jusu namus, jeigu jus pri
siusite 25 centus ir tris leibelius 
nuo 3 sv. Blue Ribbon Molto (sa- 
lyklos) ekstrakto kenu.

Blue Ribbon Salyklos ekstraktas 
yra standartinis ir gerai išgarsin
tas produktas kuri galite nusipirkti 
bile kurioj krautuvėje. Tai yra vie-

VISOKIOS CLEVE 
LANDO ŽINIOS

Mirtis nesnaudžia. Per pas
kutinius kelis mėnesius pusė
tinai praretino lietuvių eiles. 
Vadinasi, senoji lietuvių karta 
nuolat nyksta. Kas bus už ke-

neklai- 
turinys 
toliau j 
ir taip

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPASEUDEIKIS
ir TĖVAS

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais IšmdkSjimais

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

Visi ant tų pinigų labai lo- 
kamnųs. štai vienas Clevelando 
gyventojas, vardu Kelly, suma
nė vykti į Chicago ir pažiūrė
ti, ar kartais 
naitis mirusio 
Nuvažiavo, bet 
jo. Tik patyrė,
lis Kelly buvęs ne lietuvis.

Atminčiai iŠ Chicago#- jiš 
parsivežė Mike Sriubo garsini
mo kortelę su paraginimu “Just 
try our stuff”.

Ar tas stotas mūsiškiam 
Kelly patiko, tikrai negaliu pa
sakyti.

—O—

šiomis dienomis Cleveįande 
tapo plačiai 'paskleisti “IS^jie* 
nų” latpeliai su garsinima®’Be* 
veik pas kiekvienų biznierių tų 
lapelių randasi. Tai ir vėl te
tulei labai nemalonus dalykas. 
Jai viena beda nepasibaigia, kaip 
prasideda nauja.

—o—■ ■ .
Anų dienų mačiau Dr. Vit

kų. Jis 
seniau,
visiškai pasiliuosavo iš ligos.

vikrus, kaip būdavo ir 
O tai reiškia, jog jau

KELIAUTOJAMS TARP

Joliet ir Chicago

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9

Telefonas Canal 1175 
Namai: 6459 S. RoCkwell Street 

Telefonas Republic 9600
DEArbom 9047

Jos. V. Mockus, Jr.
ADVOKATAS

163 W. Washington St.
Kambarys 402

Valandos kasdien, o vakarais sulig 
susitarimo.

AKUŠERĖS

Justice, 
mont, Lock- 

kapines 
Bervvyn,

BUEBIRD 
COACH LlljES, Ine.

1619 S. STA’5 UST.
j. Calumet
Važiuoja per 
Willow Springs,

' port Rautu 4-A aplink 
Taipgi Rautu 4, Cicero, 
Lyons.
Daugiau busu išvažiuoja 
Nedelioj ir šventadieniais. Skait
lius busu padauginta Balandžio 2 
d. ir Gegužes 1 d.
Nauji bušai su radjp ir moder
niškais įrengimais. Saugus ir 
patogus kelionėje......

Subato.i

■■A

AKIŲ SPECIALISTAI

Mrs. Ahelia K. Jarus?
Phyšical Therapy 

and Midwife
6109 S. Albam 

Hemlock 9252
Patarnauju prie 
gimdymo namu© 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric treat- 
ment ir magne- 
tic blefnkets ir tt 
Moterims ir mer- 

ginoms patari
mai dovanai.

nas geriausių salyklų ant marketo.
Nepraleiskite šios progos ir nu

sipirkite ji tuojaus—šiandien. Nu
imkite leibelius nuo trijų kenu ir 
pasiųskite Premier Pabst Sales- 
Company adresu, Dept. 2114, P. O. 
Bdx 3366, Merchandise Mart, Chica
go kartu su 25 centais ir jus tuo- 
jaus gausite gražiausią tacą.

Jeigu jums geriau patinka Felt-o- 
gram žaislas dėl jūsų kūdikėlių, tai 
prisiųskite tiktai 10 centu ir leibe- 
lius nuo dvieju Blue RibbOn kenu. 
Fėlt-o-gramas suteiks daug sma
gumo jūsų kūdikiams. Jis parsi
duoda visur po 50 centu, bet jus 
gausite ji tiktai už 10 centų. Pri- 
siųskite leibelius dėl šio žaislo viršui 
paduotu adresu. Padarykite tai 
šiandien—nevilkinkite. (Apskelb.)

Garsinkitės “N-nose

NUO VELYKŲ LIKO
Didžiausis pasirinki
mas puikiausių, stip
riausių ir moderniš
kiausių čeverykų. Tik 
atvažiuokit i musų 
krautuvę ir pasirinkit.

Kainos čeverykų dabar nebrangios.
PIRKIT LIETUVIŲ KRAUTUVĖJ.

UNIVERSAL SHOE STORE
ZALESKI IR MARTIN, Savininkai

3337 SO. HALSTED STREET

TAUPYKIT
n

IlirEDERALSAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

P OF CHICAGO

Pradėkit taupyti savo pinigus šioje Federalėje įstaigoje. 
Gali pradėti taupyti nuo 50c į mėnesį ir augščiau.

ĮSTOJIMO JOKIO NEREIKIA MOKĖTI.
Jūsų pinigai šioje įstaigoje yra apdrausti iki $5,000.00 
per Federal Savings and Loan Insurance Corporation, 
Washington, D. C.
Darome paskolas ant pirmų morgičių, atmokėjimo mor- 
gičių, pataisymo namų ir pastatymo naujų namų, leng
vais mėnesiniais išmokėjimais.

RAŠTINĖ YRA ATDĄRA KASDIEN.
2242 West 23rd Place Phone Canal 8887

Ben J. Kazanauskas, Raštininktis.

PINIGUS!

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
UETUVIA!

Amerikos Lietuviu Daktarų Draugijos Nariai
LIETUVIAI LIETUVIAI

O

Laidotuvių Direktoriai 
r . r > « . ' » . / . i . t Z > » Z i . • '•« » » i __________ _______________________ _____ __ -
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S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 3377

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

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

Tel. Seeley 7330
Namiį telefonas Brunswick 0597

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

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUĖ 
Telefonas Vitginia 0036 

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

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 23rd Place Phones Canal 2515—Cicero 5927

J. MULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

CHAS. SYREWICZE
1344 South 50th Avenue Cicero Phone Cicero 294

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitage Avenue Phones Yards 1741-1742

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

V A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5203-8413

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

Tek Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apdrt šventadienio ir ketvirtadienio.

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

DR. J. MOCKUS
DENTISTAS <

3401 So. Halsted Street 
Phohe Yards 3557

Vai. nuo 9:30 iki 8:30 vakaro.
Nėra ofiso valandų seredomis.

AKIŲ SPECIALISTAS
27 METŲ PATYRIMO 

Pritaiko akinius dėl visokių akta

Nariai Chicagds, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

DR. VAITUSH, OPT.
, LIETUVIS 

Optdmetrically Akių Specialistas. 
Palengvins akių įt^mpim^, kuris 

ėsti priežastimi galvoj skaudėjime, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karštį, atitaiso 
trumparegystė ir tblirdgyštę. Priren
gia teisingai akinius, visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančių mažiausias ktai- 
dar. Specialė atyda atkreiptam į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
dėlioj nuo 10 iki 12. L
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A V.
Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

_,Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kręivas Akis 
Ištaiso,

Ofisas- ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedeliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų.
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AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741—1742
J. F. EUDEIKIS

Dr. John J. Smetana 
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland Avė.
Kampas 18 S t. Phone Canal 
Valandos nuo 9:30 iki 12 ir niio 
iki 8:00 va. vakaro. Nedėlioms 
9:00 iki 12:00

0523 
1:30 
nuo 

Kalbamą lietuviškai

Ofiso Tel. Boulėvard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343 

Dr. Bertash
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80 

Nedėlidmis pagal sutarti.

Dr. Strikol’is 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ. 

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ii’ nuo 6 iki 8 
vak. Nedelioj pagal sutarimų 

Ofiso TeL: Botilevard 7820 
Namų Tel. Prospect 1930

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL.

Phone Canal 6122

L Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

■ 2201 West 22nd . Street
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedėk pagal sutarti 
Rėz. 6681 So. Califomia Avenue

Telefonas Republic 7868

Tel. Ofice Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos 1-—4 pd pietų. 7—8 vai. vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis

Dr. V. E. Siedlinskis
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 Archer av.. kamp. Franciscoav.

Ofiso Tek Lafayette 3650 
Rez. Tek Virginia 0669

U

Phond Boulevard 7042
Dr. C. Z« Vezel’is

Dentistas
4645 So. Ashland Avė

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagali sutartį.

Dr. A. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir RežidencijA: 
2519 West 43rd St.

VALANDOS: Nuo 9 iki 10 ryto, nuo 
1 iki 3 po piet, nuo 6 iki 8:30 vak. 
kasdien. Nedeliomis nuo 11 iki 1 p.p. 

Tel. LAFAYETTE 3051.

Kiti Lietuviai Daktarai.

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 36 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas liga*, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vak 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:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 Iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. Nedeliomis nuo 10 iki 12 
valandai dienų.

Phone MIDWAY 2880

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. Telephone Plaza 2400

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St.
TeL Boulevard 1401

9

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. Tek Drexel 9191

A. A.« RoOi
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriikų. Vyriškų, Vaikų ir visų 
chronišku ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti Slst Street.

Valandos: 2--4, 7—9 vak vak. Nėr 
diliomis ir šventadieniais 10—12
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Mano žiupsniai ant 
Juozo Vaičkaus 

karsto
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“Amerikos lietuviai labai ge
ri žmonės” — nekartą sakė 
man Juozas Vaičkus musų pa
sikalbėjimuose prieš mano iš
vykimą iš Kauno Amerikon.

Včlionies žodžiuose apie A- 
merikos lietuvius dabar galiu 
tik pakeisti žodį “labai” į “ne
paprastai”.

» » »
Velionis nešiojo ilgus plau

kus (kad ir iš po jų su prasi
mušančia plikele). Rodos, ma
nė vaidinti patį Hamletą origi
nale (be dirbtinų plaukų), šiaip 
ar taip, ilgi plaukai darė Juo
zą Vaičkų originalų. Kaune jis 
vaikštinėdavo vienplaukis arba, 
žiemą, prisidengęs galvą ne
aukšta “pusviedrine”, kailine 
kepure, kuri labai tiko prie 
“senoviškų” gerų rusiškų “ba
joriškų” kailinių (su ilgom 
rankovėm). Tuo primindavo 
ukrainiečių poetą Tarasą Šev- 
čenko, kaip jį vaizduojamės iš 
atvaizdų.

“To be or not to be”—Vaič
kus kartą angliškai sakė gar
sųjį “Hamleto” monologą prie 
skobnies pas artistą (iš Kauno 
valstybinės dramos) Steponavi
čių. Ten mes kelis kartus pie
tavome. Kai kurį laiką velionis 
pas Steponavičius gyveno. Ka- 
rakteringas visokiaropai “bo
hemai” (meno proletarams) jo 
toks man draugiškas patari
mas: “Tu visada pas Stepona
vičius gali užeiti pietų. Dėl vi
so ko gali kokią valandą ar pus
valandį ateiti anksčiau, kad “iš 
netyčių” pasilikti pietums”...

Visų šalių meno proletarai, 
vienykitės!..

