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Naciai nušovė Vokie
tijos darbininkų vadą

Cook kauntė tęsianti Prezidentas jau su- 
ir toliau bedar- organizavo šelpimo 

bių šelpimą darbų tvarkymą
Naciai nužudė buvu
sį Vokietijos anglia

kasių prezidentą
• •* 1,1 1-1 "

Nacių policija /jj nušovė gabe
nant į koncentrcaijos stovyk
lą ir dabar bando tą faktą 
užslėpti

PRAHA, bal. 26. — Vokieti
jos socialdemokratų partijos 
tremtinių centralinis komitetas 
paskelbė, kad Fritz Husem- 
ann, 61 m., buvęs Vokietijos 
Angliakasių Federacijos prezi
dentas iki Ęitleris pasigrobė 
valdžią į savo nagus, liko nu
šautas nacių policijos. Jis liko 
nušautas policijai gabenant jį 
iš namų Bochum miesto į kon
centracijos stovyklą.

Centralinis komitetas sako, 
kad tai buvo tikriausia žmog
žudystė, nes jis užtkirino savo 
šeimyną, jog kely jis nedarys 
nieko, kas galėtų mesti nors 
mažiausią įtarimą, jog jis ren
giasi pabėgti, nes naciai nušo
vė jau ne vieną politinį kalinį, 
kuris buk bandęs “pabėgti”.

Pasak socialistų komiteto, na
ciams gegužės. 2^d. pasigrobus 
į savo nagus visas ~3arojninką 
unijas,- Amerikos angliakasiai 
buvo pakvietę Husemanną vyk

Rusija ir Japonija 
prisižada gyven

ti taikoje
TOKIO, bal. 26. — Karo de

besys, kurie kabojo virš sovie
tų Rusijos ir Japonijos per pa
staruosius tris metus, jau iš? 
nyko ir dabar atėjo taikaus 
abiejų šalių sugyvenimo ir di 
delit) drąugingumo gadyne.

Taip kalbėjo Japonijos val
džios vadai ir Rusijos ambasa
dorius Jurenev Pan-Pacifiko su- 
sirinkįme. 4

Jurenev nuginčijo visus gan
dus, kad Rusija buk koncen
truojanti Manchukuo pasienyje 
kariuomenę ir pasisiūlė svars
tyti Japonijos pasiūlymą apie 
abipusį atitraukimą kariuome
nės, taipjau ir lėktuvų nuo Man
chukuo sienos. Rusija vien tik 
norinti gerinti Rusijos ir Ja- 
panijos santykius.

5 metų vaikas nušo
vė motiną

BLOOMINGTON, Ind., bal. 
26.—Vaikiškoj kalboj 5 metų 
vaikas, Russell Cain, papasako- 
jo koroneriui kaip jis susirado 
šautuvą, vilkdamas jį grindi
mis atsinešė prie motinos ii 
paleido šūvį į motinos nugarą, 
ją vietoj užmušdamas.

“Aš tik bovijaus ir norėjau 
mamą nugąsdinti”, teisinosi 
vaikutis.

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

Dalinai apsiniaukę; maža per
maina temperatūroj.

Saulė teka 4:53, leidžiasi 6- 
43.

Kaina 3c

ti į Ameriką, bet jis pasiūly
mo nepriėmęs, nusitardamas 
verčiau skursti tarp savo gim
tojo krašto angliakasių.

Jis paliko sergančią našlę, 
dvi vedusias dukteris ir sūnų 
Amerikoj.
Nušautojo angliakasių vado kū

nas buvo sudegintas
DORTMUND, Vokietijoj, b. 

26.— Dortmund krematorijos 
viršininkai sako, kad kūnas 
Fritz Husemann, buvusio Vo
kietijos Angliakasių Federaci
jos prezidento, liko sudegintas 
dvi dienos atgal. Laidotuvės 
buvo bal. 20 d. Jie sako, kad 
jiems nebuvo pranešta apie 
Husemann mirties priežastį.

Nacių policija sako nieko 
“nežinanti”

BERLYNAS, bal. 26.— Vo
kietijos slaptoji policija sakosi 
nieko “nežinanti” apie nušovi
mą buvusio Vokietijos Anglia 
kasių Federacijos prezidento 
Fritz Husemann, kuris Prahos 
žiniomis, liko nušautas bal. 15 
d., policijai gabenant jį iš Boc
hum į koncentracijos stovyklą.

(Vėliau propagandos minis
terija pripažino, kad Husemann 
liko tikrai nušautas “bėgant” 
iš policijos. Niekas negali ti- 
kėtit kad. 6į nų „amžiaus, žmo
gus galėtų bėgimų bandyti "pa- 
siliuosuoti iš policijos.

Du nušauti, trečias 
peršautas Hollywood 
žudynių misterijoj
H0LLYW00D, Cal., bal. 26. 

—Paul Wharton, 35 m., profe
siniai žinomąs kaipo Paul 
Ivar, madingų drabužių gamim 
tojas kino žvaigždėms, liko pa 
slaptingai nušautas jo paties 
namuose, kur jis vaišino kelis 
savo draugus.

Kartu žuvo jo šoferis Wil- 
liam Howard, 35 m., buvęs lai
vyno karininkas. Tapijau gal 
mirtinai liko sužeistas Henry 
E. Bolte, 38 m., teisių instruk
torius Califomijos universitete, 
Los Angeles.

Howard ir Bolte liko peršauti 
prie Bolte namų, kelių blokų 
atstume nuo Wharton namų.

Policija dar neįstengė iširšti 
šių paslaptingų žudynių. Bet 
spėjama, kad Wharton vaiši
nant savo draugus, įpuolė jo 
šoferis Howard ir jį vietoj nu
šovė. Wharton svečiai po te 
išbėgiojo.

Howard gi po to nubėgo prie 
Bolte namų, palaukė iki jis su- 
gryžo iš advoktų bankieto ir 
rakinant duris jį peršovė. Po 
to ir pats Howard nusišovė.

Bolte sakosi niekad pirmiau 
nematęs Howardo. Bet jo žmo
na sako, kad jis prieš keletą 
mėnesių tankiai lankydavosi 
jų namuose ir skaitėsi šeimynos 
draugų. Bet paskui ryšiai nu
truko.

Priežastis žudynių nežinoma. 
Negalėjo nieko pasakyti ir 
Wharton pamotė. Ji yra inva
lidė ir tik girdėjusi šuvius. Ka
da ji šiaip taip įsilaužė j kam
barį, tai svečiai buvo išbėgio
ję, o jos posūnis gulėjo nebe
gyvas. Ji net nežinanti kas sve
čiavosi pas jos posūnį.

HUNTINGTON, W. Va., b. 
25.—Marshall kolegijos studen
tai ruošiasi sustreikuoti rytoj
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Tai Gran Chaco “žaliojo pragaro” džunglės, kur per paskutinius tris metus siaučia karas tarp
Bolivijos Paraguajaus. Nors Paraguajus tris kartus mažiau žmonių teturi, negu Bolivija, bet

I • ’ ‘

jo armija smarkiai muša boliviečiuš. Paraguajaus armijai vadovauja generolas Jose Estigar- 
ribia, o boliviečiams vokiečių generolas, Hanš Kundt (po dešinei).

Paraguajaus armija jau įsiveržė i Bolivijos teritoriją ir užėmė kelis miestus. Spėjama, kad 
Bolivija ilgai negalės laikytis ir turės prašyti taikos.

LAIKRODŽIUS
500žmonių Žuv« ir 2^ l’ A V A RY KIT S A VO 

 

kaimai suariauti

Persijoj

TEHERAN, Persijoj, bal. 26. 
—28 kaimai ir miesteliai liko 
sugriauti ir 500 žmonių žuvo 
Mazanderah provincijoj žemės 
drebėjimuose, kurie tęsiasi per 
pastarąsias dvi savaites. Skai
čius sužeistų žmonių dar nenu
statytas.

Lurestan distrikte, 900 my
lių atstume/ 30 miestelių nu
kentėjo nuo žemės supurtymų 
ir du liko sugriauti. 20 žmonių 
žuvo ir daug žmonių sužeista.

Tikisi pravesti Illi
nois prekių taksų 

pakėlimą
SPRINGFIELD, III., bal. 26. 

—Administracija tikisi pravesti 
legislaturoje pakėlimą prekių 
(sales tax) ir jau paskelbė var
žytines dėl pagaminimo labai 
smulkių monetų (pinigėlių), 
kuriuos pirkėjai galėtų užmo
kėti tikrąją taksų sumą. Mo
kant centais gi išeina, didelis 
nelygumas, nes smulkus pirkė
jai sumoka daug daugiau tak
sų, negu privalėtų mokėti. Tie 
pinigėliai, kuriais bus galima 
išdalinti centą, bus imami tik 
mokant prekių taksus ir nieko 
kito nebus galima už juos pirk
ti. -

Motina ir sūnūs pa
smerkti mirčiai

GEORGETOWN, Del., bal. 
26.—Mrs. Mary H. Carey, 52 
m ir jos sūnūs Howard liko 
pasmerkti pakorimui birž. 7 d. 
už nužudymą Mižs. Carey brolio 
daugiau kaip septyni metai at
gal. Kitas sūnūs, James, 23 
m., liko nuteistas visam amžiui 
kalęjiman.

O.—šeštadienio naktį 
ir apielinkėse_4>rasi- 
šviesos taupymas ir 

džįM^ous pavaryti 

CHICA( 
Chicagoje 
dės dienos 
visi laikrl
viena valanda j priekį. Pavary
kite ir savo laikrodžius, jei 
nenori visur sekmadieny pavė
luoti.

Dienos šviesos taupymas tę
sis iki rūgs. 29 d.

Auka maldauja pasi
gailėti žmogvagio
JEFFERSON CITY. Mo., bal. 

26.— Miss Mary McElroy su 
savo tėvu, Kansas City miesto 
manažeriu, nuvyko pas guber
natorių Park maldauti pasigai
lėti ir pakeisti mierties bausmę 
tūlam Walter H. McGee., va
dui šaikos, kuri buvo ją pa- 
stvėruši du metai -atgal ir iš
reikalavusi iš tėvo $30,000 iš 
pirkimo už dukters paliuosa- 
vimą. ■ ■'/! ■' ’ • ’ ■ ' !' . H

McGee yra pirmas asmuo 
Jungt. Valstijose pasmerktas 
mirčiai ūži žmogvagystę, dau
giausia delei1 pastvertosios Ma^ 
ry McElroy liudijimo. Ji tad ir 
prašanti pasigailėjimo, nes pa
smerkimas mirčiai neduodąs jai 
ramybės. Jis turėtų būti pa
kartas geg. 10 d. Visos jo ape
liacijos liko atmestos ir tik gu* 
bernatorius dabar gali pakeisti 
jam mirties bausmę. Pastverto- 
ji nuteistąjį aplankė daiigelį sy- 
kių kalėjime ir dabar atvyko 
pas gubernatorių maldauti pasi
gailėjimo, kad ji pati galėtų 
aprimti, nes jo pasmerkimas 
tiek pat kankinąs ir ją. Jeigu 
jis bus nužudytai, jo kančios 
užsibaigs, bet ji turės kentėti 
visą amžių, pasiuntusi ant kar
tuvių žmogų.

PHOENIXVILLE, Pa., b. 26. 
—Nuo nuolatinio žaksėjimo pa 
simirė Waltfer, 58 m., Ispanijos- 
Amerikos karo veteranas.

Hinųesotos legislatu
ra priėmė senat-

—vėsų.ensijas
ST. PAUL, Minu., bal. 26. — 

Minnesotos legislatura vakar už 
baigė savo posėdį priėmusi di- 
džiausį valstijos istorijoj $74,- 
000,000 biudžetą.

,Į numatytas išlaidas įeina ii 
įvedimas senatvės pensijų. Le-
gislaturos nutarimu, bus mo- 
karna po $30 pensijos į mėnesį 
žmonėms, sulaukusiems virš 65 
m. amžiaus.

57 ūkininkų šeimy
nos išvyksta ūkinin

kauti Alaskoj
ST. PAUL, Minn., bal. 26.— 

67 jaunos šeimynos, susidedan
čios iš 275 žmonių— vyrų, mo
terų ir vaikų,— susirinko čia 
šiandie pradėti savo kelionę į 
tolimą Alaską, 3,500 mylių at
stume, ieškoti ten geresnio pra
gyvenimo, negu galėjo susiras
ti nualintuose Minnesotos 

» • 

ūkiuose.
Visi jie specialiu traukiniu 

Vyks į San Francisco, kur ge
gužės 1 d. valdžios laivu iš
plauks į Alaską.

Visi jie apsigyvens derlinga
me, bet dar neišdirbtame Man- 
tanuska klonyje.

Valdžios, bandymai parodė, 
kad' šaltoji Alaska, į kur iki- 
šiol žmonės vyko tik aukso kas
ti, ar žverius gaudyti, taipjau 
teikia ir dideles progas ūkinin
kavimui;

Priešinasi sustabdy
mui lynčiavimų

WASHINGTON, bal. 25. — 
Pietinių valstijų senatoriai pra
dėjo filibustinimą, kad sutruk
dyti priėmimą Wagnerio bi- 
liaus, kuris linčiavimus pada
rytų federaliniu nusidėjimu.

GEGUŽĖS PENKTĄ DIENĄ DIDŽIULĖ LEIT. FELIKSO 
VAITKAUS ATSISVEIKINIMO AVIACIJOS DIENA FORD 
LANSING 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 PASKUTINĮ KARTĄ PRIEŠ IŠSKRIDIMĄ LAKŪ
NĄ IR LĖKTUVĄ “LITUANICĄ II”. ‘

Parduos. už $1,200,000 pašelpų 
bonų, bet pinigai bus išleisti 
tik maistui ir medikalei prie
žiūrai

CHICAGO.—Bedarbių šelpimo 
viršininkai ir Cook kauntės ta
rybos atstovai konferencijoj su
tarė parduoti $1,200,000 pašel
pų bonų ir tęsti toliau bedar
bių šelpimo darbą.

Bet šelpimas bus aprybotas 
tik teikiant bedarbiams maistą 
ir medikalę priežiūrą. Jokios ku 
tos pagelbos bedarbiai negaus 
iki nebus gauta iš federalinės 
valdžios daugiau pinigų bedar
bių šelpimui.

Susitarimas teikti tiktai mais- 
t 

tą ir medikalę priežiūrą reiš
kia, kad bus susabdyti visi 
pašelpų darbai, prie kurių dir
bo nemažas skaičius šelpiamų 
bedarbių. Taipgi iš šelpimo 
stočių bus atleisti visi bereika 
tingi darbininkai, kurie nedirba 
tiesioginiai prie išdalinimo 
maisto ar medikalės priežiūros 
orderių.

Paskirtųjų pinigų užteksią 10 
dienų.

J. J. Bagdonas bus
šiandien liuosas- -

•’* *•' 1 • ut ** •?. V

šiandie apie pietus jau 
laidotuvių direktorius J. J. Bag
donas bus paliuosuotas iš ka
lėjimo.

Nelengvas buvo darbas su 
kelti bondsą sumoje $25,000.

Bet atsirado geros širdies 
žmonių. Bondso sukėlimu la
biausiai rūpinos kilnios dvasios 
moteris Barbora Pocius, 2321 
Marąuette Rd., ir Bagdono mo1 
teris, kuri yra visa širdžia at
sidavusi savo vyrui. Jos per
kalbėjo ir uošvę, kuri ilgai ne
galėjo atleisti Bagdonui už sar
matos padarymą.

Bondsas $20,000 buvo užsta
tytas vakar, o šiandien išryto 
bus dar $5000 užstatyti, ir J. J. 
Bagdonas bus liuosas.

1,200 apsinuodijo pi- 
ragaičiais

• WHITE PLAINS, N. Y., bal. 
26.—Vienos kompanijos paga
mintais piragaičiais apsinuodi
jo jau 1,200 žmonių. Virš 600 
žmonių apsinuodijo Westches- 
ter paviete. Kiti apsinaudiję 
gyvena Bronx ir Putnam pa-r 
vietuose ir Greenwičh, Conn.

Kiek dar trūksta?
Transatlantinio skridimo finansavimui užbaigti turi būti 

sukelta_________________________________________ $4,750.00
Kiek įplaukė:

BUVO paskelbta ...................    $1,988.52
Dorchester, Mass., SLA 43 kuopa, per ižd. J. Lėkį 10.00
Earl V. Johnson, Hinsdale, Iii., už 2 laiškus ......... 5.00
A. Laurutėnas, Roselande, Už laišką ............,.......... 2.50

VISO .................... ........ •........................................... i;............ $2,006.02
DAR TRŪKSTA ................................................................  $2,742.98

No. 100

Hopkins prižiuręs; darbų vyki- 
nimą ir kad tik šelpiami be
darbiai gautų; darbus

WASHINGTON. Įial. 26. — 
Prezidentas Rooseveltas jau už
baigė organizuoti šelpimo dar
bų tvarkymą ir jau paskirti vi 
si viršininkai, kurie nustatys 
tuos darbus ir prižiūrėk jųvy 
kinimą. /

Darbų paskirstymo f tarybos 
pihnihinku tapo /paskirtas 
Frank C. Walker. Tpn tarybon 
įeis ir vidaus reikalų sekreto
rius Ickęs. Prip/ jos priskir
tas ir merų atstovas, veikiausia 
New Yorko meras La Guardia.

Bet svarbiausią vietą užims 
šelpimo administratorius Hop
kins. Jis bus administratorius 
darbų progreso divizijos ir jo 
pareiga bus žiūrėti, kad darbus 
prie pašelpų darbų gautų tik 
šelpiami bedarbiai. Taipgi kad 
darbiai butų paskirstyti sulig 
to, kiek kiekviename mieste 
randasi bedarbių, taip kad jie 
su laiku suimtų visus šelpia
mus bedarbius, kurie negali 
gauti darbo privatinėse indust
rijose. Tai, prezidento many
mu, turėtų įvykti apie lapkri
čio vidurį.

Jis ir toliau eis šelpimo ad- 
jphustratoriaus pareigas, kol 
bus reikalingas bedarbių šelpi
mas ir kol prie šelpimo darbų 
nebus pastatyti vi&i šelpiamieji 
bedarbiai. Tada federalinė val
džia paliaus bedarbių šelpimą, 
o paliegėliais, našlėmis ir kitais 
reikalingais nuolatinės pašelpos, 
turės rūpintis patys miestai i.< 
valstijos.

Supirkimais medžiagų dėl pa- 
šelpų rūpinsis adm. Peoples, 
kuris ir dabar supirkinėja val
džios reikmenis.

Gen. Robert E. Wood, galva 
Sears, Roebuck & Co., liko pa
skirtas biznierių atstovu dar
bų paskirstymo taryboje.

97,000 ūkių nukentė
jo nuo dulkių audrų

WASHINGTON, bal. 26. — 
Sugryžęs iš 1,500 mylių kelio
nės po nukentėjusią apygardą 
agrikultūros sekretoriaus pa- 
gelbininkas Wilson paskelbė, 
kad vakarinėse valstijose nuo 
dulkių audrų labiausia nuken
tėjo 97,000 ūkių. Nukentėjęs 
plotas siekia 18,600,000 akrų.

Labiausia nukentėjo Kansas, 
Colorado, New Mexico, Texas 
ir Oklahoma valstijos.
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KORESPONDENCIJOS
Binghamton, N. Y

Kaip rengiamasi prie F. Vait
kaus ir Lituanicos II sutikimo

Vietos ALTASS rengiasi prie 
didžiulių iškilmių. Komisija, 
kuri susideda iš p.p. D. Char- 
mos, M. Urbo ir P. P. Balčiko
nio, dirba, išsijuosus ir jeigu 
vietos lietuviai jų darbuotę pa
rems, tai Binghamtono lietuviai 
turės tokias iškilmes, kokių dar 
neturėjo kaip lietuviai čia gy
vena. Tai bus Binghamtono lie
tuvių šventė. Taigi gegužės 11 
d. musų miestą atlankys Lilu- 
anica II su leitenantu Feliksu 
Vaitkum.

Binghamtono lietuviai^ ant
ram transatlantiniam skridimui 
jau yra sukėlę arti $500. Tad 
dabar visi aukotojai ir to žygio 
pritarėjai turės progos pama
tyti tą garsiąją Lituanicą II su 
jos vairuotoju p. Vaitkum.

Komisija darbuojasi, kad bu
tų tinkamai atsisveikinta su 
tuo musų tautos noro vykinto
ju — p. Vaitkum. Tam tikslui 
tad ir rengiama šie parengimai: 
1) šeštadienį, geg. 11 d., Ben- 
net /Yirporte, Front St., 11 vai. 
ryto prasidės Lituanicos apžiū
rėjimas ir aviacijos diena. No
rintieji paskraidyti oru galės 
•tai lengvai padaryti ir pusė

HOOVER 
SPECIALS 
are previous models 
reconstructed\at the 

HOOVER 
FACTORY

įmokėtų pinigų eis' Lituanicos 
naudai. 2) 5 vai. po pietų Lie
tuvių svetainėje prasidės iškil
mingas išleistuvių bankietas, 
dalyvaujant leitenantui F. Vait
kui, miesto majorui Dr. 
Smith’ui ir kitiems miesto, ap
skričio ir valstijos valdinin
kams. Taipgi tikimasi turėti 
daug svečių iš artimesnių Penn- 
sylvanijos lietuviais apgyventų 
miestų.

3. 8 vai. vakaro prasidės 
linksmasis parengimas, — šo
kiai iki sekmadienio ryto.

Tiems atskiriems parengi
mams yra suorganizuotos tam 
atatinkamos komisijos.

1) Aviacijos Dienos komisi
ja susideda iš vietos darbščių 
lietuvių jaunuolių. Būtent: Al. 
Varkalio, Vinco Gudausko, 
Adolfo Bučinsko, J. Ciniko, in
žinieriaus B. čižausko ir kitų, 
kurių vardų dar neteko suži
noti.

2) Bankieto komisija suside
da iš moterų ir merginų: p-ių 
E. Mikolionienės, T. Varkūlie- 
nės, E. čestenienės, p-lės A. 
Gudauskai'tės, E. Poškaitės, K. 
Kaminskaitės, V. Knisikevičiu- 
tes, A. Skrebiutės, N. židonai- 
tės ir Blinkevičiutės ir dar ke
lių, kurių vardai dar nežinomi.

3) Baliaus-šokių komisija — 
K. Almonas, p. Rauba, p. Ra
kauskas ir kiti.

Tad dabar visi Binghamtono 
lietuviai esate prašomi kuo 
skaitlingiausiai imti dalyvumą 
tuose visuose parengimuose ir 
pasikviesti svečių iš kitų mies
tų tai dienai. Esu tikras, kad 
visi busite patenkinti taja mu
sų Lituanicos II išleistuvių pra
mogų diena.

P. B. Balčikonis,
Binghamtono ALTASS sky

riaus pirmininkas.

Komitetas deda visas pastan
gas, kad surengti kuo šauniau
si paminė j liną. Kenoshiečiai yra 
kviečiami atsilankyti ir i si ti
kinti, kad mes turėsime vieną 
šauniausių pramogų, kokia ka
da ndhs čia yra buvusi.