(Bet Steponavičių nereikėjo 
ir “apgaudinėti”:* taip tempera
mentingasis dramos vaidyla, 
taip jo žmona, buvusi baleto 
šokėja, savo noru teikė , nuo
širdų svetingumą ir tą “duoną 
dūšiai”, kurios nerandi tarpe 
tų žmonių, kurie meno neįver
tina todėl, kad jo negali pel
ningai kam nors parduoti...).

» » »
Kaune būdamas Vaičkus bu

vo visuomet tuo, ką vadiname 
“amerikiečiu”. Todėl daug kas 
nenorėjo jo suprasti.

» » »
Garsią j ame meniškų ir šiaip 

“pletkų” centre — Kauno Kon
rado kavinėje daug išsėdėta ir 
Vaičkaus, (dažnai su šių žodžių 
autoriumi). Kai ilgesnį laiką 
ten nebuvau nuėjęs, Vaičkus 
klausinėjo simpatingosios dide
lių gintarinių karolių savinin
kės — padavėjos Marytės:

“Ar nematei, kur dingo Arė
jas?”

“Prašau pasižiūrėti — gal 
kur nors Kauno apylinkėse 
aria...”

» » »
Čikagoje, kur ilgai vėlionies 

butą, dabar yra jo buvusių ben
dradarbių: artistė Pola Ten- 
džiulytė, kita — dabar žinomo 
fotografo Konrado žmona, ir 
tur būt daugiau.

ATIDA!
Namų Savininkai ir 

Pentoriai.
Valymo sezonas jau čia ir jeigu 
jus norite sutaupyti pimgų ant 
maliavų, sienoms popieros ir visų 
kitų produktų: PIRKITE PAS 
S. HELMAN’S PAINT STORE. 
Taip pigiai kaip 4 centai už rolę 
sienoms popieros. Greit džiustan- 
tis Varnišas už galioną fift 
ir virš....... ............... A * I »UU
Galionas Maliavos
ir virš.................................  UUV
Galionas Enamelio CQ
ir virš............................. ■
Galionas Vamišio išėmė- 
jes augštos rūšies ........... wwU
3 pakeliai sienų po- 
pieros valyklas ..............  tvv

S. HELMAN
1411 So. Halsted St.

Tel. CANal B063.

darbuotėje ir

veikė savo

Pola Tendžiulytč yra padė
jusi Vaičkaus 
Kaune.

B S
Kaune Vaičkus 

srityje demokratiškai — trau
kė kūrybai jėgas “iš žmonių” 
tiesiai, dėl ko daugelis jį net 
pajuokė. Mat, taip, kaip Ame
rikos lietuvių korai, 
rateliai ir kiti meno 
yra sudaromi, Kaune 
nebe mada.

Apie Juozą Vaičkų 
pasakyti:

Buvo geras žmogus!
Arėjas Vitkauskas

vaidylos 
vienetai 
šiandien

aš ga'iu

Toronto, Canada
SMULKIOS ŽINUTĖS

Canadian National Railways 
Co., per vienus metus turi $53,- 
234,294 deficito.

Į šios kompanijos deficitą į- 
skaitoma ir $316,000 aptarna
vimui Vakarų Indijos. Taipgi 
paskola $196,000 dėl Canadian 
National (West Indies) Steam- 
ship.

9 dėžės aukso paimta iš Do
minion Toronto banko ir su 
stipria policijos apsauga išsiųs
ta į Canada banką Ottawa. Auk
są buvo sukrautas medinėse dė
žėse apie 1 pėdą pločio ir gylio 
ir apie V/2 pėdos ilgio.

Kanados valdžia per 5 metų 
bėgį išleido $40,500,000 milita- 
riškiems reikalams. Vien tik ka
riškoms buveinėms (namams) 
išleista $2,503,350. Taipgi bėgy
je penkių metų, Kanados go- 
vernmonuį kainavo $21,345,636 
užlaikymui Royal Canadian 
Mounted Police.

Išspyrė lauk
Vietinių komunistų 

tarpe atsirado vienas 
mas Stalino diktatūrai 
išspirtas lauk. Nors 
komunistai tą incidentą laiko 
paslapty, bet eina gandai, buk 
tai tas išmestasis iš jų organi
zacijų ir viso veikimo “vadu
kas”, užsiimdavęs šnipinėjimu. 
Vėliau, gal su jo išmetimu iš
kils aikštėn ir daugiau “įdomy
bių”.

vadukų 
neištiki- 
ir tapo 
Toronto

nie
ku-

Iš susirinkimo
236 SLA. kuopa turėjo 

nesinį kuopos susirinkimą, 
riame tarp kitko tapo paliestas 
klausimas kas link atsilankymo 
Torontan U. L. R. D. pirm. 
Skipičio su prakalbom. Nutar
ta vest susirašinėjimą su R. Ski
pičiu ir kviest jį čionai su pra
kalbom.

Reikia nepamiršt, kad Kana
doje yra nemažas skaičius lie
tuvių, kurie neturėtų būti at
skirti ir užmiršti nuo bendro 
viso pasaulio lietuvių veikimo.

Daugiausia lietuvių apgyven
ti miestai yra: Montreal’as, To
ronto, Winnipeg ir kiti miestai 
bei miesteliai.

Parengimas
236 SLA. kuopa rengia links

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

8514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902
Vanos, lietaus ir druskos vanos, 

svrimming pooL 
Rusiška ir turkiška pirtis

Parsiduoda

Pagarsėjusi Pasauly Degtinė
PETRO SMIRNOVO

Įsteigta 1818 m. Maskvoje

100 proof — $1.20 paintė

ZUBROVKA—Smirnovo $1.60 
visose degtines krautuvėse, kliubuose ir restauracijose.

DISTRIBUTOR FOR THE STATE OF ILLINOIS
BUCHANAN CO. Ltd.

7522 SHERIDAN ROAD Tel. Rogers Park 2900—Chicago,Ill. 
Specialės kainos dėl urmo sandelių, dealerių ir tavernų.

šiame vakare dalyvauja daugybė smarkiųjų jaunuolių, visi basket- 
bolo tymai, kurie laimėjo prizus Naujienų basketbolo turnamente. 
Laimėtojams čia bus suteiktos puikios sidabrinės taurės. S. Mažei
kos tymui pirmutinė dovana didžiausia sidabrinė taurė, J. Eudeikio 
tymui antroji dovana ir F. Bulaw tymui trečioji dovana. Ceermoni- 
jose dalyvaus “bigšatai”, kurie suteikė dovanas, Frank Zintak, Su- 
perior teismo klerkas, kongresmanas A. J. Sabath, aldernuanas H. 
B: Connelly ir Justinas Mackevičius. O pankui prie Jurgio Steponavi
čiaus svaiginančios muzikos basketbolo tymai ir kiti jaunuoliai link
smai susimaišys su dainininkėmis ir gražuolėmis meilinguose pava
sario šokiuose. Bus vietos prisėsti, pasikalbėti apie meilę, pasilinks
minti, išsigerti ir užsikąsti.

šio Nepaprasto Smagumo Rengėjai yra BULAW ACES

VIKING TEMPLE SVETAINĖJE- -- EMERALD GATVIŲ
SEKMADIENI, BALANDŽIO-APRIL 28 D., 1935 METAIS

Pradžia 6 vai. vakaro.

Jurgis Steponavičius

Džiaugsmingos Basketbolo Pabaigtuvės

įžanga 25c asmeniui

mą šokių vakar’ą su perstaty
mu 4-ių veiksmų komedijos 
“Avinėlis Nekaltasis”, kuris j- 
vyks lietuvių parapijos salėje, 
27 d. balandžio, 8 vai. vakare.

Pavasaris jau čia pat. Sce
nos parengimai jau gal greit 
užsibaigs, pradesime išvažinei 
į piknikus, į maudynes. Tat nau
dokimės proga. Baigdami žie
mos sezoną visi į šį linksmą pa 
rengimą.•

Velykos praleidus
Taip sakant, Velykos, jau ir 

praėjo. Na, ir kiek čia tų Ve
lykų—vos viena diena. Lietuvoj 
tai bent Velykos būdavo! Kai- 
kurie visą savaitę Velykas 
švęsdavo. Tai budvab laiko 
kiaušiniams raičiot arba kokią 
mėlynakę pakalbinti. O čia žmo
gui nėra kada ir kiaušiniais 
susimušti.-—Varnėnas.

NAUJIENOS

Dainų ir Sporto Vakaras
ŠTAI KUR MUSŲ GRAŽUO
LĖS, PAVASARIO ŪPO PA
GAUTOS, ŠOKS Iš VISOS 
ŠIRDIES. IR BUS DIDELĖ 
LINKSMYBĖJ

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

MUSŲ PRAKILNAUS KARŽYKIO LAKŪNO 
»•

Leit. Felikso Vaitkaus

Lithuanian News Loan & 
Building Association 

(Naujienų Spulka) i
.Yra priimta i Federal Home Loan 
Bank narius ir yra pripažinta ge
rame stovyje.

Kad padidinti spulkos veikimą 
ir kapitalų Federal Home Loan 
Bank suteikė galimybe daryti pa
skolas ant pirmu mortgičių. To
dėl 
ant

visi kam reikalinga paskola 
gero namo galite kreiptis i

Naujienų Spulką
1739 S. Halsted St.

T. RYPKEVIČIA sekretorius

PAGERBIMUI IR NAUDAI

F. Bulaw Aces, jaunuoliai sportininkai, išreikšdami vi
sų jaunuolių dvasių, nori šiame vakare šauniai pasitik
ti ir pagerbti savo herojų. Pusė šio vakaro pelno yra 
skiriama jo. naudai.

Leit. Feliksas

VirtinėSpecialis Pavasarinis 
Išpardavimas 

JOSEPH’S DRY 
GOODS STORE

J. PIKIELIS Sav. 
3344 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.
Didelis pasirinkimas šilkinių dre- 
sių dęl jaunų mergaičių, miera 
nuo 8 iki 16. Kaina

$1.95 IR *2.75
Vyrams marškiniai Broad Cloth

95c IB *1.25
Vyrams darbinės ir išeiginės. keb, 
nėš Miitdnn*

*1.25 IR *2.75
Moterims pančiakos (Full Fa- 
shioned Hosiery)
(Pirmos rūšies) ..........   www
Vyrams pančiakos, labai IEa 
gražios .............................
Yard Goods dėl siu- 1 Z /2P 
vimo kvortuku, vardas ■ “ **
Mergaitėms bovelninės 1 Ca 
pančiakos ......................... I ww

Meldžiame atsilankyti i mu
sų krautuve ir persitikrinti musų 
kainomis, o mes patarnausime 
kuogeriausiai.

Helena Vespendraitė

Linksma Žavėjanti Dainų

Stasys Rimkus
Albina Trilikaitė

I

Preferred hy millions 
to mayonnaise..

Rinktinės dalys 
b u p 1 a ktoa iki 
Švelnaus smeto-Į 
nuoto mlši- * 
nlo K r a f t \
Miracle Whip 
maSinoje.