Pirmiausiai bus pagerbtos 
draugijos įsteigėjos, o tos na
rės, kurios nėra ėmusios pašal
pas, gaus dovanas. Programas 
bus įvairus ir turtingas. Dai
nuos p-lė G. Klevickaitė; S. 
Gibas (gitaristas), W. GibaS 
(mandolistas) ir P. Pilipavičius 
(smuikininkas) išpildys kelis 
numerius. Paskui seks sveikini
mo kalbos, kurias pasakys ki
tų draugijų atstovai. Kalbės ir 
klebonas Urbonavičius, kuris 
taip pat bus garbės teisėjas. 
Tiems atstovams, kurie pasa
kys geriausias kalbas, jis pa
skirs dovanas.

Jubiliejinio apvaikščiojimo 
proga naujos narės (ligi 20 me
tų amžiaus) bus priimamos be 
įstojiiho mokesčio. Nupiginta 
įstojimas ir kitoms . kandida
tėms į draugijos nares.

Pasibaigus visoms ceremoni
joms, svečiai bus pakviesti 
karieniauti, o paskui seks 
kiai. —Nare.

vą
šo-

KEISTA “REZULU- 
CUA”

ONLY

žiurėkit, kad visuomet butų Hoo
verio garantijos ženklelis prie 
kiekvieno perbūdavote Hooverio, 
jus nusipirksite. Tai yra jūsų už
tikrinimas, kad valyklas buvo 
perbudavotas per Hooverio Kom
paniją— o ne per kokj neatsako- 
mingą pardavėją.

Kiekviena jdėta nauja dalis 
yra tikra Hooverio dalis... kiek
vienos dalies padarymas tapo at
liktas 
pertų, 
kj pat gerą 
ir nauji valyklai.
GERA ANT VIENŲ METŲ!

Hoover Special Modelis 103
kainuoja §j $1Q ČIR
mėnesi tiktai .............. ■ vv
Pasinaudokite šiuo nupiginimu 
—tuojaus dabar.

Kenosha, Wis.
šv. Onos draugijos penkiolikos 

metų jubiliejus

Balandžio 28 d. Šv. Onos 
draugija apvaikščios savo pen
kiolikos metų jubiliejų šv. Pet
ro parapijos svetainėje. Jubi
liejinio rengimo komitetas su
sideda iš ' ponių S. Ališauskie
nės, P. Pilipavičienės, E. Vada-: 
polienės ir L. Kalikevičienės.

DETROIT, MICH.— Trys as
mens—F. Motuzas, J. Maskelis 
ir J. Ambrose—pasirašo po “re- 
zulucija SLA. Pildomajai Ta
rybai”, kurią buk priėmusi 
SLA. 352 kp., protestuodama 
prieš Pild. Tarybos “sumažin
ti SLA. organą ‘Tėvynę’ per 
pusę” (tokio tarimo Pild. Tary
ba nėra padariusi). Tame or- 
kumente tarp ko kita sakoma: 

“Užsimojimas ‘Tėvynę’ su
mažinti, musų ^umat^ijįnu iš- 

•< eina iš Pildomosios! <Tarybos
Nerūpestingumo*;*V įal grei
čiau daroma tam tikrais as
meniniais ar kitokiais sume
timais, neatsižvelgiant į bu
simą skriaudą organizacijai 
ir jos nariams. Todelgi mes, 
Susivienijimo
per dešimtmečius t 
įsitikinom apie Susivienijimo 
organo ‘Tėvynės’ naudingumą 
ir reikalingumą, čia susirin
kę, griežčiausiai protestuoja
me prieš 'SLA. Pildomosios 
Tarybos užsimojimą ‘Tėvynę’ 
mažinti ir kategoriškai pareiš-

kiame, jei šiame rėikale mu
sų balsas riėhhs išklausytas, 
mes busime priversti pasaky
ti,“ jog dabartiniai žmonės, 
stovintieji prie Susivienijimo 
vairo, nėra tinkami jo reika
lus vesti’’.
Vargiai £alėjd tokią “rezu- 

uciją” priimti kuopa savo su
sirinkime, nes kas nors iš su
sirinkimo dalyvių butų paste
bėjęs. kad tas rašinys ■ prasilen
kia su faktais. Tokio dalyko, 
pavyzdžiui, 9 kaip SLA. organo 
“sumažinimas per pusę”, Pild. 
Taryba nėra nutarusi. Ji nuta
rė sumažinti formatą, bet pa
didinti puslapių skaičių.

Ir tai padaryta, žinoma, ne 
kokiais kitais sumetimais, kaip 
tik noru sumažinti SLA. lėšų 
fondo deficitą. J^eigu Viršinin
kai nesistengtų > taupyti (dėl 
taupumo Pild. Tarybos nariai 
nutarė taip nusimušti sau dien
pinigius ir pravesti kai kurias 
kitas reformas), tai tuomet 
juos butų galima barti. Bet už 
tai ,kad jie rūpinasi, kaip ap
saugoti organizaciją nuo finan
sinių keblumų, tai > jie užsitar
nauja ne smerkimo,, bet pagyri
mo. , ,

Kokiais budais taupumą vy
kinti, nuomonės gaji būti skir
tingos. Jeigu tiems trims as
menims, kurie pąsiraše po tuo 
dokumentu, nepatinka Pild. Ta
rybos sumanymas, tai jie ga
lėjo jį kritikuoti ir pasiūlyti 
savo planą. Bet, vietoje to, jie 
sako: j eigų Pild. ■ Taryba ne
daro taip, kaip męs norime, tai 
ji yra “netinkamą” vest orga
nizacijos reikalu^! !

Na, ar tai šitaip svarstoma 
organizacijos klausimai?

—Asmuo.

Chicago, III. - 4 dol., iš A. 
Krukohio, gyv. 23 Banks St., 
Montell'o, Mass. — 2 dol 50 cnt., 
iš K. Barauskio, gyV. P. O. Box 

- 2 dol., ir97, Nashua, N. H. 
iš J. Vismbntb, gyv. 1609 So. 
50th avė., Cicero, Illinois, U. 
S. A. — 8 dol., išviso 16 dole
rių ir 50 centų, (litais 99 lt. 
92 cnt.)

Aukavusiems nuoširdžiai dė
kojame, o ypatingai esame dė
kingi D-rui A. L, Graičunui už 
daug dėtų pastangų musų rei
kalą spaudoje aprašyti; jei ne
daug aukų gavome, tai čia lai
kas kaltas.

Tikimės, kad dėdami centą 
prie cento įgyvendinsime užsi
brėžtą tikslą.

Gautieji pinigai yra laikomi 
Kražių pašte.

Kapines norime šį pavasarį 
pradėti tverti — tvarkyti. Ap
tvėrimas murinę tvora kainuos 
apie 2,000 litų. Nors kol kas 
pinigų mažai teturime, tačiau 
manome dar iš savo tarpo vie
ną, kitą šimtą litų surinkti. Bet 
dar vis daug truks.

Kražių laisvomis kapinėmis 
galės naudotis: Raseinių, Tau
ragės, Viduklės, Nemakščių, 
Skaudvilės, Kaltinėnų, Šilalės, 
Varnių, Užvenčio, Vaiguvos, 
Kelmės, Tytavėnų, Šiluvos ir ki
tų apylinkių laisvamaniai ir rė
mėjai.

Artėjant gamtos atbudimo 
šventėms (Velykoms) ta proga 
visus užjūrio vienminčius svei
kiname linkėdami ištvermės vi
suomeniniame darbe, o ir taip 
pat geriausių pasisekimų asme

niniame gyvenime. Taip pat ta 
.pačia proga maloniai prašome 
visų anksčiau paminėtų apylin
kių laisvamanių ir prijaučian
čių prisidėti, pagal išgale, stei
giamų laisvų kapinių — Kra
žiuose — aptvėrimui.

Už parąmą iš anksto tariame 
širdingiausiai ačiū.

Siųsti: Lietuvos Laisvamanių 
Etinės Kultūros D-jos Kražių 
Skyriaus Valdybai, arba Taup. 
Valst. Kasų skyriui Nr. 73 Kra
žių pašte, einamon sąskaiton 
Nr. 73.
Laisvamanių E. K. Dr-jcs Kra

žių Skyriaus Valdyba.

AKUŠERES

nariai, kurie
dirbdami

ETINES kultū
ros D-JOS KRAŽIŲ

SKYRUS .
Laisvamanių Etines Kųl Juros 

D-jos Kražių ' skyrius 1933 m. 
gruodžio menesy išsiuntinėjo 
užjuri'6 pažangioms organizaci
joms aukų lapus prašydamas 
paramos steigiamoms laisvoms 
kapinėms Kražiuose aptverti ir 
sutvarkyti. Iki šiol į minėtų 
kapinių “fondą” $ra įauta iš 
šių ręhfejų : : |

Iš gerb. D-ro A. L. Graičūno, 
gyv. 3310 S. Hąlsted Street,

Mirs. Anelia K. Jarusz
Physicąl Therapy 

and Midwife
6109 S. Albam 

Hemlock 9252
Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 

i.'dpodu mąssąge 
‘ ‘ "ėlectric treat- 

ment ir magne- 
tie blankets ir tt 
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai.

AKIŲ SPECIALISTAI

PRIDUODA NAUJOS 
SPĖKOS IR GYVUMO

SILPNIEMS
žmonės, kurie dėl senatvės arba kitokio* 

priežasties jaučiasi silpni ir nesveikus, at- 
gauna savo jėras, sveikatą ir pasidaro stip
resni ir gyvesni po to kaip jie vartoja 
NUGA-TONE.

NUGA-TONE yra pastebėtinas vaistas dėl 
moterų ir vyrų, kurie susilaukt senatvės. 
Jis padaro juos sveikesniais. tvirtesniais ir 
priduoda jiems naujų spėkų darbui. Jeigu 
jus esate senas arba silpnas, pamėginkite 
NUGA-TONE. Po keletą dienų jus pastebė
site dideli pagerinimą.

NUGA-TONE parduodamas visose vajstlny- 
čiose. Ne priimkite pamėgdžiojimų. Niekas 
kitas jums nepagelbės taip kain NUGA- 
TONE.

Nuo užkietėjimo imkit — UGA-SOL — 
, Idealų vidurių Liuosuotoją 25c ir 60o.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 

I kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

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

Y
☆

t*

ijFederalŠavings 
fflHAND 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 Fcdcral Savings and Loan Insurance Corporation, 
Washington, D. C.
Darome paskolas ant pirmų morgičių, atmokejimo mor- 
gičių, pataisymo namų ir pastatymo naujų namų, leng
vais mėnesiniais išmokėjimais.

' RASTINĖ YRA ATDARA:KASDIEN/<» >
Phone Canal 8887

Ben J. Kazanauskas, Raštininkas.

PINIGUS!

2242 West 23rd Place

v

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
LIETUVIAI LIETUVIAI LIETUVIAI

Amerikos Lietuviu Daktaru Draugijos Nariai

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimu 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1930

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL. -Laidotuvių Direktoriai
KITATAUČIAI

nuo

9

10—12

Tel. Kenwood 5107

nuo 9 iki 11 valandai ryte 
nu<5 6 iki 8 valandai vakare.

nuo 

vai.

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

Rez. 6631 So. Califomia Avenue 
Telefonas Republic 7868

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St.
TeL Boulevard 1401

Phone Canal 6122

Dr.S.Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso Tel; Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343 

Dr. Bertash
756 West 35th St.

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

Nedaliomis pagal sutarti.

Tel. Ofice Wentworth 6380 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir Vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St

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

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

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

TeL Seeley 7330
Namų telefdnas Brunswick 0597

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

s

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

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

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669

DR. J. MOCKUS
DENTISTAS

3401 So. Halsted Street
Phone Yards 3557 

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

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.

i patyrusių Hooverio eks- 
Hoover Specials duoda to- 

patarnavimą kaip 
GARANTIJA

Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

Dr. A. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija: 
2519 West 43rd St. 