Tai bus neilgas, bet toks jvairus ir linksmas koncertas, 
kokio dar nėra buvę. Nes dainuos, linksmindami visus, 
dainos žvaigždės, ak, tokia daugybė žvaigždžių: Ber- 
nice Malelo iš Waukegano, Helena Vespendraitė, Al
bina Trilikaitė, Stella Rimkaitė, Stasys Rimkus, Kai
miečių Kvartetas, kuriame dalyvauja Pranas Pūkis ir 
Rukštela, Naujos Gadynės Valeria Ladigas, Antosė 
Mankus, Ann Jakubs, ir kitu

Koncerto vadovas Jurgis Steponavičius

ŠOKS V. BELIAJAUS ŠOKIKĖS IR ŠOKĖJAI.
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88.00 per year in Canada
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Metams ....... -... -........................$8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams________ — 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

laikraščiai rašė, kad p; Skipitis turįs “pašportą” ir iš Lietuvos “katalikų veikimo centro”. Ar itas pašportas pasirodė esąs negeras?
VIS DRAPSTOSI

DARBAI, VIETOJE PAŠALPŲ

Prezidentas Rooseveltas pareiškė spaudos atsto
vams, kad 4 balionai ir 880 milionų dolerių, kuriuos pa
skyrė kongresas, suteiks uždarbį tiesioginiu ir netiesio
giniu keliu septyniems milionams bedarbių. Pusė to 
skaičiaus tuojaus gausianti darbą valdžios planuoja
muosiuose darbuose, o kita tiek busią pasamdyta priva
tinėje pramonėje, kurios veikimas padidės, kuomet pra
dės plaukti milionai dolerių įš valstybės iždo į biznį.

Prezidentas sako, kad federalinė valdžia yra nusi
stačiusi paliauti davinėti pašalpas bedarbiams, žmonės, 
kurie gali dirbti, turį gauti darbą, o ne gyventi iš pa
šalpų.

Tai, be abejonės, yra teisinga mintis. Darbininkas 
jaučiasi daug geriau, kada jisai sau duonos kąsnį už
dirba, o ne gyvena iš šelpėjų malonės. Bet parūpinti 
darbą, trims ir pusei milionų žmonių tai milžiniškas už
davinys. Kažin ar jisai bus taip greitai atliktas, kaip 
Rooseveltas žada?

Jeigu valdžia ketina trumpu laiku parūpinti užsi
ėmimą tokiam dideliam skaičiui darbininkų, tai jau tu
ri būt padaryti tų darbų planai. Bet kur jie? Visuome
nė iki šiol dar nėra jų mačiusi. Valdžia neturėtų jų 
slėpti, jeigu jie yra pagaminti. O jeigu ji planų neturi, 
tai su šitais darbais gali išeiti taip, kaip 1933 metais, 
kada Washingtonas staigiai sumanė pasiųsti dvejetą su 
viršum milionų vyrų į CCC medžius genėti miškuose ir 
ravus kasti prie kelių.

Bene didžiausias dabartinės valdžios silpnumas yra 
tas, kad ji neturi aiškaus programo. Pinigų ji išleidžia 
baisiai daug, o rezultatai iki šiol buvo menki.

*

KAME ŠUO PAKASTAS?

Paleidęs gniūžtę purVtf į Lietuvos Aero Klubo valdybą ir jos pirmininką prof. Žemaitį,* Chicagos Marijoiių organas dar vis nestygsta. Nors tos organizacijos narių metinis susirinkimas patviitino valdybos išduotas atskaitas ir prof. žemaitis vėl tapo išrinktas Klubo pirmininku, bet “Draugas” vistiek sako, kad jo šmeižtai buvę ne be pagrindo.Girdi, krikščioniškas “Rytas” rašąs, kad metiniame LAK. susirinkime revizijos komisija suradusi “neaiškumų”. Pavyzdžiui, iš agentų nereikalauta tinkamų garantijų; nebuvę į protokolus įtrauktos sudarytos sutartys; kai kurie įstatų punktai turį būti pakeisti, ir t. t.Ką gi šitie “neaiškumai” reiškia? Ar jie reiškia, kad klubo valdyba per trejus metus davinėjo “miglotas” atskaitas ir visiškai neatsiskaitė iš pinigų, sukeltų lioterijos keliu? Ar jie reiškia, kad valdyba sauvaliavo ir slopino klubo narių veikimą?šitokius priekaištus kažin koki slapukai darė LAK. valdybai. Bet nieko panašaus į juos nerandame revizijos komisijos pastabose. Revizijos komisija tik rekomendavo kai kuriai pataisas organizacijos tvarkai patobulinti. Tai kas gi čia tokio? Ar bent kuri organizacija taip tobula, kad nieko jbję begalima taikyti ?KoiistruktyVė kritika’vienas dalykas, o purvais drap- stymias yra kitas. Marijbriišlii broliukai ir (matyt, tokios pat rųšies) tie ahdnymiški šmeižikai, kurių laišką buvo dėjęs “Draugas”, stengėsi^ diskrOdi- tuOti'-LAK. pryšakyjė ’StdV&čiuš asmeriis įtardami juos netvari kirigai apsieihant su ofgariižsri ei jos iždu ir slepiant tam tikras organizacijos pajamas. Bet dabar, kada1 pasirodė, kad tie pikti priekaištai LAK. valdybai buvo nepamatuoti, tai broliukų organas neturi nė tiek padorumo, kad juos atšauktų. Vietoje to, jisai fabrikuoja naujas insinuacijas.

yra ne-yra

Eretiką ir Šeima Šių Dienų Vokietijoj

nors ir

Bulgarijos karalius, sakoma, padaręs perversmą, 
gelbėdamas kraštą nuo militaristų diktatūros. Vietoje 
armijos generolų diktatūros, jisai įsteigęs “civilinę dik
tatūrą”.

Tai, žinoma, yra nepaprastas atsitikimas. Karinin
kai paprastai yra monarchijos tarnai, o diktatoriai yra 
pirmoje vietoje militarizmo vadai. Tik labai retai pasi
taiko taip, kad diktatūra būna vartojama civilinės val
džios apgynimui nuo militaristų.

Karalius Borisas susipyko su armijos vadais, ma
tyt, dėl to, kad jie norėjo įvesti fašizmą Bulgarijoje. 
Fašizmas nėra palankus monarchijai. Italijoje Mušso- 
lini visai nustelbė karalių. Vokietijoje nuo to laiko, kai 
įsigalėjo Hitleris, apie kaizerį nebegirdėt. Jeigu fašis
tiška valdžia butų susidariusi Bulgarijoje, tai ir Bori
sas butų buvęs nustumtas į šalį.

Bet jeigu jisai įsteigė diktatūrą, tai jisai turi ir sa
vo karišką kliką. Be militarizmo diktatūra vargiai be
įmanoma.

NEW-YORKlEčIAI ATMETĖ 
“BENDRĄ FRONTĄ”

Apžvalga
ti” su klerikaline federacija?Todėl, girdi, kad —

“MES NESUKALBAMI”.So. Bostono klerikalų “Darbininke” jo “politiškas” rašytojas K. sake, kad svečią iš Lietuvos, p. R. Skipitį “monopolizavo” (!) kairieji, o klerikalai pasiliko stovėti nuošaliai, kadangi svečias dar nestifcitaęė su R.-K. Federacija.

“... įtoks jau musų organizuotas išeivijos gyvenimas: eini su anais, tai reiškia su manim tau nepakeliui. Nieko čia nepadarysi. Galime prieš tai argumentuoti, galime- . viens kitą sarmatyti, galime, kokiam ‘bendram’ reikalui at- sejus (atėjus?—“N.” Red.), apsimesti esą įlepartyvųš, bet' rezultatas išeina vis tas'pats: gravitacijos dėsniai traukia kiekvieną pas saviškius.”

Komunistai nusiskundžia kad New Yorko darbininkų organizacijų komitetas gegūžiilėi šventei surengti atsisakė priimti į “bendrą frontą” korhu- nistuš. Pastarųjų įgaliotinis atsilankė į komiteto posėdį- iV reikalavo, kad1 komunistams “leista butų maršuoti paskui socialistų kontroliuojamą Darbininkų Konferencijos paradą ir kad dar prieš Pirmą GegU- žės butų išleistas bendras" pareiškimas, autorizuojantis bendrą paradą”. Bet komitetas ši- tuos komunistų “reikalavimus” atmetė. <Juokdariai tie “trečiojo periodo” apaštalai. JaU kiek kartų atsitiko taip, kad jie Spėka ardė socialistų.’ ir darbininkų unijų rengiamus masinius" mitingus; iššaukdami kruvinas muštynes. Bet dabar jie peršasi socialistams į talkąv “reikalaudami” leidimo maršubti: bent ipaskui socialistų paradą!“Mes nesukalbami ?” klausia tas rašytojas. Ir atsako:“Kol kas ne. Bet kai bus susikalbėta su Federacija, tai busim ne tik sukalbami, bet ir nuoširdus.”Reiškia, kolkas — ne tik nesukalbami, bet ir nenuoširdus. Tai bent atviras prisipažinimas.Bet kodėl reikia “susikalbę-

Kažin ar čia gravitacijos dėsniai? Jeigu kelios dešimtys kunigų, vargamistrų ir zakristijonų, susijungę į daiktą it pasivadinę “rymiškai-katalikiška federacija”, atsisako kalbėtis su kiekvieiiu žmogum, kuris ne^ nori pasiduoti jų diktatūrai, tai čia veikia ne pritraukimo (gravitacijos), bet greičiau slėgimo dėsniai.Tačiau neperseniai klerikalų

Kultūra No. 3.
Turinys: v ,

Kaip lengvinti ūkio sunkumus. 
Europos Dangus niaukiasi. 
Jaunosios kartęS krize.
Abisinija Afrikos dalybose. 
.Gyvenimas.
Poezija, Apišakoš it t. t.

Galima gauti
NAUJIENOSE 

Kaina 45c.
Tai naujas ir įdomus numeris,

gautas iš- Lietuvos-.
tik

(Tąsa) 
jTokie ir panašus reiškiniai kelia susirūpinimo iš fanatiškų dvasių jie eiųa.Juoba, kad jau daug metų Vokietijoje galima matyti šeimos pdirimas; šeima nūdien teU- mažiau bėra tautos narvelis, o daugiau' — etapas į didžiulę “visiškos mobilizacijos valstybę.”šeimos įtaka vaikų auklėjimui kasdien Vis labiau traukiasi prieš absoliutinius nacių valstybės Reikalavimus.Bet nereikia manyti, kad nacionalsacializmas butų sistemingai šeimynos žlugimą rengęs, ši buvo jau smarkiai apirusi dar prieš Hitlerio atėjimą.Tėvų autoritetas pradeda Vokietijoj smukti jau apie 1800 metus, nuo dorovės revoliucijos laikų; smukimas didėja po “Jugendbewegung” (jaunimo sąjūdžio), prasidėjusio 1899 m. ir pagaliau ypač po šeimos pakrikimo per pasaulinį karą su jo pasėkomis: butinumu sunkių būvio imtynių, politinėmis kovomis ir gatvėse, demoralizacija ir skurdu dėl nedarbo. Socialinė ir politinė aplinkos įtaka , vokiečių jaunimui turėjo ir tebeturi daugiau įtakos, negu pa- įrusi ir be jokios vidinės atsparos likusi šeima. Gyvenimas be šeimos to jaunimo* tarpe sukurė gyvenimu nusi- vylusio atsiskyrėlio tipą, melancholiką, dažnai ciniką, ir ypač tipą sporto ir politinių organizacijų “kamerad’ o”. Jauiio žmogaus,,F gyvenimas Vokietijoje vis labiau priklauso nuo jo grupėk* Šeimos irimas nepaliaujamai aštrėja. Hitleris, kurio politika daugeliu p-ožiurių yra diarakteringa tuo, kad jis moki tiesioginiai naudotis jau esamomis pajėgomis, išnaudojo t ir tą jauni- iho dvasios buvį.r>> Jis rankiojo jatmimą pO gatves, bet ne tam; kad grąžintų jį šeimon, o — kareivinėsna. Tėvų autoritetas pereina į “vado” rankas; individuališkaš, tėviškas funkcijas išstumia kolektyvas, valstybė, iėratehija.Nei meilei, nei vedyboms naciorialsocializmas neteikia jokios gilios žmoniškos prasmėj; tiedu dalykai jam tėra priemonės. Hitleris keliose savo knygos “Jfano Kova” vietose išreiškia tą naują seksur alinę politinio naudingumo dorovę taip:“Vedybos nėra pats sau1 tikslas: Jok turi tarnauti didžiajai* rasėk išlaikymo ir dauginimosi idėjai, Tokia tėra jų vienatinė paskirtis.”Naujoji valstybė giminiu 

skaičių stengiasi skatinti ne tiktai medžiagiriėmis priemonėmis, jų ligšiol pasirodo, toli1 gfažu nepakanka—bet vartoja tani tiksliu ir psichologines priemones. Savo propagandoj? ji nesiliaudama skelbia, kad' kiekvieno gefo' vokiečio pareiga yra vestis ir veistis., Viengungiai ir bevaikės šeimos viešai peikiama. Kunigai šventina masines vestuves; poros virtinėmis traukia bažnyčion. Nesenai oficiališkai vienu kartu buvo paskelbtas didelis gimimų skaičius, tUi* būt, kad matytų, jog vokiečiai sutinka duoti savo “ fate flandai” naujų kareivių...Gyventojų daugėjimo reikalui skiriama paskaitos ir demonstracijos. Propagandai paremti šimtai jaunavedžių gauna veltui vaikų vežimėlius.Rėik pripažinti, kad tokia' energinga politika jau yra davusi ir nemėiikų rezultatų;- giminių skaičius nuo Hitlerio atėjimo valdžion žymiai pakilo ;• padidėjimas, • anot ofi- ’cialihių pranešimų, siekia net 30 nuoš. lyginant su atatiiika-

Maždaug 20 nuoš. pakilęs ir vedybų skaičius.Hitleris ypatingai giria ankstyvas vestuves. Reikia pažymėti, jog trečiajame reiche daroma skirtumas tarp “sveikos” ir “nesveikos” erotikos: ‘‘sveikąją” laikoma ta, kuri politiniu požiūriu naudinga. Nieko nesą gražesnio, kaip vyrui būt patinu ir moterei — patele. Visų pastangų galutinas tikslas meile j e turįs būti —gaminti kiek galima daugiau ir kiek galima' sveikesnių ainių. Tuo vienu motyvu Hitleris ir teisina ankstyvas vedybas. Jis sako:“Anksti Susituokę žmones turi dar tos energijos perteklius, kurios dėka tegalima turėti sveikatingus ir atsparius vaikus.Seksualinį klausimą, kuris pokariniam vokiečių jaunimui vaidino labai didelį vaidmenį, IJitleris “išsprendžfia,” rekomenduodamas kareivišką gyvenimą, kuris nuolatinių kūno mankštymų dėka jaunus žmones užgrūdinsiąs ir įpratinsiąs lytiniai susilaikyti:“Intelektualybės perteklius ir fizinio lavinimo apleidimas sužadina lytinę vaizduotę,” sako Hitleris” “Jaunas žmogus, kurio kunui sportas ir mankšta suteikia plieno kietumą, ne tiek lengvai pasiduoda lytiniam įgeidžiui, negu sėdintis kambaryje ir mokslo prisisiurbęs. Protingas auklėjimas neturi pamiršti, kad sveikas jaunas vyras nuo moters laukia visai ko kita, negu lig laiko sugedęs palie-šiandien kūno pratimai ir kariškoji mankšta nuvaryta tiek toli, kad jau senai Hitlerio “pedagoginė programa” visuošc punktuose įvykdyta.(Bus daugiau)

Vienutinė Tokia
KNYGA

Anglų Kalboj

“The Daina”
Šimtai lietuviškų dainų anglų 

kalboje. Gražus vertimas.

Lietuvos ir lietuvių tautinės dva
sios istorija.

Puikiausia knyga visam musų 
jaunimui pasiskaityti.

“The Daina” yra parašyta Lie
tuvos rašytojo Katzenelenbo- 
geno.

Kaina $2.00.

Tėvai, nupirkite dovanų savo 
vaikams šitą knygą.

Gausite NAUJIENŲ ofise

NAUJIENŲ EKSKURSIJA
LIETUVON

Gegužes-May 25 d., 1935
Be jokio Persėdimo

Tiesiog

I KLAIPĖDAMMotorlaiviu
“GRIPSHOLM”

Tai bus didžiausia Ekskursija Lie
tuvon kokia kada yra buvus, nes 
Chicagos ir visos Amerikos lietuviai 
važiuos su šia Ekskursija.

Ekskursija yra užgirta Lietuvių 
Laivakorčių Agentų Sąjungos.

Kas tik esate pasirengę aplankyti 
Lietuvą, tuojaus kreipkitės i Naujie
nas dėl informacijų apie dokumen
tus ir užsisakykite sau vietą iškal- 
no. —

Ekskursuos Palydovas 
KASTANTAS AUGUST 
“Naujienų” Redakcijos

Narys,'

Dėl platesniu informacijų kreipkitės j

NAUJIENAS
1739 SOUTH HALSTED STREET

Kas pirmas užsiregistruos, tas 
gaus geresnę vietą ant laivo.

Tel. CANAL 8500



slap-

v ,: t

5150.

visus 
stoti

Turės gražų programą, vaišes, 
šokius MihRoy svetainėje

Maliorius-Dekoratorius
PAINTING & DECORATING

Naujdi 
tabako 
tuvė.

Prie 
me ir

AKORDIONAI
ACCORDIONS

SMUIKOS ir abelnos muzikos. 
čepukaitė-Chap, 1584 N. Oakley Avė. 
Tel. Brunswick 9131.

šaukite K. čepukas Tel. Brunswick 
9131 arba Lafayette 5277.

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos

MUZ. MOKYTOJA
MUSIC TEACHER

PIANO ACCORDIONAI žemiausio
mis kainomis mieste: Vartoti Celini 
$15, 80 Basses, nauji $85, 96 Basses 
nauji $100. 120 Basses, vartoti $95, 
120 Basses, nauji Special $115, Dy
kai Lekcijos. VVALLES ACCORDION 
SALES & MFG. 1722 So. Ashland 
Avė. 2-ros lubos CANal 3640,

W. SCHAULER’S STORAGE 
4644 N. Westem Avė.

Detalis rakandų skyrius. $450 varto
tas tikras kiniškas divonas. PIGIAI. 
Nauji kiniški kaurai po $15. $25, 
$35 ir $350. 10 daik. valg. kamb.
sėt. $98. Modern. 8 d. miegkamb. se
tas $98. Parlor sėt. $25—$45. Cash 
ar išmok. Vakarais iki 9, ned. iki 4.

RAKANDŲ Bargenai 
FURNITURE BARGAINS

Siunčiame Gėles Telegramų i viso 
pasaulio dalis.

Senų ir naujų lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1739 So. Halsted St.. Chicago. I1L

o
ir gi-
randasi

Masalskio
balandžio

NAUJAS BIZNIS 
atidaryta grosernė, cigarų 

ir visokių smulkmenų krau- 
Taipgi visokių žalumynų, 

progos patarnausiu krausty- 
_ pristatysiu anglis. 
GEORGE GURNEVIČIUS 

2030 Canalport Avė.

tikras malonumas.

POPIERUOTOJAS IR 
PENTERIS

Padarau pirmos klesos darbą už že
mą kainą.

J. AUGAITIS
1608 S. 50 Avė., Cicero. III.

Tel. Cicero 645

Ketvirtadienis, bal. 25, 1935

Mano Pastabos
“Rašo ŽEMAITIS

Įvykis, kuris bus is 
toriškas visais 

atžvilgiais
(Laimes ieškotojas Naujoj 

Zelandijoj)
Aš dabar bijojau, kad mano 

Juzytė nesusirgtų. Susirgimas 
čia skaitosi kriminaliu prasi
žengimu. O ji taip dabar rūpi
nasi. Iš to rūpesčio gali susirg
ti. Ką aš tada daryčiau? Vie
nok raminau save, jogei nieko 
blogo neatsitiks.’ Mano planai 
įvyks ir mes bėgsime su Juzy- 
te į Angliją.

Man prisieidavo atsilankyti į 
karaliaus rumus. Bet pastebė
jau, jogei mano draugai pra
dėjo skersomis į mane žiūrėti. 
Pastebėjo, jogei aš sumenkau. 
Vienas, įsidrąsinęs, paklausė:

—Kas tau darosi? Kodėl tu 
taip išblyškęs, ir sumenkęs? Ar 
sergi ?

—Ne, ne! Aš jaučiuosi gerai.
Aš jam bandžiau meluoti; 

vienok nelabai sekėsi. Aš iš 
tikrųjų jaučiausi prastai. Pri
sipažinti negalėjau, nes bučiau 
tuojau papuolęs į ligoninę prie 
neišgydomųjų. Apie tai baisu 
buvo ir pamislyti.

; » » »
Atsirado vienas mano prie

šininkas, kuris parašė straipsnį 
apie mane. Jis sakė, kad man 
pensija 1 bereikalingai yra ski
riama. Aš gaudamas tiek daug 
pinigų, darau skriaudą kitiems. 
Mari buvo nesmagu. Aš pradė
jau manyti,, kad mano globėjas 
— buvęs mano šeimyninkas tą 
padarė.

Karalius išsitarė savo drau
gams, jogei mane iš naujo pra
dėtų klausinėti apie laikrodėlį. 
Karaliaus išsitarimas labiausiai 
mane baugino. Vienok turėjau 
kantrybės. Kentėjau ir laukiau; 
kas čia toliau bus?

Aš turėjau gerų draugų, ži
nojau, jogei atsitikus nelaimei 
jie man pagelbės. Man atėjo 
pagelbon tokie žmonės, nuo ku
rių pagelbos nesitikėjau. Vie
nas muzikalio banko iždininkas 
patėmijęs, jogei mano sveikata 
eina menkyn, pasiūlė man va
žiuoti su juo į mažesnį mieste
li atostogų. Tame miestelyje 
buvo didžiausia šios šalies ko
legija. Jis dar pridūrė, jogei aš 
nesigailėsiu su juo važiavęs. 
Sako, miestelis yra toks gra
žus, jogei savo gyvenime dar 
tokio niekur nemačiau.

Nutarėm važiuoti. Už trijų 
ar keturių dienų mudu pasilei
dome į kelionę. Išvažiavus iš 
didelio miesto į laukus, girias, 
kaimus ir miestelius, kelionė 
pasidarė
Nauji gamtos reginiai džiugino 
mane.

KVIETKININKAS
Gėlės vestuvėms, bankietams ir 

pagrabams.
3316 S. Halsted St

Phone Boulevard 7314. Chicago, III

kartą niusų jaunimas 
pasirodyt visoje savo

ši nori 
galioje

lietuvių
3 dienų,

yra 
sve- 
adv. 
sykį

Istoriškas Chicagos 
bankietas įvyks geg. 
Congress viešbutyj.