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

Tfcl. LAFAYETTE 3051.
. W     ..............  ■■...... ' I II '  .1 I I—— 

Afti Lietuviai Daktarai.

A* . ,--.x ,

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St, 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieni

4712 South Ashland Av, 
Phone Boulevard 7539

DR.G.SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pataiko Akinius 

Kreivas Akis 
3i;. Ištaiso.

Dirbtuvė

Jos. F. Budrikę
3417-21 S. Halsted St

Tel. Boulevard 4705
________CHICAGO. ILL.

LIETUVIŲ PROGRAMAI 
Nedėliomis WAAF, 920 k.

5 iki 5:30 po piet.
Ketvergais WHFC, 1420 k.

8 iki 8;45 vakaro.
Kasdien angliški WAAF, 5 

po pietų.
J. LIULEVIČIUS

Phone Lafayette 35724092 Archer Avenue '

Phone Yards 1138

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

1344 South 50th Avenue

I. J. ZOLP
Phones Boulevard 5203-84131646 West 46th Street

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPAS

EUDĖIK1S
ir TĖVAS

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais Išmbkėjimais 

REPublic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

668 West 18th Street
J. F. RADŽIUS

Phone Canal 6174

718 West 18th Street
S. M. SKUDAS

Phone Monroe 3377

DR. VAlTUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akiu {tempimą-, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuo4u- 
mo, skaudamu akiip karšti, atitaiso 
trumparegystę įr tolirėgystę. Priren
gia teisingai akinius, visuose atse
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
dai:. Specials atydą, atkreipiam i mo
kyklos vaikus. Kreivoš akys atitai
somos. xValandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dėlioj nttd40 iki IV -

X V. ... .s •• -.;• . ■ - • . •

Daugely atsitikimų u akys atitaiso
mos be akinių, Kainos pigiau

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 35 
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 7:80 vai, vakare.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

CHAS. SYREWICZE
Cicero s Phone Cicero 294>

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

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

3319 Lituanica Avenue
S. P. MAŽEIKA

3307 Lituanica Avenue
A. MASALSKIS

Phone Boulevard 4139

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ
YARds 1741—1742

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. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880

AKIŲ SPECIALISTAS
27 MlfrŲ PATYRIMO 

Pritaiko akinius dėl visokiu. akių

Dr. John J. Smetana 
. OPTOMETRISTAS 
1801 So. Ashlėcrtd Avė.

Kampas 18 St. Phone Canal 0523 
Valandos nuo 9:30 iki' 12 ir nuo 1:30 
iki 8:00 va. vąkaro.viNedėlioms nuo 
9:00 iki 12:00 Kalbame lietuviškai

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn

4631 South Ashland Avenue
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 8 po pietų
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone Plaza 2400

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 8488

Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. TeL Drexel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visi 
chronišku ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti Slst Street.

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ntr 
diliomis ir šventadieniais
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TEISIŲ SIAURINI- 
MAS

KAS YRA KAMPI
NINKAS

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Kur “Kaimiečiai” 
ten ir ji

1 I

! virš Oftf) kurių vertė siekia virš tenkinti, nes tai bus Peoples
i □KUKI V □ 9 • ‘ v i $9 non nn Udnlinimni žiu krau Krautuvių istorinė diena.

(aps.)

Kur galima gauti bi-

Teisingumo ministerija, po 
ilgo tirinejimo, atrado, kad 
yra būtinas reikalas susiau
rinti moterų teises. Moterys 
su plačiomis teisėmis yra iš- 
kadlyvos.

Žinoma, teisių yra visokių: 
asmeninių, pilietinių, politi
nių, ekonominių, socialių. 
Kiekviena teise ką nors leid
žia arba ką nors duoda. Tai
gi yra naudinga teisių turėti 
labai daug. Neveltui žmones 
per amžus tiek daug vajavo- 
jasi už visokias teises. Kur tik 
gyventojai pabando atimti 
teisę iš valdininkų mokesčius 
rinkti ir kitas machinacijas 
daryti, ten net ginklu ir kalė
jimais juos malšina. Taip sa
kant, valdžia sukįla prieš gy
ventojus. Kartais gyventojai 
sukyla prieš valdžią. Kapita
listai reikalauja teisių, kad 
galėtų samdyti darbininkus, 
reguliuoti jų darbo valandas 
ir algas. Darbininkai reika
lauja teisių apsisaugojimui 
nuo kapitalistų išnaudojimo 
ir kovai prieš juos. Kunigai, 
burtininkai, varažninkai ir 
kiti kvailybių praktikuotajai 
reikalauja teisių, kad jų prak 
tika butų nevaržoma. Kaip 
matote, visi žmonės nori tei
sių. Vaikai apie teises nemo
ka kalbėti ir už jas organizuo
tai vajavotis. Kiekvienas rė
kia atskirai ir net mušti gau
na. Vienok suaugusieji ir vai
kams jau šiokių tokių teisių 
yra davę. Net šunes, katės, 
arkliai ir kiti gyvuliai jau tu
ri teisių. Pav., šuniui draud
žiama žmonėms kinkas kand
žioti. Reiškia, šitos teisės jis 
neturi. Bet jam valia loti ir 
blusašiš savo kailio iškrėsti. 
Arklys turi teisę miegoti ir 
stačias ir atsigulęs. Voverė tu
ri teisę kabinėtis medžiais.

-y ■■ . n yy y
Kada žmogus moka naudo

tis duotomis, pasisavintomis, 
užgriebtomis arba iškovoto
mis teisėmis ir jų neparduo
da, neatiduoda, tuomet yra 
aišku, kad tos teisės jam rei
kalingos. Kada gi jis pradeda 
jomis šinkuoti ir apie jas ne
paiso, kada jis duoda teisę 
kitiems nuo jo teises atimti, 
tuomet jį galima padaryti ver
gu—žmogumi be teisių.

Padaužų teisingumo minis
terija nusprendė pradėti vai- 
ną prieš moteris, kad atėmus 
iš jų visas teises. Mes paste
bėjome, kad moterys netoli 
visuomet remia tas jėgas, ku
rios žmonių teises siaurina ir 
net atima. Gavusios balsavi
mo teisę, jos balsuoja už at
žagareivius. Jos remia kleri
kalus, fašistus, tautininkus ir 
kitus teisių siaurinimo šali
ninkus. Iš jų lobsta burtinin
kės, bažnyčios, feikeriai ir 
madų sumanytojai. Jos remia 
tamsiąsias ir juodąsias jėgas. 
Todėl pradžioj mes nutarėme 
moterų teises susiaurinti, o 
pabaigoj atimti. •

Tos moterys, kurios įverti
na teisąs ir saugoja, kad nie
kas jų nesusiaurintų ir ne
atimtų, galės būti nursėmis 
musų armijoj. Gi visus dur
nuosius vyrus mes išvarysime 
iš savo respublikos į bobų ar
miją, kad galėtume į juos 
šaudyti, kada vaina prasidės. 
Profesorius kampininkas ga
lės būti bobų generolu, nes 
davatkos su plačiomis ir siau
romis teisėmis jam pritars.

Šitas yra musų pirmas šū
vis į moteris. Norime girdėti 
ir jas šaudant j musų armiją.

— Feldfeibelis.

Lietuvoj kampininku vadin
davo nusususį, sutingusį, apsi
leidusį žmogelį, kuris gyyeryo 
mažoj lūšnelėj ir turėjo kiau
lę arba ožką, kuri jo stuboj 
gyveno.

Amerikoj ant gatvių kampų 
stovi ir praeivius užkalbinėja 
silpnapročiai, kurie nežino 
kuc dėtis. Jie yra kampinin
kai.

Mažu kampininkais galima 
butų pavadinti ir tuos, kurie 
už kampo patyko, kad kam 
nors galvą perskėlus.

Pasirodo, kad marijonai 
net kampininkų profesorių 
turi.

Respublikos karalius
Iki šiol buvo aišku, kad jei 

valstybės galva yra karalius, 
ta valstybė vadinasi monar
chija. Respublikos turi prezi
dentą. Bet žiūrėkite ką sako 
kun. T. Paukštys Lietuvos jė
zuitų “Žvaigždėj”: “Kristų 
karalių mes išsirinkom ir nuo 
Vytauto kalno visam pasau
liui iškilmingai paskelbėm 
musų krašto Vyriausiu Valdo
vu! Todėl jau nu(TT934 šven
tųjų Metų liepos mėnesio 1 
dienos Lietuva tapo švenčiau
sios Jėzaus Širdies Respubli
ka, nes tą dieną visi žymiau
sieji musų tautos ir Bažnyčios 
vardai pasirašė Sandaros ak
tą tarp visos musų tėvynės 
ir Galybių Dievo.”

Vadinasi, iš vienos puses 
bažnyčia ir žymus vyrai, iš 
kitos pusės Dievo galybes pa
sirašė kontraktą.

Vadinasi, Antanas Smetona 
jau nėra nė prezidentas, nė 
diktatorius, nė tautos vadas, 
nes Kristus gavo nors ir ma
žą valstybę valdyti ir turės 
kivirčytis su paliokais už Vil
nių ir vokiečiais už Klaipėdą 
Reikia tikėtis, musų karalius 
už va j a vos kitus kraštus, kurių 
karaliai yra tik smertelni 
žmonės. Padaužų rešpublika 
irgi karaliaus ieško, kad pas
kelbus jį nuo kokio nors kal
no arba bent iš krūmų, bet 
galybės Dievo neprisiunčia nė 
kontrakto, nė advokato.

Apie smarvę
Kadangi marijonų Draugo 

Kampininkas prabilo apie 
smarvę, tad mes norime jo 
kalbą biskutį pratęsti. Nekal
bėsiu apie davatkas, kurioms 
žemę bučiuojant kartais atsi
tinka nelaimė. Tai gali atsitik
ti ir kunigui besilankstant. 
Kur kas svarbiau pabrėžti 
faktą, kad lietuvių kunigai 
Amerikoj ilgai vedė kovą 
prieš “šliuptarnius” visokio
mis smarvėmis, ypač pasmir
dusiais kiaušiniais. Kada lais
vamanių susirinkime atsiras
davo kokia nors smarvė, visi 
žinojo, kad ji kyla iš kunigų 
sukurstytų parapijonų. \

Ir kiti atžagareiviai prieš 
pažangiuosius da ir dabar ko
voja smarve. Kada kolegijų 
pažangieji studentai šį mėnesį 
demonstravo prieš militariz- 
mą ir fašizmą, atžagareiviai 
vartojo prieš juos pasmirdu
sius kiaušinius ir smirdančias 
bombas. Kaip šeškai atžaga
reiviai nugalėti priešus tikisi 
tik smarve. Kur smirda, ten 
rasite klerikalų ir kitų atža
gareivių. Kas kovą veda kiau
šiniais, margučiais ir kitais 
dvokiančiais įrankiais, tas yra 
iš atžagareivių lagerio.

lietus i istorini lietu- v v
• vių bankietą

North Sidėj:
E. Mikužiute,
2121 N. Weštern Avė., > 
Bruns. 4887.

Garfield Park Distrikte:
Dr. A. Montvid,
2400 W. Madison 'St., 
Bruns. 0597.

18th Street:
Naujienose,'
1739 S. Halsted St., 
Ganai 8500.

West Sidėj:
Justin Mackiewicz,
2324 S. Leavitt St., 
Canal 1678.

Bridgeporte:
Mrs. Kemešienė,
814 W. 33rd St.,
Victory 6406.

Marųuette Parke:
A. G. Kartanas,
2557 W. 69th St., 
Hemlock 0318.

Brighton Parke:
B. R. Pietkiewicz, 
2608 W. 47th St., 
Laf. 1083.