Sumanytojai to parengimo 
yra SLA. 313 kp. pasidarbavus, 
SLA. iždo globėjai, p-lei E. Mi- 
kužiutei.

Bankietas pavadintas istoriš
ku tur būt todėl, kad jis 
rengiamas nepaprastiems 
čiams: Lietuvos svečiui 
P. Skipičiui, kuris pirmą
lankoši šiaurinės Amerikos lie
tuvių kolonijose; Įeit. F. Vait
kui, kuris už keletą savaičių 
vairuos “Lituanicą II” iš New 
Yorko i Kauną, ir adv. F. J. 
Bagočiui, didžiausios lietuvių 
organizacijos prezidentui. Isto
riškas dar ir todėl, kad suma
nytojais šio bankieto yra čia 
augę jaunuoliai, susispietę 313 
SLA kp. Prie jų prisidėjo ir 
kitos jaunuolių organizacijos k. 
t., Lithuanian University Club, 
ir Lithuanian Youth Society.

Reiškia, šį istorinį bankietą 
sumanė rengti jaunuoliai, irtai 
ne tik saviems draugams bei 
kolegoms jaunuoliams, bet vi
sai plačiai visuomenei. Todėl, 
prie jų prisidėjo keletas senų
jų organizacijų, ypatingai dau
gybe SLA. kuopų. Labai yra 
pagirtina, kad senųjų draugijos 
ateina i paramą jauniesiems. 
Sumanytojai parengimo gal ne
drįso viešai girtis, dėl noro, kad 
jie nuoširdžiai kooperuos su 
senaisiais—tik žinoma kilniuo
se reikaluose. Todėl, šiuo ne
paprastu Bankietu jie pasiren
gę įrodyti darbu, o ne tuščio
mis frazėmis, savo nuoširdumą 
linkui lietuvybės, ir norą dar-

buotis sykiu su senaisiais.
Galbūt šių jaunuolių mintys 

yra skirtingos nuo musų—senų
jų vakarų bei bankietu rengi
me; gal mums seniams kartais 
geriau patiktų už 50c Lietuvių 
Auditorijoj turėti, daug dešrų 
su kopūstais ir bačką alaus, bet 
čia augę jaunuoliai inteligentai, 
tokius parengimus supranta ki
taip. Jiė nori bankietus reng
ti—taip kaip yra rengiama kitų 
kultūringų tautų. Tad, ir mus 
senuosius jie kviečia dalyvauti 
ir siisipažinti su musų inteli
gentiško jaunimo parengimu.

Ten visi busim lygus
Koncertų, operečių mes turė

jome net ir per daug. Bet pa
našaus bankieto dar mes nie
kad neturėjom. Todėl yra mai
noma,* kad jis bus didžiausiu 
šio sezono parengimu.

Šiuo bankietu reikėtų susido
mėti visiems Chicagos ir apie- 
linkių lietuviams—be skirtumo 
kurioj partijoj mes priklausom 
ir į kurią bažnyčią mes einame, 
ten visi busime lygus. Musų 
jaunuoliai partijomis nesiskai
to, jie save skaito tik lietuviais 
ir jeigu mes norime juos lietu
viais palaikyti, tad prijauskime 
ir jų sumanytiems darbams lie 
tuvybes labui, ir įvertinkime jų 
trilypį žymių svečių pagerbi
mą.—PI.

•Susirinkę pasilinksminsime, 
pasišoksime, išklausysime gra
žaus prograrrid ir turimi pa
reikšime mūsų kolionijos lietu
vių goriausius linkėjimus “Li- 
tuanicos II” laimingai kelionei 
į Kauną.

Rengia northsaides ALTASS 
skyrius, ir kviečia visus north- 
saidiečiuS skaitlingai apsilanky
ti. Iki pasimatymo.

Nosius*

Šitas apiplėšimas tu
rėjo daug kompli

kacijų
Pirmiausiai buvo vienokios, 

paskui kitokios Vaišės, o ga
liausiai ir detektyvas nustojo 
laikinai savo čino \

Northside rengia iš 
leistuves Įeit. Vait

kui šeštadienį

NORTH SIDE. — Ateinan
čio šeštadienio vakare north- 
saidiečiai renkasi į Mil-Roy 
svetainę, prie Damen ir Mil- 
waukee Avė., kad apvaikščioti 
F. Vaitkaus išleistuves nuo mu
sų kolionijos.

Detektyvas buvo suspenduo
tas nuo darbo 30 dienų už tai, 
kad nesuėmė to vagilio arba jo 
nenušovė. Jis teisinosi policijos 
viršininkui, kad neturėjęs pro
gos šauti, nes jam vagilio re
volveris atrodęs geriausios rų- 
šies, bet viršininkas atsakė, jei 
jis butų ten buvęs, tai butų 
Vagį nušovęs, “o tavo užduotis 
irgi tą padaryti. Jeigu nebuvai 
tiek drąsus, tai gauni už tai 30 
dienų darbo”. —Senas Petras.

Ar mokate šokti 
kadrylių?

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
ALFABETO TVARKOJE

Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbsti mus? skaitytojams su** 
sirasti, kur galima nusipirkti įvairių paprastų ir nepaprastų 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų ne
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacijų, jeigu tik 
jų bus galima gauti.

PRANCIŠKUS 
MAZILAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu
• balandžio 23 d. 3:30 vai. po 

piet 1935 m., sulaukęs 45 me
tu amžiaus: gimęs Kėdainių 
apsk., Grinkiškės parap.. Se
selių kaime. Amerikoj išgyve
no 28 metus. Paliko dideliame 
nubudime savo mylimą moterį 
Vincenta po tėvais Dzidzimai- 
tę, sūnų Juozapa, dukterj Bro- 
nislavą, broli Antaną, pusbro
li Vincenta Burda ir gimines, 
o Lietuvoj 3 seseris: Jadviga, 
Apolonija ir Marijona. Kurias

• pašarvotas randasi 1816 So.
49 Avė., Cicero. Tel. Cicero 
3281-R.

Laidotuvės i vyks subatoj, 
bal. 27 d., 8 vai. ryte iš na
mu i šv. Antano parapijos 
bažnyčia, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
siela, o iš ten bus nulydėtas 
i šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Pranciškaus Ma- 
zilausko giminės, draugai ir 
pažystami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame
Moteris, Simus, Duktė, Bro

lis, Pusbrolis ir Giminės.
Patarnauja laidotuvių direk

torius J. F. Eudeikis, telefo
nas Yards 1741.

A. A. Aldona Saduliutė

41

Bal. 18 d., apie 8-tą vai. va
kare, gražiai apsirėdęs vyras, 
apie 28 metų amžiaus, įėjo į 
Pete’s College Inn užeigą, 8258 
So. Emerald avenue. Apžiurėjo 
visus kambarius, virtuvėj išsi- 
gėrė ir pakratė porą lošimų 
“daisais” ir užfundijo visam ba
rui porą kartų.

Apie 9-tą valandą išėjo lau
kan ir už poros minutų sugrį
žo į vidų. * Užkamandojo 
kelti aukštyn rankas ir 
prie sienos.

Tuo laiku buvo viduje
tosios policijos detektyvų ser
žantas, kurį “holdoperis” rie
biausiais žodžiais iškeikęs lie
pė rąiikas laikyti iškėlus ir 
neimti už revolverio, “Nes aš 
žinau kas tu esi. Jeigu pasi
judinsi, tavo gąlva risis nuo 
pečių.”

$600 numeta į šalį
Paėmęs iš registerio $65.00 

pinigais ir $600 čekiais, apžiū
rėjęs čekius numėtė, o pinigus 
į kišenių ir užkamandavo de
tektyvų seržantą eiti laukan 
kartu su juo. Išsivaręs detek
tyvą laukan , privarė prie joja 
automobiliaus, kuriame sėdėjo 
seržanto moteris’ ir du vaikai, 
Tie ėmė rėkti. Tada paliepė 
visiems apsisukti ir iškėlus ran
kas neatsisukti, nes šausiąs, o 
patsai nubėgo f tamsią gatvę 
su visu grobiu.

Kadrylius—tai labai puikus 
senoviškas šokis. Toks gyvas, 
toks draugiškas.

Gal būt daugelis pamiršo 
kadrylių.

Tai štai atsiranda proga 
atsiminti arba išmokti.

Nes kadrylius bus šokamas 
Chicagos Moterų Kliubo šo
kiuose subatoj Soutlimoor 
hotely, 6646 So. Stony Island 
avenue.

Žavėjančios mokytojos ža- 
vej antis šokis — tai kaipgi 
galima išsilaikyti nėjus į tuos 
šokius.

Ypač kad musų moterys 
rengia tuos šokius prakilniam 
tikslui — išrengimui musų 
karžygio leitenanto Felikso 
Vaitkaus į tolimą kelionę.

Moteriškos širdys nori ma
tyti, kad musų sparnuotam 
didvyriui nieko netruktų, ka
da jis skris į Lietuvą.

Todėl visą šokių pelną jos 
paveda leitenantui Feliksui 
Vaitkui.

Būtinai ateikit j tą Aviaci
jos šokį. Ne tik kadrylių, bet 
ir visokių kitokių matytų ir 
nematytų šokių ten bus šoka
ma puikiame Venecijos salio- 
ne gražiame Soutlimoor hole- 
lyje-

Subatoj, bal. 27, 9 vai. vak.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

MODERN MILLWORK & SUPPLY 
CO. (Ne ikorp.) 3000 Archer Avė. 
Tel. VIRginia 1914. Lentos — Sta
tybai Medžiaga — Stogdengystė 
Dykai Apskaitliavimas.

Davids Sash and Door 
Company 

3280 Archer AveM 
“Užsisakykit Langams Sietelius 

Daba?’.
Visokios Rūšies Statybai Medžiaga. 

Del Apskaitliavimo Šaukit 
Tel. LAFayette 5723

LENTOS ir Medžiai
LUMBER

Čia
susirasit
ko
tik
juins reikia

Barberystės Mokykla
BARBER COLLEGE

k............ — ....... ..... . ........ —
MOKINKIS BARBERYSTĖS 

Dabar laikas išmokti ši amatą mu
sų moderniškoj mokykloj už labai 
pigią kainą. Barbens visuomet tu
ri darbą. Atsilankykit ir patįs patirkit 

TRI—CITY BARBER COLLEGE, 
Ine.

809 South State Street 
610 W. Madison St.

KNYGOS
BOOKS

AJAX LUMBER & 
WRECKING CO.

(Ikorporuota) 
įsteigta — 15 metų 

NAUJA IR VARTOTA STATYBAI 
MEDŽIAGA. PLASTER 

BOARD

452 West 47th Street
Tel. YARds 1856—1857

CARR BROS. WRECKING CO.
(Ine.) 

įsteigta 1915.
Parduodame Visokios Rūšies 

ANTROS RANKOS BUDAVOJIMUI 
MEDŽIAGA.

Nauja Statybai Medžiaga ir Malkos 
Lietuvi pardavėją rasite musų 

yarde.
3003-3039 S. Halsted St. 

VICtory 1272-1273

AMILIJA RUČINSKIENĖ
. Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 22 dieną, 11:30 va
landą vakare 1935 m., sulau
kus pusės amžiaus, gimus Ra
seinių apskr., Titavėnų para
pijoj, Kuršiu kaime.

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame . nubudime 

sūnų Pranciškų ir girriinės 
Lietuvoje pusbrolius 
minės.

Kūnas pašarvotas 
3307 Lituanica Avė. 
koplyčioje.

Laidotuvės jvyks _______
26 dieną, 8 vai. ryto iš kop
lyčios i Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už veliones 
sielą, o iš ten bus nulydėta i 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Amilijos Kučins-- 
kienės giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse it 

: suteikti jai paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Sūnūs ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius J. F. Radžiuš, Telefo
nas Canal 6174.

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai KAILIAI

FURS

Memoriam
ALDONA SADULIUTĖ

Mirė Balandžio 25 d.» 1934 metais, sulaukusi 17 metų amžiaus.
Palaidota Balandžio 28 d. Lietuvių Tautiškose kapinėse.

Paliko giliam nubudime motiną Juliją, tėvą Petrą Sadiilus, 
sesutę, Juliją ir gimines.

Tik atmintis liūdna beliko mums po tos dienos, 
Kada jos gyvastis sulaukė pabaigos, 
Paliko imis jinai linksmybės taip pilna, 
Svajonių, vilčių kupiha.

Neber jau jos veidelio taip brangaus, 
Nebgirdime jau jos balselio malonaus, 
širdinga ir meili, kaip angelas skaisti. 
Jos atmintis širdyse musų nemari.

Aldute brangi, mlims sudiev nepašakei, 
Tik atsiskyrus musų nebmatei. 
Tik mylinti širdelė tavo liovės plakus. 
Ir skausmas liko mums tavęs netekus.

Tavęs kasdien mes pasigendame daugiau 
Kasdien apverkiame griaudžiau 
Koks musų širdis veria skaudulys, 
Kas tą žinos, kas apsakys.

MOTINA, TĖVAS IR SESUTĖ

F. GEDEMINO PRANEŠIMAS
Kviečiu visus tautiečius atsilankyti i musų užeigą. Yra graži vieta 
dėl rengimo parių, daržas veltui dėl piknikų ar išvažiavimų. Užlai
kau geriausios rūšies degtinę ,alų ir užkandžius, taippat ir geras 
patarnavimas. Buvusi A. Kuchinsko vieta.

J LIETUVIŠKAS SKLADAS
Mes rekomenduojam Threc Ėeatliers de- 

* gtinę arba džinę. Yra gvarantuota per išu 
dirbėjus. Jeigu nepatiks, gausite pinigus 
atgal. Mes užlaikome visokios rųšies gė
rimus—Wholesale ir retail kainomis.

United Liąuor Distributors
(FRANK DZIMIDAS, Sav.)

2640 W. 63rd St. Prospect 0746

82nd and Kean Avė

» j 1
1 turk įmteRs

N |H

, j? »*£*** w

FUR STORAGE
Voltai vietoje. žemos kainos ir 

apdrauda. Ekspertai grazuoja, va
lo, pataiso, perdirba, styliuoja sulig 
mados. šis skelbimas duoda jums 
teisę 10% nuolaidos ant valymo, 
storage, glazavimo, perdirbimo pa
taisymo ir nauju pirkiniu.

DAVID ADLERBLUM
Įsteigta 1906

6516 S. Halsted St. NORmal

KRAUTUVĖS
STORES

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORŠ & BOILERS
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MES REKOMENDUOJAME
Ov<‘rlan«l

Kentucky
Straight 
Bourbon 
Whiskey

Aged iii 
Wood

18 Mos.

Heavy Body 
Smooth & 

Mellon natHan kanter

MUTUAL UQUOR CO
4707 So. Btalsted St. Td. Yatds 0803

DON’T
NEGLECT
A COLD

Šaltis krūtinėj Rali pasidaryti 
rimtas, bet tankiai palengvėja, 
kuomet uždėsite malonų, sušil
danti Musterolė. Musterole nėra 
vien mostis. Jis veikia prieš iri- 
taciją, ir prašalina skausmą. 
Milionai vartoja per 25 metus. 
Trijų tvirtumų. Rekomenduotas 
per gydytojus ir slauges. Visi 
vaistininkai užlaiko.

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet i 

LEVINTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO.

1635 W. Division SL 
kampas Marshfield

STOGAI
ROOFING

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysime kiek kaštuos pataisyti. Mes 
taipgi darome visokį blikorystis 
darbą.

8216 So. Halsted Street.
Tel. VTCtorv 4965.

Buy gloves with whot 
it savęs

X«r* reikalo Me JjJ
daugiau. kad mtt r«?
kolei*. LUterlae Tooth Paetc 
dideltt tūba* parrtduoda M 
g? v-ž 
|8, ui kuriuos galit* anai 
tt pirittaaltėe ar ka 
uambert Pharatacal Oo.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE
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Pirma Gegužės, Re 
feratas, Mitingas, 

kiti darbai
Iš Lietuvių Socialistų Centrą- 

linės kuopos darbuotės

Pasirodo, kad nekurie musų 
korespondentai yra pratę ap
rašyti laikraštyje įvyksiančius 
nuotikius, bet nelabai mėgsta 
aprašyti jau įvykusius. Taip ir 
čia atsitiko.

Praėjusį penktadienį Lietu
vių Socialistų Sąjungos Chica
gos Centralė kuopa laikė susi
rinkimą “Naujienų” name’, kur 
dalyvavo skaitlingas būrys na
rių ir draugų. Nutarta daug 
svarbių dalykų ir laikytas la
bai svarbus referatas, bet iki 
šiol apie tai niekas dar nepa
rašė. Tat, bandysiu nors suvė
luotai apie tai papasakoti.

Didelės Gegužės Pirmos 
iškilmės

Susirinkime raportuota, kad 
tam skirta komisija rengia šau
nų Pirmos Gegužės — darbi
ninkų šventės apvaikščiojimą, 
Pirmą dieną gegužės, Lietuvii] 
.Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
street.

Tam parengimui specialiai 
parkviečiamas SLA. Preziden
tas adv. F. Bagočius, kaipo žy
miausias kalbėtojas. Taip jau 
sutikę kalbėti “Naujienų” re
daktorius P. Grigaitis ir dak
taras A. Montvidas. Tai, taip 
sakant, bus trijų tūzų supuo
limas į vieną ranką. Apart pra
kalbų dar ir platus muzikalis 
programas, bus sykiu patiek
tas, dalyvaujant “Pirmyn” ir 
Chicagos Lietuvių Vyrų cho
rams po vadovyste Kaz. Ste
ponavičiaus. Tat, atrodo, kad 
turėsime dvasinę

žada statyti
Toliaus patirta 

misijos, kad yra

puotą.
“Blindą”

nuo kitos ko 
dirbama ank

sti ateinantį sezoną surengti 
— pastatyti scenoje “Blindą”, 
nes toks milžiniškas veikalas 
šį sezoną nesuspėta prirengti. 
Daug darbuojamasi Socialistų 
Partijos veikloje ir daug kuo
pa turi kitokių siekinių ir tam 
įvairių paskirtų komisijų.

Susirinkimas ėjo labai drau
giškoj nuotaikoj; visi dalyviai 
gyvai klausimus sprendė.

“Proletariato Diktatūra”
Po susirinkimo “Naujienų” 

redaktorius P. Grigaitis patei
kė labai įdomų refaratą temo
je, “Proletariato Diktatūra”. 
Referentas apsklembdamas pa
ties turinio prasmę perbėgo 
Romos Imperijos istoriją, ilgiau 
apsistodamas ant istorijos fran- 
euzų revoliucijų, nurodė atski
rų revoliucijų vadų teorijas ir 
jųjų pasekmes. Pagaliau, pri
ėjo prie teorijos Karolio Marxo 
socializmo mokslo ir kaip ši 
teorija iki šiol dar nebuvo su
kritikuota. Vienok daugelio de
magogų yra bandoma iškraipy
ti, pamegzdžioti bei savotiškos 
prasmės bandoma priduoti. Vie
nus iš aršiausių to mokslo dar
kytojus pažymėjo dabartinius 
leninistus, bolševikus, kurie pa
tys nebandydami paties mok
slo suprasti aklai seka Lenino 
sukreivezotą, taip vadinamą, 
Marksyzmą.

Valdyba pareiškė, kad ir vi
si kiti susirinkimai bus paįvai
rinti su kalbom, diskusijom bei 
paskaitom. Svetys.

Lietuviai daktarai 
apie anesthesia

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugija laikys savo mėnesinį 
susirinkimą, Balandžio (April) 
26 d., 9:00 vai. vak. po num. 
6641 So. Westem Avė., Chi
cago.

Bus rodomi krutamieji pa
veikslai, “Local Anesthesia”.

Diskusuos Dr. M. Strikol’is,

„.. ..  ,
Dr. S. Biežis, Dr. V. B. Milas 
ir kiti.

Valdyba prašo nesivėluoti.
Dr. J. J. Koyvarskias, Rast.

Gerai užsirekomen
davo, tad tuo ji ir 

gavo “džiaba”
“Silver Crescents” grosi AL

TASS vakarėly j Cicero rytoj

CICERO — Raudonos Rožės 
Kliubo Velykų šokiai praėjo pa
sekmingai. Velykų dieną dide
lių ir mažų parengimų beveik 
kiekviename name. Bet nežiū
rint to, Liuosybės erdvi svetai
nė buvo kupina gražaus jauni
mo, kuris linksminosi, šbko, 
kaip vienos motinos vaikai.

Šoko prie geros muzikos, “Sil
ver Crescents”. Neperdaug pa
sakysiu pareiškęs, kad vedėjas 
p. Rudakas puikiai užsireko
mendavo pirmu kartu pasirodęs 
Cicero didesniame parengime. 
Jam ir orkestro nariams atsi
darė kelias. į gražią ateitį, štai 
pradžia:

Jie gros šio mėnesio 26 d., 
tai yra rytoj vakare, parengi
me ALTASS naudai, kuris yra 
rengiamas Liuosybės svetainė
je. Tame parengime susirinks 
visi geros valios lietuviai. Ten 
ALTASS centro 
lins paliudymus 
tojams, kad jie 
kyti atminčiai,
kad prisidėjo prie Įeit. F. Vait
kaus žygio įvykinimo. Tai labai 
gražiai atrodantis certifikatas 
ir jį gaus visi, kurie aukojo 
$2 ar daugiau.

Gal teks parsivežti
Bukite svetainėje, nes 

vienas atsi lankęs gaus 
skridimo ženklelį, o kas 
blausiai* tai visi atsilankę
progą įgyti naujutėlę Maytag 
Washing mašiną, kuri buvo pa
dovanota ALTASS bazarui. Tik 
visi, kurie turite nusipirkę bi
lietus tain plovyklai, yra pra
šomi atvažiuoti j Cicero ir pa
žiūrėti, ar kartais neteks būti 
laimingam ir ją parsivežti. Bi
lietus bus galima įsigyti ir vie
toje. —“N.” Rašė jas.

atstovai išda- 
visiems auko- 
galėtų pasilai- 
kaipo ženklą,

kiek- 
savo 

svar- 
turės

Leidžia bonus bedar 
bių šelpimui

Cook apskričio taryba ąUto- 
rizavo išleidimą $1,200,000 ver
tės bonų šelpimui bedarbių, 
nuo balandžio 26 d., iki ge
gužės 15 d. Apskritis tai pa
darė, kadangi kaip šįvakar 
valdžios šelpimo įstaiga išbaigs 
visus pinigus, skiriamus tam 
tikslui. i

Federalė valdžia pastatė ul
timatumą Illinois valstijai, kad 
ji turi pati sukelti $3,000,000 
pašalpai, jei nori gauti pini
gų iš Washingtono.