Roselande:
J. M. Pučkorius,
10049 Perry Avė., 
Pullman 6639.

Advokatas J. Wait- 
ches liuesas ir sako

si esąs nekaltas
T-------------------

Advokatas’* Julius Waitches, 
kurs su šešiais kitais buvo 
areštuotas buk tai už suklas- 
tavimą Kelly testamento, pir
madienį tapo paleistas iš kalė
jimo, kada užsistatė kauciją.

Išėjęs iš kalėjimo, jis tuo- 
jaus ėmėsi savo užleistų bylų 
ir dabar darbuojas kasdien teis
muose. Savo ofisą prie 63-čios 
ir Western jis turėjo uždary
ti, nes tas namas yra dabar 
pertaisomas. Kaip tik namas 
bus sutaisytas, jis vėl atida
rys ten ofisą. Tuo tarpu visą 
bizni atlieka savo namų* ofise 
Roselande, 2 East 103rd PI.

Advokatas Waitches sakosi, 
kad jis neperžengęs jokio įsta
tymo, kad atlikęs tą, ką kiek
vienas kitas advokatas butų 'at
likęs, ir kad jis yra visiškai 
nekaltas.

Iš kaltinamųjų J. J. Bagdo
nas, Bella Butmanienė ir N. 
Radis irgi tuoj aus busią palei
sti^ iš kalėjimo.

Kaltinamųjų byla vėl bus 
šaukiama prie teisėjo Millerio 
panedėlio rytą, bet ir, vėl bei
sianti atidėta.

Automobilių užmuš
tųjų skaičius didė- 

ja-jau 289
289 užmušti žmonės. Nei pik

tadarių kulkos, nei savižudy- 
stės neatima tiek gyvybių, kaip 
automobiliai. Nuo šių metų pra
džios iki vakar dienos Cook 
apskrityje nuo automobilių žu
vo tiek žmonių, kiek paduoda 
skaitlinė. O sužeistuosius reikia 
skaityti tūkstančiais. Jų yra 
virš 4 tūkstančiai.

___________________

Šovė į plėšiką, bet 
nušovė savo pirkėją

NORTH SIDE. — Krautuvi
ninkas Konstance Pąwlowski, 
1011 Noble Street, išgirdo bil
desį prie krautuvės durų. Pa
siėmė revolverį ir išėjęs į krau-

t rh i | $2,0/)0.00, išdalinimui šių krauDovanoms Peoples tuvių kostumerianis visai, dy- 
! kai.

Kiekvienas, asmuo nusipir
kęs bile dalyką ar dalykėlį 
gaus kuponų. Ir 30-tą dieną 
birželio, bus sukviesti visi 
Peoples Krautuvių kostunie- 
riai, prieteliai ir jų draugai į 
Birutės Daržą ir, ten įvyks tų 
dovanų išdalinimas.

Peoples Krautuvės praifa- 
sauja, kad tą dieną suvažiuos 
desėtkai tūkstančių žmonių į 
Birutės Daržą ir visi bus pa-

Rakandų Krautuvės

P-lė S. Rimkaitė
Graži, simpatiška ir 

tinga dainininkė p-lė 
Rimkaitė dainuos su 
“Kaimiečiais” sportė ir
vakare, kurį rengia Bulaw Aces 
ateinantį sekmadienį, South 
Side Viking Temple svetainė
je, prie 69th ir Emerald gat
vių.

Peoples Krautuvės yra pil
nai optimistiškos, kad sunkios 
depresijos laikai praeina, ir 
kad žmonės palengva prade
da gerinti savo namų reikme
nis.

Šiuo tikslu, kad davus pro
gos lietuviams susipirkti viso- 

jkias reikmenis kuo prieina— 
ūmiausiomis kainomis ir, kad 
i Lietuviams nereikėtų ieškoti 
įpirkti baldų, refrigeratorių, 
iplovyklių ir kitokių panašiu 
j dalykų pas kitataučius, tai 
Peoples Krautuves šį pavasarį 

talen-įtapo perpildytos su didžiausiu 
Stella' pasirinkimu puikių 
kitais reikalingų namams, 
dainų! npkainuotos žemomis 

•mis.
O prie to viso, su koopera

cija įvairių išdirbysčių, Peop
les Krautuvės paskyrė 30 do-

tuvę paleido kelis šuvius. Ma
nė, kad tai buvo banditai.

Paskui pasirodė, kad tai bu- 
vo ne banditas, bet 21 metų 
berniukas, Joseph Bogacz, ku
ris pamatęs šviesą krautuvė
je, norėjo įeiti ir cigare tų pa-

Nauja lietuviška 
vaistinė ant 18-tos 

gatvės

Jos yra
kaino-

Šį šeštadienį formaliai 
daro dar viena lietuviška 
tinė ant 18-tos, Halsted apy
linkes.

šį kartą atgal grįžta plačiai 
visiems žinomas gabus vaisti
ninkas p. Frank A. Rakas, ku
ris atsidaro ųięderniškai įreng
tą ir pilnai priMoštą lietuviams 
patarnauti vaistinę antrašu 670 
W. 18th Št. Vieta išrodo tik
rai gražiai įrengta. Linkėtina 
p. Rakui gerų pasekmių nau
jai grįžus senon vieton.

— VBA.
i : .

atsi 
yais

Adomas Škworchas 
sunkiai susirgo

žinomas biznierius, Adomas 
Skworchas sunkiai susirgo. Ma
noma, kad greit pasveiks. Pa
geidaujama yra, kad draugai 
atlankytų jį, adresu 1130 So. 
Canal Street.

ADVOKATAI
JOSEPH J. GRISU

Lietuvis Advokatas 
4631 South Ashland Avė. 

Tel. Bouievard 2800 
Rez. 6515 So. Rockvell Si.

Tp] Ronuhlic

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčus 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600
DRArbom 9047

Jos. V. Mockus, Jr.
ADVOKATAS

163 W. Washington St
Kambarys 402 

Valandos kasdien, o vakarais sulig 
susitarimo.

ATIDA!
Nantu Savininkai ir 

' Peiitoriai.
Valymo sezonas jau čia ir jeigu 
jus norite sutaupyti pinigų 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 Vamišas už galioną
ir virš. .......... *I.UU
Galionas Maliavos OCf*
ir virš....... ......................... .. vOC
Galionas Enamelio $4 EQ
ir virš............................... * I .Ud
Galionas Varnišio išėmė- 
jes augštos rūšies ........... vUV
3 pakeliai sienų po- 2 R f*
pieros valyklas ................ tUU

S. HELMAN
1411 So. Halsted St.

Tel. CANal 5063.

Lithuanian News Loan & 
Building Association 

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

Kad padidinti spulkos veikimą 
ir kapitalu Federal Home Loan 
Bank suteiks galimybe daryti pa
skolas ant pirmų mortgičių. 'lo
dei 
ant

visi kam reikalinga paskola 
gero namo galite kreiptis i

Naujienų Spulką
1739 S. Halsted St.

T. RYPKEVIČ1A sekretorius

MASTER WIND0W SHADE C0;
. S. J. Vondrak ' Tel. Lafayette 4560

Langams Uždangalus Padarome ant Užsakymo
FIRANKOMS LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAME IR UŽKABINAME 

TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS.
1803 WEST 47TH STREET (ARTI WOOD ST.)

Šlifuoti Akiniai
Sustiprins regėjimą

Puikus
Zylo-Shell 
rėmai pagra
žina veidą
nuovargi ir galvos skaudėjimą. ---- - __ . .
dės, siūti ir aiškiai toli ir arti matyti. Išbandyk šiuos nuostabius akinius.

Pritaikinti jūsų akims 
nužemintomis kainomis
Apsaugok regėjimą, pri
žiūrėk gerai akis, o ne
reikės niekuomet gailėtis
Prarastąjį regėjimą, silpnas ir kreivas 
akis galima dažnai atitaisyti su naujai 
išrastais ŠLIFUOTAIS AKINIAIS.
Jie apsaugos. jūsų akis, pašalins akiu 
Jus galėsite su jais skaityti mažas rai-

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė , _

756 West 35th Street — Telefonas Yards 1829

DOVANOS! -DOVANOS!
' i 'f' . 4 ’ l 4

t

virš $2,000
30 BRANGIU DOVANU

PASKYRĖ

Peoples Rakandų Išdirbystes Co 
SAVO KOSTUME^IAMS, 

KURIE ŠĮ PAVASARĮ LANKYS 
PEOPLES KRAUTUVES PIRKIMO REIKALAIS.

Dovanų laimėjimas arba išdalinimas

ĮVYKS 30-tą DIENĄ BIRŽELIO 
BIRUTĖS DARŽE 

TA DIENA VADINSIS

PEOPLES DIENA

žvalgas.

JUS GALITE PASTATYTI PAMINKLĄ

PRIEŠ KAPINIU DIENĄ
Akmens yra pilnai priruošti dėl užrašų. Mes pastatome pamin

klus šernui, Cherry, Sudento, Bagočiaus ir kitus.

TŲ BRANGIŲ DOVANŲ
Krautuvėse bus suteikta 

t

daugiau informacijų.

E. WUNDERLICH GRANITE CO
PRIEŠ TAUTIŠKAS KAPINES

Rusiška ir Turkiška Pirtis I
DOUGLASBATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902

Vanoa, lietaus ir druskos vanos.
•wimming pool.

Rusiika ir' turkiška pirtis
Moterims seredomis iki 7 v. ▼.

Parsiduoda

Pagarsėjusi Pasauly Degtini 
PETRO SMIRNOVO

Įsteigta 1818 m. Maskvoje

100 proof — $1.20 paintė

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

DISTRIBUTOR FOR THE STATE OF ILLINOIS 
BUCHANAN CO. Ltd.

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

Kontestas Eina Visu Smarkumu.
Peoples Krautuvės Labai Prisirengė Pasiūlyti 

Didžiausį Pasirinkimą Puikiausių Prekių.

MAŽIAUSIOMIS KAINOMIS MIESTE 
Pirkite Čia Dabar. Taupykite Pinigus 

Ir dalyvaukite Laimėjime

<

Lengvus išmokėjimai.
Nuolaida už senus rakandus ant naujų

4179-83 Archer Avė. 2536-40 63rd St.
Tel. Lafayette 3171 Tel. Hemlock 8400

CHICAGO, ILL.
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NAUJIENOS, Chicago, m. Šeštadienis, balan. 27, 1935
4 »

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily New«

Fablished Daily Except Sunday by
Ihe Lithuanian News Pub., Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Suhscription Kates:
18.00 per year in Canada
17.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Ęntered as Second Ctass Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1789 S. Halsted St, Chicago, 
JIL Telefonas Canal 8500.

$8.00
4.00 
2.00 
1.50

.75

UiMkymo kaltai
Chicagoje — paštu: '

Metams_________ _____
Pusei metų --------------__
Trims mėnesiams______
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui ______

Chicago] per išnešiotojus:
Viena kopija -.......... -...... 3c
Savaitei_____ ___ ___ ———  18c
Mėnesiui  75c

Suvienytose Valstijose^ ne Chlcagoj, 
paltai

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

Lietavon ir kitar nžaleniuose 
(Atpiginta)

Metama —~  .......... --— $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu tartu su užsakymu

ŠELPIMO KRIZIS CHICAGOJE

tės idėja paskui pasklido visame pasaulyje. Dabar ją 
švenčia net ir pikčiausi Antrojo Internacionalo priešai 
— pavyzdžiui, Rusijos bolševikai, kurie įmanytų, tai 
visus socialistus šaukšte vandens prigirdytų.

Gera idėja turi daug jėgos. Juo ji darosi senesnė, 
juo galingesnė.

: Apie Įvairius Dalykus :

Vienas smarkiau susikruvina, o 
antras visus šarvus riesti na
gai nuardo.