Šįvakar Roselando 
ALTASS skyriaus 

susirinkimas
šįvakar,

Mes gal nesulauksi
me kito tokio 

jubiliejaus
Keletas minčių apie “Pirmyn” 

chorą

Štai, nedėlioj, balandžio 21 
dieną, Chicagos Lietuvių Pir
myn Choras užbaigė 25 metų 
jubiliejaus sezoną, perstatyda- 
mas komišką operetę “Bailus 
Daktaras”. Perstatymas praėjo 
pu dideliu pasisekimu, riežiu“ 
rint,.kad choras pasirinko die
ną nelabai palankią, nes kaip 
žinoma, Velykų dieną kuone di
džiuma tai turi 
čių arba patys 
čiuojasi.

Bet nežiūrint 
publikos prisirinko gana daug 
ir tikiuosi, kad nei vienas ne
sigailėjo atsilankęs ir pamatęs 
tokį smagų muzikali vaidinimą.

Gražus rezultatai
Taigi, kaip matome, “Pirmyn” 

Choras turėjo sunkaus darbo 
per 25 metų jubiliejinį sezoną, 
bet aš tikiuosi, kad visiems 
choro įkūrėjams bus gražu at
minti, kad jų užbaigtas darbas 
susilaukė tokių gražių rezulta
tų. Ar galite gerbiamieji įsi
vaizduoti kiek choras turi pa
nešti iki susimokina tokius mu
zikalius kurinius ? Vienintelis 
chorui užmokestis-^- tai publi
kos skaitlingas atsilankymas. 
Jau neskaitant kiek choras pri
vargsta iki suvaidina tokius 
muzikalius kurinius, jie kai
nuoja pinigiškai— supirkimui 
knygų ir gaidų. Tik dėka su
manumui choro vedėjo, K. Ste
ponavičiaus, kuris pajėgia pa
daryti orkestraciją tos didelės 
išlaidos susimažina.

užsiprašę sve- 
pas kitus sve-

NAUJIENOS, Chicago, III.____________

Operos dainininkas Bulaw Aces sporto vakare

i tą trukumą,

Choro idealas

Per šiuos 25 metus kiek cho
ras dalyvavo visokiuose paren
gimuose, kuriuose kitiems cho
rams buvo “ne kttŠfeF* clalyvau* 
ti. Pirmyn choras niekur ne-, 
atsisakė nuo to kultūrinio dar
bo, pagražindamas parengimus 
su dainomis, čia da reikia pri
durti, kad nors “Pirmyn” cho
ras tapo sutvertas socialistų, 
bet nebuvo idealus jam nei po
litika nei religija, vien tik dai
lė. Varė ir varo kulturinį dar-

Nenustokime chorą rėmę
Išgyvavęs 25 metus choras 

turi noro ir toliau gyvuoti ir 
dirbti kulturinj darbą tarpe lie
tuvių pažangios visuomenės, bet 
kaip pasiseks tai padaryti, pa
rodys ! ateitis. Todelgi, mus 
lietuvių pareiga yra ir toliau 
remti Pirmyn chorą. Ypač kad 
dabar jaunoji musų gentkartė 
užima musų vietas.“Mes juk no
rime, kad musų jaunuomenė 
ne atsitrauktų. nuo musų lietu
viško judėjimo. Todėl mes ir 
turime būti su jais nors dauge
liui jau musų nebeprisieis su
laukti tokio turtingo muzikalio 
jubiliejaus, kurį dabar apvaikš
čiojo Chicagos Lietuvių Pirmyn 
choras.—X. š.

Ketvirtadienis', bal. 25, 1935

FRANK JAKAVIČIUS
1934 m. laimėjęs operos kontraktą Chicagos Pasaulinėj Paro
doj, yra visų mėgiamas dainininkas Frank Jakavičius. Jis yra 
nepavaduojamas bent kokiam žymesniam lietuvių parengime, 
šį garsų dainininką išgirsime sporto vakare, kurį rengia Bulaw 
Aces. ateinantį 'sekmadienį, balandžio 28 d., South Side Viking 
Temple svetainėje, prie 69-tos ir Emerald gatvių. Koncertą iš
pildys vien tik dainininkai 
gros Stephens’ “Reyellers 
Įžanga tik 25 centai.

- solistai ir solo muzikai, šokiams 
Orkestrą. Pradžia 6 vai. vakare.

(Fb.)

SLA 178 kuopa smar 
kiai darbuojasi 

Greenwoode
Atvelykyje rengia didelį vakarą 

savo kolonijoje

MT. GREENW00D — SLA. 
178 kuopa rengia didžiulį, isto
rinį Mt. Greenwoodui vakarą, 
kuris bus pašvęstas apkalbėji
mui Lietuvos aktualių klausi
mų, kaip Klaipėdos, Vilniaus ir 
kitų, ;

Programas bus įdomus, todėl 
širdingai kviečiame vietos ir 
apielinkės lietuvius kooperuoti 
su rengėjais savo laisva valia, 
kaip tikri, protaujanti lietu
viai. Yra pakvięsti dainininkai 
ir kalbėtojai, kaip,,adv. K. Jur
gelionis ir kiti jp^elig-entai. Bus 
visokių įdomybių ir žaislų, o 
orkestrą tikrai; be sustojimo 
gros 'visokius šękius. Bus ska
nių užkandžių ir importuotų gė
rimų. ... .. . ■

Ypatingai kviečiame atsilan
kyti jaunuomenę su savo drau
gais* Padėkite mums seniams 
dirbti.

Kuopos didžiulis parengimas 
įvyks Atvelykyje, sekmadienį, 
balandžio 28 d. Pradžia 2 vai. 
po pietų, o prakalbos prasidės 
4 vai. vakare. Vakaras įvyks 
A. Mažrimo svetainėje, 3924 
W. lllth street, Mt. Green- 
woode. Įžanga — 15 centų.

Visus nuoširdžiai kviečia at
silankyti rengimo komisijos 
pirmininkas P. Walantinas.

K. M.’ Vyrų choras entuzias
tiškai sudainavo gražią ištrau
ką iš operetės, “Laima”. Jei
gu yra daugiau panašių dainų 
šioje operetėj, tai labai malo
nu ją bus pamatyti.

Dainavo ir Progress Furni- 
ture Krautuvės Maišytas Kvar
tetas pritaikintas dainas šiam 
sezonui. O advokatas K. Gugis 
tai visados turi įdomių pata
rimų. savo klausytojams.

Jostra.

Namų sujieškojimo 
biuras

biurassu j ieškojimo
Service Bureau) tu- 
veltui suieškoti na- 
pagyvenimus tiems 
kurie turės išsikrau-’

Viešųjų 
(PWA)

' biuras

Namų 
(Housing 
ri tikslą 
mus ar 
žmonėms,
styti iš apieliiikitį, kuriose eis 
nauja statyba sulyg 
Darbų Administracijos 
plianų.

Namų su jieškojimo
gauna Naujienas kasdien ir iš 
Naujienose telpančių apskelbi
mų tčmija, kas turi namus 
pardavimui arba butus paren- 
davimui. Jieškančius namų ir 
butų biuras pasiunčia veltui.

Tokiu budu pasiskelbimas 
Naujienose įgyja dar daugiau 
vertės.

Biuro adresas yra: Housing 
Service Bureau, 1201 W. Taylor 
st., Chicago, III.

PRANEŠIMAI

RADIO
Velykų Programas iš 

2 stočių

ROSELAND
kaip 8 vai., A. Balčiūno sve
tainėje, įvyks labai svarbus 
ALTASS skyriaus, Roselande, 
susirinkimas.

Visi nariai ir darbuotojai 
priklausą prie skyriaus yra 
prašomi būtinai atsilankyti. 
Susirinkimas įvyks . mažojoje 
svetainėje. Valdyba.

Apkaltino pamišusi 
tėvą, kuris nu
žudė 2 vaikus

ap-Apskričio grand jury 
kaltino žmogžudyste bankie- 
rių WiUiam J. Gardher, iš La 
Grange Park, kuris 
savo dukterį ir vieną 
kitą sunkiai sužeidė, 
tai padarė pamišęs.

nužudė
sūnų, o

Tėvas

įsakė deportuoti ne- 
pilietį-“komunistą”
Federalis teisėjas Wood- 

ward, Chicagoje, vakar įsakė 
išdeportuoti Frederick Wil- 
helm Werrmanną, kuris neva 
buvęs komunistų partijos or
ganizatorius. Jis yra svetim
šalis.

Teisėjas nusprendė, kad jei 
svetimšalis priklauso prie ko
munistų partijos, tai tuo jis 
prasižengia valstybei. Mat, 
sako, komunistų partija agi
tuoja už valdžios nuvertimą 
ginkluota jėga.

* Werrmanui leista laisvu no
ru išvažiuoti iš Amerikos iki 
šeštadienio. Jei to nepadarys 
bus deportuotas.

Velykų dieną Jos. F. Budri- 
ko radio ir rakandų krautuvė 
davė du puikius lietuvių dainų 
ir muzikos radio programus: 
1 vai. po pietų iš WCFL sto
ties, gražų velykinį programą, 
kurį išpildė L. V. Dainos chor 
ro grupė. Tai buvo paskutinis 
Budriko radio programas iš tos 
stoties. Dėlei baseball brodkes- 
tinimo per vasaros laiką> Bud
riko programai eis kas sękma- 
dienį, 5 vaL- po pietų iš kitos 
stoties, t. y. įš WAAF, 920 
kiloc. \\.; :: \'r' ■

Antras /programas buvo 
transliuojamas 5 vai, po pietų 
jau iš naujoš stoties WAAF.

lingai atsilankyti ir sykių apvaikš
čioti viso pasaulio darbo žmonių 
švente. Pradžia 8 vai. vakare, 
įžanga 25c ypatai. Rengia Lietu
vių Socialistų Sąjungos Chicagos 
Centralė kuopa.

Kviečia Rengimo Komisija.
Dr-ja Lietuvos Dukterų laikys 

?xtra susirinkimų Šiandien ketvirta
dieni .balandžio 25 d. Mark White 
Parke paprastoj svetainėj. 7 vai. 
vak. Visos šios draugijos narės 
esate kviečiamos atsilankyti, nes ga 
vome iš valdžios laišką todėl tuo 
reikalu šaukiame extrą susirinkimą 
tad visos dalyvaukite ir rim ai svar
stykite, ir kurios nesate atsiteisu
sius už atsibuvusios vakarienės ir 
Bunco tikietus, malonėkite ant šio 
susirinkimo atsiteisti.

A. Dudonienė nut. rašt.
Chicagos Lietuvių Draugija, yra 

pašalpos ligoje, pomirtinių ir kultū
ros draugija. I narius priimami 
vyrai ir moteris nuo 15 iki 48 
metų amžiaus. Pašalpa ligoje yra 
3-jų skyrių — $6, $10 ir $16 savai
tėje; pomirtine $250. Taipgi, čia 
priimamos ir čielos draugystės bei 
kliubai, jeįgu dar nestovi visai blo
gai pinigiškai.