Didieji džunglių jaučiai bui
volai, užpuolus tigrui, priremia 
vienu šuoliu prie žemės ragais 
arba išmeta net keliolika pėdų 
į viršų. Už poros, buivolo 
šuolių, tigras palieka jį ir pa
sislepia giriose. v . ..

■ /

Ketverge popiet Cook kauntės (t. y. Chicagos su 
apielinkėmis) šelpimo administracija buvo įsakiusi vi
soms bedarbių šelpimo stotims sustabdyti pašalpas. Bet 
netrukus po to Illinois valstijos šelpimo komisijos sekre
torius, Wilfred S. Reynolds, paskelbė, kad šelpimo sto
tys Cook paviete kolkas dar bus atdaros.

Bedarbių šelpimo darbas tačiau susilaukė krizio. 
Pinigų šelpimui trūksta, ir federalinė valdžia nežada jų 
duoti. Illinois valstija pinigų šitam reikalai nėra pasky
rusi. Taigi, jei dalykai nesusitvarkys trumpam laike', tai 
šimtai tūkstančių bedarbių ir jų šeimynų Chicagoje ga
li palikti, be pašalpų.

Šis krizis kilo iš to, kad federalinė šelpimo adminis
tracija pastatė sąlygą Illinois valstijai, kad ji kas me- 
nesis sukeltų 3 milionus dolerių šelpimo tikslams; kitaip 
administracija atsisako duoti daugiau pinigų Illinois 
valstijos* bedarbiams. Bet Illinois valstija tų pinigų ne
sukelia.

Gubernatorius Horner ir demokratų partijos vadai 
Chicagoje sugalvojo parūpinti pinigų šelpimui, pakel
dami mokesnius apyvartai (sales tax) nuo 2 nuošimčių 
iki 3- Tačiau šitie mokesniai yra labai nepopulerųs. 
Žmonės jau ir dabar murma, kuomet reikia pridėti po 
2 centu prie kiekvieno dolerio, perkant maistą, rubus 
ir kitus reikalingus gyvenimui daiktus. Šitų mokesnių 
didinimas iššauktų dai^daugiaus pasipriešinimo iš žmo- • v W - * V* _ *
mų pusės.

Todėl Illinois valstijos legislaturos nariai atsisako 
už tuos taksus balsuoti. Atstovų butas Springfielde prieš 
kiek laiko atmetė gubernatoriaus sumanymą apie “sales 
tax” kėlimą. Valstijos senate jisai šiaip-taip buvo per
varytas, bet jeigu atstovų butas nepritars, tai įstatymas 
nepraeis. Kas gi, tad palieka daryti?

Illinois valdžia neranda išeities. Gubernatorius ke
tina dar pats važiuoti į Washingtoną ir bandyti perkal
bėti federalinę šelpimo administraciją, kad ji taip labai 
nespaustų Illinois valstijos, nes bedarbių šelpimas su
stoti negali. Ką darytų tie šimtai tūkstančių vargdienių, 
kurie iŠ pašalpų gyvena?

Viso keblumo šaltinis tačiau yra tas, kad Illinois 
valstijos administracija yra užsispyrusi užkrauti žmo
nėms tų nepopuleriškų “sales” taksų naštą, šitiems tak
sams yra priešingi ne tik beturčiai, kurie vos turi už ką, 
nusipirkti duonos kąsnį. Jiems yra priešingi ir biznie
riai, nes toki .taksai slopina bizni. Jie yra neteisingi ir 
neekonomiški. Jie skaudžiausiai paliečia žmonių mases 
ir kartu jie trukdo prekybą.

Vietoje vartojimo mokesnių, turėtų būt įvesti pa
jamų mdkesniai, t- y. mokesniai nuo pelnų. Kas padaro 

. pelną iš biznio, tas gali dalį jo duoti valstybei dėl visuo
menės reikalų, tuo tarpu kai “sales” taksus gauna mo
kėti ir tas biznis, kuris neša nuostolį.

Tačiau Illinois valstijos politikieriai pajamų taksų 
nenori, kadangi jie žino, kad šitie taksai užgautų dau
giausia turtingųjų kišenes. Tie politikieriai stengiasi 
uždėti sunkiausią mokesnių naštą ant pečių biednuome- 
nei. Kol jie šitos politikos neatsižadės, tol finansiniai 
keblumai Illinois valstijoje nepasibaigs.

BAISIEJI DŽUNG- 
LIV GYVENTOJAI
Šiltųjų kraštų milžiniš

kos girios. — Džung
lių viešpačiai. — Tig
ras yra plėšriausias 
žvėris. — Tigrė, kuri 
suėdė 127 žmones. — 
Tigro kova su smau
gliu ir krokodilu. — 
Buivolai.

ne-

ne-
90-

GEGUŽINĖ ŠVENTĖ

Už kelių dienų miliniai darbininkų pasaulyje švęš 
Pirmąją Gegužės. >

Tai yra darbininkų solidarumo ir kovos šventė. Jai 
prisiartinant, kapitalistiškos valdžios ima nervintis. 
Spaudoje pasklysta gandai apie “revoliucijas” ir kito
kias baisenybes.

Įdomu tačiau pažymėti, kad šitą “baisiąją” šventę 
įsteigė irisai nerevoliucinga organižacija — Amerikos 
Darbo Federacija, ta pati federacija, kurios pryšakyje 
per kelis dešimtmečius be pertraukos stovėjo Uabašnin- 
kas Samuelis Gompersasu

Ji buvo įsteigta 1886 metais, t. y. beveik prieš 40 
metų.

Trejais metais vėliau ją užgyrė tarptautinis darbi
ninkų. suvažiavimas Paryžiuje, kuris įkūrė Antrąjį In
ternacionalą- Per internacionalo skyrius gegužinės šven-

Jei kam yra tekę keliauti po 
šiltuosius kraštus, rašo Tus. 
Saulis, tas ■ gerai pažįsta 
įžengiamas ir milžiniškai di
deles atogrąžų girias. Ten, 
lyginant dangoraižiai, po
130 pėdų aukštumo auga lija- 
nos, lankstus, lyg musų ežerų 
nendrės, vijokliai. į O palmės, 
aprikosai, duonmedžiai, kipari
sai, visa tat stebina keliaunin
ką. Dar labiau tos girios da
rosi stačiai pasakiškos, kai 
žmogus nei su kirviu, nei su 
piuklu negali prasiskint net 
mažučio takelio į jų gilumas, 
žmonės jas pavadino šiltųjų 
kraštų neįžengiamomis girio- 
msi. Jose, nemanyk, brangus 
skaitytojau, kad tuščia, jei 
žmogus pro susipynusias šakas 
nepralenda. Ne. Ten kitas pa
saulis, savotiškas gyvenimas. 
Tik ne kultūringo ir laukinio 
žmogaus, bet žiauraus ir klas
tingo gyvulio? Jie, ten viešpa
tauja, nepaisyd^Mi” jokių įsta
tymų ir valdžios. Juos žmonės 
vadina — baisiaisiais džunglių 
gyventojai. Galingiausieji iš jų 
bus šie: tigras, leopardas, juo
doji pantera. šie trys “gražuo
liai” yra didžiausi džunglių 
viešpačiai. Nuo jų vieno bai
saus ir šiurpą sukeliamo krio-. 
kimo, urnai sujuda visi džung- 
lių žvėrys ir žvėreliai. Skubiai 
pasislepia, arba pasitikėdami 
savimi, stoja drąsiai į žūtbūti
nę kovą.

Be jų giriose valkiojasi dar 
visa daugybė įvairiausio plau
ko ir pajėgumo žvėrių ir žvė
relių. Jų gyvenimas ne tiek 
įdomus, neatkreipia žmogaus 
dėmesio.

Yra sakoma, kad liūtas — 
žvėrių karalius, kad jis galin
giausias gyvulių tarpe. Ne. Tig
ras, nors ir mažiau jėgų turi, 
tačiau žmonėms ir gyvuliams 
daugiau baimės įvaro savo ne
paprastu plėšrumu, klastingu
mu ir vikrumu.

Tigras taip pat, kaip ir liū
tas, yra katės' kilmės. Jo kai
lis puikus, rainas, pritaikytas 
prie džunglių augalų spalvos, 
kad ne taip greit butų paste
bimas. šiandien už tigro kai
lį moka po 480-550 dol. gry
nu auksu. (Tai bent bra’ngu- 
mėlisl). Tigras medžioja daž
niausiai prieš saulėlydį, kai ki
ti “bičiuliai” po dienos “rūpes
čių” ilsisi krūmų pavėsyje.

Sustaugia sumauroja tigras 
šiurpulingu balsu, nuplinta bai
saus riksmo aidai giriomis, ir 
visi pabunda. Beždžionės gal
vatrūkčiais, vaikais nešinos, li
pa į Ii j anų viršūnes ir ten pra
deda triukšmingai loti, klykti, 
į tigrą spjaudyti. Tik leopar
das su pantera kelia galvas ii 
nieko nepaisydami, pasirengia 
atkakliai kovai, klastingai ty
kodami užšokti tigrui ant 
sprando ir iltimis perkasti ger
klę. Dažnai būna taip, kad po 
ilgos dviejų narsuolių kovos, 
tigras lieka leopardo ar pan
teros auka arba didžiai susi
kruvinęs, susidraskęs, palieka 
vienas kitą ramybėje.

Tigras ihėgšta garuoją iU?b

kraujo. Nesant jo, pasitenkina 
sena dvėseliena, suėsdamas jos 
iš karto apie 75 svarus. Jis ir 
sotus būdamas nemažiau krau
jo trokšta. Jaunikliai draipbliu- 
kai, raganosiai, patekę j alkano 
tigro nasrus, žūna.

Nerėtas atsitikimas būna ir 
toks, kad senas tigras užsima
no žmogienos. Tada jis trau
kia iš girios į; negrų sodybas 
ir darosi žiauri rykštė. Saky
sim, Indijoj buvo toks atsiti
kimas, kad gyventojai dėl 
nuožmaus tigro turėjo palikti 
namus ir persikelti į tolimes
nes sodybas. 1864 metais to
je pat vietoje buvo tiesiamas 
geležinkelis, netikėsite, dėliai 
gudraus ir prityrusio tigro me
džiojimo, geležinkelio tiesimas 
buvo 
tigras 
tas.

Per 
baisybe išžudė per 100 darbi
ninkų. Iš to galima sprąsti apie 
tigro plėšrumą. O 1869 metais 
vienas keliauninkas nukovė ti
grę (patelę), kuri buvo suėdu- 
si 127 žmones. Tigrės darosi 
labai pavojingos augindamos 
vaikučius. Yra žinoma, kad 
viena tigrė, }apsivaikavusi ne
toli negrų kolonijos, per porą 
diehų išvaikė 13 sodybų. Jie 
buvo priversti išsikelti į kitas 
vietas. TigrasJ nukauti neleng 
va. O juoba t£ks žmogėdra. Ne 
be reikalo skiria tų kraštų val
džia dideles'1 premijas už tigrų 
žmogėdrų ..nukovimą.

Medžiotojas turi būti atsar
gus ir. tikras,s kad po pirmojo 
šūvio tigras .kris, o antruoju 
pribaigs. Jeį. tigrui nepataiky
si į širdį ar galvą, jis sužeistas 
šoks nelyginant šovinys, ir iš 
medžiotojo pasidarys tik mė
sos kamuolys. Bet įpratęs in
dėnų medžiotojas drąsiai išei
na prieš tigrą. Ir pirmuoju šū
viu paguldo džunglių valdovą. 
Tas pats su leopardu ir pan
tera.