Chicagos Lietuvių Draugija, yra 
legalė organizacija Illinois valstijo
je. I Chicagos Lietuvių Draugiją 
priklauso 1900 nariu, tai yra did
žiausia ir turtingiausia lietuvių 
draugija Chicagoje.

Jsirašyt Draugijon galima pane- 
dėliais ir ketvergais visą dieną, o 
nedėldieniais tiktai nuo 9 vai.
1

CLASSIFIEDADS

Financial
Finansai-Paskolos

SKOLINAM PINIGUS
ant jūsų morgičių, bonų, algų ir namų 
Taipgi perkam, parduodam, mainom 
morgičius, _bonus, namus, ukes ir 
biznius.
inentą.

Turim apdraudos depart- 
VieŠas Notaras.
J. NAMON & CO. 

6755 South Westem Avė.

Personai
Asmenų Ieško

savo seseri Ona ir
.Gedvilus. Turiu 
Pirmiaus gyveno 

Domicėlė Jokšienė.

t

ryte
V. P. D.
Kreipkitės i

Draugijos ofisą, 
1739 So. Halsted S L 

Taipgi, jsirašyt Draugijon 
per musu konkursantus.

NORTHSIDIEČIŲ ALTASS 
VAKARAS

šeštadienio vakare, balandžio 
(April) 27 d., 1935, vietinis Altass 
skyrius rengia šaunų pasilinksmini
mo vakarą; su programų, užkand
žiais ir šokiais, Mill-Ray Hali, 1564 
N. Damen Avė., prie Milvvaukee Avė. 
kampo. Pradžia 7 vai. vakare, 
įžanga 25c ypatai.
I Visi geros valios lietuviai yra šir
dingai kviečiami atsilankyti ir tuo-, 
mi pareikšti ir paremti prakilnų 
progreso ir lietuvių garbės darbą — 
kad sėkmingai užbaigti prisirengi
mą keloinei leitenanto F. Vaitkaus 
su Lituanica II per Atlantiką i Kau
na. Northsaidiečiai! parodykime 
savo įvertinimą.

Kviečia Rengimo Komisija.

Chicagos Lietuvių Vyrų Choro dai
nų pamokos atsibus nedėlioj, balan
džio 28 d. Barausko svetainėje 10 
vai. ryto .tad visi Choro nariai ma
lonėkite būtinai susirinkti laiku nes 
turime prisirengti prie pirmos ge
gužės, taipgi mėgstančius dainas, 
kviečiame prisidėti prie choro.

Valdyba.
Bridgeport Bučerių ir Groserninkų 

Sąjungą laikys mėnesinį susirinki
mą balandžio 25 .d 7:30 vai. vakare 
Chicagos Lietuviu Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St.

Prašom visus narius atsilankyti, 
kurie dar nepriklauso malonėkite 
ateiti ir prisirašyti. šis susirinki
mas bus labai svarbus, labai daug 
dalyku bus svarstoma, malonėkit vi
si atsilankyti. Valdyba.

Lietuvių Namų Savininkų Susivie
nijimas ant Town of Lake (Lithua- 
nian Improvement Ass’n) laikys mė
nesini susirinkimą ketvirtadienį, ba
landžio 25 diena, paprastoj vietoj, 
parapijos svetainėje, 8 vai. vakare.

Raštininkas.

ir
galima

CLASSIFIEDADS
Automobiles

1929 PONTIAC COACH, gerai bė
gančiame stovyj. Geri tairai su 
extras — $59.00. Kalemba. Archer 
ir Ked?ie.

PAIEŠKAU 
švogeri Antaną 
svarbu reikalą. 
578 Wells St. 
1634 W. 9th Avė. Gary, Ind.

SituationW anted 
Darbo Ieško

KAM reikalingas senas, teisingas 
žmogus, tinkamas ant farmos, ap
žiūrėti namus ir gyvulius. Dirbs už 
pragyvenimą. Atsišaukite 644 North 
State St. Klauskite Emma. Telefo
nas Delaware 3962.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

DEGTINĖS PARDAVĖJAI, paty
rė, apsaugota teritorija, pardavinė
ti plačiai išgarsintus gėrimu rūšis. 
Puiki propozicija. Advance Liųuor 
Co., 1541 W. 63rd St.

PATYRĘ kirpėjai (shearmen) 
dirbti serap yarde. West Pullman 
Iron & Metai Co., 12109 South 
Halsted St.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo prižiūrėti 2 vaikučius. Valgis 
ir guolis ant vietos. Atsišaukite 
Mrs. Martin, 6236 S. Western Avė. 

—o—

REIKALINGA mergina 22—25 
dirbti kuknioj ir prie stalų Road- 
hauzei — Galima gyventi ant vie
tos. Atsišaukite — Shady Cottage 
Roosevelt Road, l/t mylios West of 
Wolf Road.

MERGINA prie abelno namų 
darbo. Maža šeimyna. Gyventi 
vietoje. Geri namai, Cherkas, 940 
VVinona, Tel. Sunnyside 8815.

PAIEŠKAU apisenos teisingos 
moteries, kuri galėtų gyventi ant 
vietos, dirbti prie namų darbo. At
sišaukite 644 N. State St.

MERGINA prie lengvo namų dar
bo turinti gerus paliudijimus. Atsi
gaukit po 4 vai. po piet, Barron, 
3851 Jackson Blvd.

For Kent
ANT RENDOS barbemė su 2 

krėslais ir fixturiais. Taipgi 4 kam
bariai užpakaly. Parduosiu pigiai 
iš priežasties ligos.

2318 S. Leavitt St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDUOSIU arba išrenduosiu 
rodauze Maple Grove, 87th antMaple 
St. Savininkų galima matyti

4535 So. Hermitage Avė.

DARBININKU ŠVENTĖ — 
PIRMA GEGUŽĖS.

Bus iškilmingai apvaikščiojama 
trečiadieni, 1 dienų gegužės (May) 
1935 'm.', Lietuvių Auditorijoj, 3133 
S. Halsted St., Chicago, III., pradžia 
8 vai. vakare.

Kalbės gerbiamas svetys, specia
liai pakviestas, SLA. prezidentas 
advokatas F. Bagočius, “Naujienų” 
redaktorius Pijus Grigaitis ir dak
taras A. Montvidas. Dainuos Pirmyn 
choras ir Chicagos Lietuvių Vyrų 
choras po vadovyste Kaz. Stepona
vičiaus ir tų chorų solistai, due
tai ir t. a.

Visuomenė yra kviečiama skait-

Business Service
______ Biznio Patarnąviinas______

MOVING
PIANUS IR RAKANDUS

Prieš persikraustant pašaukite 
LAFAYETTE 8980 ir aš atvažiuo
siu jums padaryti “estimation” 
kiek jums kainuos kraustymas. 
Aš galiu garantuoti, kad jus busite 
tikrai užganėdinti su mano žemo
mis kainomis ir geru patarnavimu.

OKSAS EXPRESS
2649 W. 48 St.

PARSIDUODA arba priimsiu pu
sininkų j Tavern bizni. Gera proga 
pamėginti ant to pačio laisnio iki 
liepos 1 dienos.

1902 So. Western Avė.

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
šapa 1445 — 50th Avė. — Pilnai 
įrengta — prie dviejų mokyklų — 
Atsišaukite 1420 — 49th Avė., Cice
ro. nuo 3 — 7 vakare.

ČEVERYKU Taisymo šapa par
davimui. Landis mašina, parduo
siu pigiai. 6645 So. Mozart St.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

PARDAVIMUI lunch room, pigi 
renda. Biznis gerai išdirbtas.

. 5450 So. Princeton Avė.

jau iš naujos Stoties -
Taipgi primintina, kad Sudri
ko radio programai būna ket
verge iš stoties WHFC nuo 8 
iki 8:45 vakare. J.

Ištrauka iš “Laimos”
Progress Furniture Krautu- 

programas 
įdomus. L.

vės Velykų radio 
buvo turiningas ir

IT’S SIMPLY 
INEXCUSABLE 

\ ■ ... * : ■ - •

You cannot expect to make 
friends sociplly or in business 
if you have halitosis (bad 
breath). Sihce you cannot de- 
tect it yourself, the one way 

i of making sure you do not 
offend is to gdrgle often with 
Listerine. lt in^tantly destroys 
odors, improves mouth hygiene 
and checks infectidn. Lambert 
Pharfnacal Company, St. Louis, 
Missouri.

LISTERINE
ends halitosis

Kilis 2OO#OOOrOOO gerins

IŠPARDUODAME BARU FIKČĘ 
rius, visokio didžio su Coil Baksais 
ir Sinkom. Taipgi Storų fikčerius 
dėl byle kurip biznio iškaitant svar
stykles, registerius ir ice baksus 
Cash arba ant išmokėjimo. Pama
tykite mus pirm negu pirksite ki
tur. S. E. SOSTHEIM & SONS. 
Store Fixtures, 1900 S. State St. 
CALumet 5269.

TAVERN parsiduoda ant trans- 
portacijos kampo, biznis išdirbtas 
gerai. 5915 S. Wentworth Avė.

PAIEšKAU pirkti Tavern — Pa
geidaujama, kad butų gerai išdirb
tas biznis — ir gera priežastis dėl 
pardavimo —< Atsišaukite i Naujie
nas, Box 249, 1739 S. Halsted St.

PAVASARINIAI BARGENAI 
Baru fikčeriai — Soda Fountains 

Shovvkėsai — Cash Registeriai — 
Lunch Kaunteriai — Kėdės — Šal
dytuvai — Barbeque Roasteriai — 
Pečiai — štymo Stalai — Bar Stik
lai — Indai — Nauji arba vartoti 
už bargenų kainas, 
vartotus krautuvių 
staką. Musų sąlygos 
miausios. Pabandykite 
AMERICAN planą ir taupykite. 
Aprūpi nam ir toliaus už miesto gy
venančius biznius.
THE GREEK AMERICAN STORE 

FIXTURE CO..
14 N. Franklin Street 

Tel. CENtral 4561 
Chicago. III.

Real Estate For Sale
Namai-ŽemS Pardavimai

W^#^*WWW\*»ZWV%*»***^*^H**W\***^WWWWW*^*^*.

LABAI PIGIAI parduosiu murini 
namų, biznio vieta 41x100 pėdų su 
mažu imokėjimu. Kreipkitės laišku 
Box 248, 1739 S. Halsted St.

Mes perkame 
fikčerius 

prieina- 
GREEK

ir
DIDELIS BARGENAS

Pardavimui 5 kambarių medinis 
namas, Brighton Parke, furnas šil
domas, cementinis skiepas, vertas 
$3,800.00; parsiduoda už $2,100.00. 
Pardavėjas yra

J. L. RUBIN, 
4057 Archer Avė.

STORAGE RAKANDŲ BARGENAI 
$200 importuoti kaurai ....... $25.00
$300 kaurai ............................. $35.00
Parlor, miegkambario ar val
gomojo kamb., rakandai .... $30.00

Atdara vakarais ir nedėlioj. 
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

7 KAMBARIU medinis namas, lo
tas 14Qxl40. visi moderniški paran
kamai, iškaitant gasą ir elektrikų. 
Labai prieinama kaina. Sis namas 
randasi ant North East kampo Nol- 
ton ir Prospect Avė., Spring Forest, 
III, I t; jai

Atsišaukite
4944 S. Ashland Avė.

Tel. Republic 6796.
Busiu ant vietos nedėlioj.