Tačiau jie turi ir rimtų kod- 
kurentų ir tokių, kur žmogus 
nenorėtum tikėti. Sakysim, pa
mato tigras ąr leopardas ko
kių 30 pėdų t ilgumo smauglį. 
Tigras pUola /pasiutime išsišie
pęs, griebia ilgomis iltimis sto
rulį smauglio * liemenį, tas tik 
mikliai apsuka keletą sykių ti
grą per vidurius, ir tigras ne 
be tigras, bet pelė spąstuose. 
Ir kodėl? Visai paprastai. Ga
lingi smauglio raumenys ima 
nežmoniška jėga veržtis, smau
gti. Tigras ima pasiutiškai 
staugti, mėtytis, kramtyti ilti
mis storą smauglio žvyną..., 
bet tas tik: juokas smaugliui 
milžinui. Nors ir smailus tigro 
dantys, bet smauglio žvyno ne-* 
prakerta. Nepadeda ir tada, kai 
tigras nustveria smaugliui už 
žiaunų. Tada smauglys paleid
žia tigrą. Tas ištrukęs, vėl puo
la priešą, norėdamas atkeršy
ti. Tada smauglys gerai nusi
žiūri ir anttukart prialsintas 
tigras dažniausiai lieka kirmi
ną auka. Liutąi irgi bijo smau
glio. Pamatę kur nors žolyne 
bedribsantį, baubdami lekia to
lyn. /

Tokia pat kova tigro su kro
kodilu. Tigras eina į upę ger
ti. Krokodilas , tik kyšt didžiu
lius nasrus ir, nutvėręs tigrą 
už sprando, traukia į upės gi
lumas. Ten tigrelis pasidaro vi
sai bejėgis. Pusvalandį pasitaš
ko didžiulės vilnys, su krauju 
surtiišusios ir pagaliau kroko
dilas iškiša sotus galvą iš van
dens. Sausumoj tigro ir kro
kodilo kdva Vfėriodai baigiasi.

ATSISVEIKINIMAS 
SU F. VAITKUM

Lakūno F. Vaitkaus išleis
tuvės. — Dalyvavo sve
čiai iš Chicagos- — Kam
bario atidarymas Dariaus 
ir Girėno atminčiai.

■AįėK.

nutrauktas iki tol, kol 
žmogėdra buvo nukau-

visai * trumpą laiką šis

KENOSHA, Wis.—Balandžio 
21 d. mes turėjome progos su
sipažinti su musų jaunuoju la
kūnu, leitenantu Feliksu Vait
kum, kuris atvyko kartu su 
savo jauna žmona atsisveikin
ti su Kenosha lietuviais. Pir
miausiai įvyko priėmimo pietus 
dėl brangių svečių. Be lakūno 
ir jo žmonos, dalyvavo chica- 
giečiai A. Kartanas ir J. Mac
kevičius, kun. M. Urbonavičius, 
konsilmanas J. Martin, daini
ninkė M. Klevickaitė, p-lė Lau
cius ir išleistuvių rengimo ko
misija.

3:30 vai. po pietų šv. Petro 
parapijos svetainėje prasidėjo 
programas, kurį atidarė senas 
vietos darbuotojas, p. J. Trak- 
šelis. Pasakęs trumpą įžangi
nę kalbą, jis pakvietė p. C. Bra
ze, uolų ALTASS rėmėją ir 
komisijos pirmininką, vesti pro
gramą. P-as Braze 
trumpą kalbą ir pristatė kalbėti 
vietos parapijos vadą, kun. M. 
Urbonavičių, kuris pasižymi sa
vo tolerantiškumu ir plačiomis 
pažiūromis. Dėliai to jis yra 
visų lietuvių gerbiamas.

Kun. M. Urbonavičius pasvei
kino lakuną> ir -palinkėjo jam 
kuo laimingiausiai pasiekt 
Kauną. O ten pasveikinti Ame-

rikos lietuvų vardu musų bro- : 
liūs ir seseris. z Juokais pasa
kė, jog p. Vaitkui drąsos tik
rai netrūksta. Tatai geriausiai 
esą liudija tas faktas, jog jis 
prieš skridimą apsivesti. O jei
gu tokio žygio nebijojo, tai ir 
per keaną perskristi jam bus 
niekis. /

Parapijos choras po vadovys
te p. Bitauto lakūno pagerbi
mui sudainavo “Ilgiausių metų” 
ir “Laisvės Varpas”. P-as Vait
kus padėkojo chorui, o po to 
papasakojo apie “Lituanicos II” 
įrengimą bei skridimo planus.

P-le G. Klevickaitė, akompo- 
nuojantr p-lei Laucius, padaina
vo kelias daineles. Kenoshiečiai 
visuomet mėgsta klausytis p-lės 
Kleviekaitės dainavimo. Ji yra 
pasižymėjusi dainininkė ne tik 
tarp lietuvių, bet ir tarp sve
timtaučių. Dažnai kartu su p. 
West dainuoja įvairiuose paren
gimuose.

Paskui kalbėjo p. J. Martin. 
, Jis irgi ragino visus aukoti pa- 
. gal savo išgalę dėl užbaigimo 

didelio darbo, kad lakūnas ga-, 
lėtų sėkmingai pasiekti Lietu
vą. Po jo kalbėjo ALTASS iž
dininkas, p. J. Mackevičius, tin
kamai išaiškindamas organiza
cijos darbuotę 
mas, kad skridimas bus tikrai 
įvykintas. Ant galo, trumpą 
kalbą pasakė p. A. Kartanas, 
ALTASS prezidentas. Jis padė
kojo kenoshiečiams už gražų 
priėmimą ir mokėjimą sutarti
nai dirbti.

Susirinkusieji buvo pilnai pa
tenkinti kalbėtojais ir jų kalbo
mis. Visų kalbos buvo trum
pos, tikslios ir įdomios, pamar- 

pasake gintos jumoru. Skridimui tapo 
sukelta $34. Tiesa, tai nedidelė 
suma. Tačiau daugiau sukelti 
musų kolonijoje prie dabartinių 
aplinkybių vargu ir buvo gali
ma: reikia žinoti, kad musų 
miestas vis dar skaudžiai ken
čia dėl depresijos.

Teko pastebėti svečių ir iš 
kitur. Pavyzdžiui, iš Racine 
atsilankė pp. S. Mockus, Podzu-

nas, Namajunai ir kiti. Tačiau 
labai keistai atrodė, kad musų 
šimtaprocentiniai patriotai šia
me parengime nedalyvavo. Juo 
labiau, kad jie visuomet bando 
reklamuotis dideliais tautiškais 
veikėjais. Tur būt, jie gavo 
iš savo vyresnybės ukazą neda
lyvauti išleistuvėse. Na, o savo 
vadų patvarkymo, reikia laiky
tis.

Po programo sekė šokiai. Gro
jant jaunojo Stankaus orkest
rui, visi smagiai šoko, kas tik 
norėjo.

Visi parengimo dalyviai sten
gėsi ypatiškai paspausti lakū
nui Vaitkui dešinę ir palinkėti 
jam kuo geriausio pasisekimo.

, Dėl surengimo išleistuvių 
kreditas pirmiausiai priklauso 
komitetams nuo SLA. 212 kuo
pos/ A. Kvedarui, F. Povilans- 
kiui ir C. Braze; nuo katalikiš
kųjų draugijų federacijos 
Trakšėliui, p-niai S. Olšauskie
nei, p. J. Keserauskui ir p. P. 
Gabrėnui.

ir užtikirinda-

ii

J.

Balandžio 22 d. toje pat sve
tainėje buvd iškilmingai atida
rytas Dariaus ir Girėno atmin 
čiai kAnibarys. Kambarys labai 
gražiai išpuoštas. Labai gilų 
įspūdį daro p. Juzėno nupiešti 
žuvusiųjų lakūnų paveikslai.

Kambarys bus naudojamas 
rimtiems -suSirtinkimams. Tlen 
galės kenoshiečiai susirinkti, 
pasikalbėti, pasiskaityti bei tin
kamai pažaisti. Ypač jauni
mas yra kviečiamas tuo kam
bariu naudotis.—Vietinis.

Kultūra No. 3.
Turinys:

Kaip lenkinti ūkio sunkumus.
Europos Danius niaukiasi.
Jaunosios kartos krizė.
Abisinija Afrikos dalybose.
Gyvenimas.
Poezija, ApišakOs ir L t.

Galima čauti
> : - ,t; naujienose .

Tr • a ■> s,JKaina 45c.
Tai naujas ir jdomus numeris, tik 

ka gautas iš Lietuvos.
- -------- - - ---- ■ —*■ ------------------------- -

NAUJIENŲ EKSKURSIJA
LIETUVON

Gegužės-May 25 d., 1935
Be jokio Persėdinio 

Tiesiog

I KLAIPĖDA 
Motorlaiviu 

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 pasirengi aplankyti 
. Lietuvą, tuojaus kreipkitės j Naujie
nas dėl informacijų apie dokumen
tus ir užsisakykite sau vietą iškal- 
no. • C • •

Ekskursijos Palydovas 
KASTANTAS AUGUST 
“Naujienų” Redakcijos 

Narys.

Del platesniu informacijų kreipkitės į

NAUJIENAS
1739 SOUTH HALSTED STREET TeL CANAL 8500

Kas pirmas užsiregistruos, tas 
gaus geresnę vieta ant laivo.

(
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The English Column

Sunday, April 20 
Valio, K. Jurgelionis! 
Valio, P. Ruseckas! 
Valio, R. SKIPITIS! 

Valio, LIETUVA!

w

of DULR are comm'end- 
of course. A t the šame 
my thoughts and my 
pulsate i n even greater 

with the opinions,

consideration to 
suggestion: 
spending .money 
associdtions, 
or libraries,

And -Valio, DULR!” —whe- 
ther it be only a dream or whe- 
ther it will accomplish its lofty 
aims.

The twb articles by the 
Messrs. Jurgelionis and Rusec
kas in yesterday’s (Saturday’s) 
“Naujienos” were certainly a 
big Lithuanian dose for an 
American young lady to swal- 
low, BŪT I religiously read 
every word, and cannot resist 
writing about what is in my 
modern mind, — a mind which 
has been developed in Ameri
can Schools, in the American 
atmosphere, būt which has a 
subconscious Lithuanian cell in- 
herited from my good and true 
Lithuanian parents.

I think that the plaus and 
aims 
able, 
time, 
heart
accord 
doubts and suggestions that 
were expressed by Messrs. Jur
gelionis and Ruseckas.

Yet more, I want to add my 
idea on this problem of keep- 
ing the Lithuanian spirit in the 
generations to come. More than 
an idea, it is an unquenchable 
desire!

Yes, I era ve to be truly Lith
uanian, to know and speak the 
Lithuanian language perfeetly, 
to understand Lithuanian cult
ure as it should be understood 
and appreciated. This šame 
eraving burbs 'ih the hearts of 
a large portion of American- 
Lithuanian youth.

Būt, how to realize this erav
ing, this idea?

Lietuvos lietuviai, please give 
your sound 
this eonerete

Instead of 
to organize 
build houses
promote or even sponsor 
eursions, et alia, why not 
the money in the actual Lith- 
uanianizing of your “užsienio 
gentkarčių” by introdueing 
Lithuania, itself, to more of us 
who represent the new! genera- 
tion?

Why not create more scholar- 
ships and fellowships (or do 
you think you have a respect- 
able number now?) in your 
UniYersity to draw us who 
WANT tov learn more about 
yours and our Lithuania? Most 
of us who are interested, who 
have the Lithuanian spark in 
us, cannot afford to go to Lith
uania. What better way is 
there of fanning this spark in- 
to a flame than for the Lith
uanian government or some 
Lithuanian organization to take 
care of the comparatively small 
expenditure that will be neces- 
sary to provide for the educat- 
ing and Lithuanianizing of 
some of your offspring for a 
couple of years, who will sub- 
sequently return to their “už
sieninio gyvenimo” to spread 
your culture?

Scholarships in your schools 
are only one way of selečting 
the more intelligent represent- 
atives who would plant abroad 
the most fertile seeds of your 
culture. There can be fonnulat- 
ed other regulations or require- 
ments for determining who will 
be your disciples.

Būt let’s start with more, 
MORE scholarships as at least 
one p^ctical plan of procedure. 
Here in Chicago, alone, are 
easily to be found a dozen of 
young, intelligent persons who 
are eager not only to visit your 
shores “on v excursions”

more to become thoroughly ac- 
ąuainted; not only to mingle in 
your sočiai life, būt also to 
study in all earnestness your 
culture in your country, your 
language in your schools.

And to think what a number. 
of us would quickly accept from 
the “Land of our Fathers” such 
an invitation, not to say oppor- 
tunity, with profound thanks, 
— an invitation that would be 
to our mutual advantage!

Yet, LIETUVA, to how many 
us do you open such a door 
welcome ?
Amerikoje gimusi ir augusi 

lietuvaitė, — F. R. S.

of 
in

To Honor Bagočius, 
Vaitkus, Skipitis, At 

“3 in 1” Banųuet

lašt 
and

in the

840 West 33rd Street 
Phone: YARds 2790 and 2791.

to 
to 

ex- 
use

1. —Apžiūrėsime Baterija
2. —Išvalome Bat—Terminalus
3. —Nustatysime Ignition

4. —Išvalysime Vis. Dalis
5. —Išbandysinje Coil
6. —Išbandysime Kondenseri

MES VARTOJAME NAUJAUSIUS MOTORUS IR KARBUREITO- 
RIUS. TIKTAI GERAI IŠTYRĘ, MES NUTONUOSIME 

JŪSŲ KARĄ.

7. —Nuvalysime—Išbandysime
Spark-Plugs

8. —Priveržšime Vandens Pumps
9. —Išvalysime — Grižo Lines

10. —Išvalysime Carb. Screens
11. —Sutaik. Generatorio

Charge
12. —Sutaik—Karbureitori.---- —---------- ----- ----.

IMė RAŠPUTIN
Europos žvėrių trenuotoja ir 

“Pasiutusio Minyko” duktė

Geros .ifeųi1W ?i.G5 nėra 
sėdynės brangesnių

Parsiduoda dabar pas — 
! Lyon Hėaly, 

Bpnd ČlOthing Storie— 
65 W. Madisori St ir 

STADIUM Box Ofise.

SU KIEKVIENU DINING 
ROOM SETU.

SEPTYNIŲ DALIŲ DINING 
ROOM SETAI.

*39.00

Thrce major cvents in the 
cultural life of Lithuanian 
America are sėt for the early 
part of May this year.

First, Lieut. Felix Vaitkus 
leaves for the East after 
Aviation Day, Sunday, May* 
5th, 1935, when Lithuanian 
Chicago will have its 
chance to bid Vaitkus
Lituanica II “Happy land- 
ings.”

Secondly, F. J. Bagočius, 
new president of S. L. A. ter- 
minates his visit to Chicago 
May 3.

Thirdly, R. Skipitis arrives 
in Chicago the šame day to 
continue his “good will” tour 
in preparation for a “World 
Lithuanian Congress 
near future.

So. SLA. Brandi No. 313, 
having a membership mainly 
composed of young Lithua- 
nians Americans, decided to 
give a “three-in-one” ban- 
quet for the three Lithuanian 
guests of honor in the Gold 
Rpom of z the Congress. IJolel, 
Friday, May 3, 1935.

Seeing the timeliness of the 
cliib’s efforts at a grand show 
of hospitality, other organiz- 
ations are cooperatirig in 
every way possible, especially 
in the sale and distribution 
of tickets.

Already twcnty two- organ- 
izations and many more indi- 
vidual leaders have offered 
t() cooperate and attended the 
meetings of the advisory sub- 
committee to which organ- 
izations have been invited to 
send delegates. —S. Vilis.

GERAS IŠPILDYMAS
NĖRA UŽTIKRINTAS DALYKAS!

DEL — EKONOMIJOS, GREITUMO 
KOMFORTO IR SAUGUMO 
NUTONUOKIT SAVO KARĄ

6—Cyl. Karus už 
S2.00

8—Cyl. Karus už
S2.50

MotorSuper Service Station
SOUTHWEST KAMPAS 

64th PLACE IR KEDZIE AVĖ.
SENIAUSIA, DIDŽIAUSIA IR UžTIKIMA PATARNAVIMO 

STOTIS PIETVAKARINĖJ MIESTO DALY J.

TELEFONAI HEMLOCK 1400-1401

Musų Koštumeriai yra Musų 
Draugai!

KLAUSKIT Lile ko, kam pardavėme įrerigimų dėl ap
šildymo vandeniu arba garu, jie jums pasakys, jog M. 
LEVY parduoda tiktai GERIAUSIOS RŲŠIES materjo- 
lus, ir kad musų PATARNAVIMAS YRA GERIAUSIAS! 
GALIME paduoti jums TUKSTANčlUS pavardžių mu
sų kostumerių visoje Chicagoje, o persitikrinsite ypatys, 
kaip EKONOMIŠKAI ir užgandinančiai gali būt įrengi
mas dėl apšildymo vandeniu arba gani, kai nusipirksi
te tokioj RIMTOJ įstaigoj, kaip niusų.

PATĖLEFONUOKIT CALUMET 5366 ir pareikalau- 
kit, kad musų inžinierius atsilankytų į Jūsų namus ir 
paduotų jums vardus ir adresus kostuiherių JŪSŲ 
APIELINKĖJE, iš kurių galėsite patirti.

Parduodame ant išmokėjimo—ant viemj metų—ant 
dviejų metų—arba ant 3 metų, įskaitant žemiausį nuo
šimtį.

mTTn T\ A m eneci on ine dumi, uuiTHE WORLD AT forminu 1®* m'*Ąine.

A GLANCE
by Dr. Ė. G. Peters

Incomes of the “Big Boys” 
Harnessing the Deadly Cobra 
What Price “Hands Off”

Could you liVe on $13,150,000 a 
year? John D. Rockefeller, Jr., has 
that little nest-egg, if one( assumes 
that his $263,000,000 worth of se- 
eurities yield him an average of 
5%. No wolf has even caught a 
glimpse of his door!

Could you “get by” on $100,000 
a year? Four executives of the 
firms reporting to the Securities 
and Exchange comniission for 1934, 
each pocket that1 neat sum annual- 
ly. No penny-pinching there!

Or could you live on $50,000 an- 
nually? Some 30 business heads 
slip that tidy sum into, their jeans 
each yedr. In front of their door 
howls no wolf.

Or yet again, could you manage 
to make ends meet on $36,000 every 
12 months? One-hundred and nine- 
teen company presidents have that 
arnount with ^vhich to pay the 
buteher and baker. No wolf-howl- 
ing disturbs their slumbers.

Finally, my friend, could you 
skimp along on $16,000 yearly. Six 
hundred e>xccutives, all of whom 
drew together ten million dollars 
in salaricš in 1934, each puts In
to his billfold -16,000 a year. None 
of these men, many of whom grow 
black in the face at the mention 
of $25 a month as an old age pen- 
sion, had to do without sirloin and 
A-l lamb chops for lack of money. 
Now and then they could afford a 
stein of beer, perhaps even an1 oc- 
casional glass of wine.

Yet, according to Harry L. Hop- 
kins, federal relief administrator, 
more than 20,000,000 persons in 
this country were on relief in 1934. 
20,000,000 — that is nearly ono 
Sixth of the nation’s totai popula- 
tion.

Would I be a black sinncr or 
a terrible “red” if I were to sug- 
gest that perhaps something might 
be vvrong with a sočiai order in 
which 600 business heads pocketcd 
10,000,000 iri 1934, whijo more than 

ŽO,000,000 people, abotit one-sixth 
of the totai populationj g6t so little 
that they had to submit to the 
humiliation of going on relief?

As Goldsmith said nearly t\vo 
cc nturics ago, the “fripperies o f the 
rich would feed the poor.”

Venom cf the deadly cobra to 
relicve human pain — that is the 
ūse David I. Macht of Baltimore 
has been able to make of the poi- 
son of the vvorld’s most deadly rep- 
tile, dread killer of India.

Cobra venom, according to 
Macht, when used in proper doses, 
reduces sensitivity to pain by di- 
rectly affecting the brain centers. 
Būt it does not have a harcotic

NAUJIENOS, ChicagO, III, 
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effect on the brain, nor is it habit

If the uše of cobra venom to keep. 
down pain becomes general, India 
may turn a deadly repine into a 
profitabie businęsš.

' . ■' , 'r * I

More than 225 million aeres of 
crops ruined; about 100,060,000 
aeres of fertile soil “essėhtially dė- 
stroyed for further crop purposes” 
— that is the price of “hands off” j 
vvith the “dry-farmer” in ttie. 
Southvvest. Such is the estimate 
pf H. H. Bennett, dircctor of the 
soil erosion Service of the U. Š. 
department of agriculture.

Dust storms, black bližzards, far 
morę deadly than the pests of lo- 
custs in the Bible, or the myriads’ 
of grasshoppers of the 90’s, arise 
in the old tirne ‘,‘cattle country,” 
centering around Garden city, Kftn- 
sas. Here the “dry-farmer,” hungry 
for land, carelėss of the future, 
drove his ploy/ through thė sod or 
the short grass which held the soil 
together and prevented erosion. 
Then inevitably the black blizz^rds 
šwoop down, piling dtlst drifts 16 
feet high, killing bird and beast, 
and driving man from the face of 
,the land.

Today we arė paying the pricė 
for “hands off” in oiir land policy. 
Today private operators are wast- 
ing our coal and oil as the dry- 
farmer” yesterday destroyed the 
soil on, some 100,000,000 aeres. To-' 
morrow we mušt face another ac- 
count for being lured by the siren 
song of “more business in govern-

Skilviu Sergantiems 
—ATIDA!

Aš sirgau skilvio liga per pas
kutinius keturiasdešimts penkis 
metus. Dabar vartoju jau trečią 
buteli ZAL’S MEDICINE ir jau
čiuos puikiai. Pirm to aš eidavau 
nuo vieno prie; kito gydytojo ir 
išmėginau beveik visas patentuo
tas gyduoles nuo skilvio ligų.

Mano geras draugas patarė iš
bandyti šj puikų vaistą ir aš jau
čiu kad mano pareiga yra pasa
kyti apie ją visiems tiems, kurie 
serga nuo Acidosis, Nevirškinimo 
Rugštauš skilvio ir prašų.

Jeigu Zal’s Medicine jums ne
pagelbės—niekas negelbės— toks 
yra mano patyrimas P. P. Bush- 
baum, 651 W. 73; St., Chicago, III. 
Zal’s Uicer & Stomaeh Medicine 

—-$3.50. Pašaukit arba rašykit 
R. E. G. ZALESKI

7554 S. Halsted StĄ Chicago. 111.
Tel. Triapgle 8687 ; .

Parsiduoda visose vaistinyčiose.

1 U IvllVliL • • •
4 VAGONUS Boilerių ir R a d i atori ų

kuriuos parduodame Nepa
prastomis kainomis! Ne
laukite pakgl ątėis sezonas 
nes tuomet priversti busite 
mokėti daug brangiai!.

PIRKITE DABAR!

M. LEVY
Plu mbing and Heating Su p ply Co 

2117 SOUTH STATE STREET
CHICAGO, ILL. TELEFONAI CALUMET 5366-5367-5368

r .

ment and less governmenV in busi
ness” to folloSv d “hands off” poli-, 

,’ęį Mth ęoril and oil.
lf we as a natiori employ our 

common šensė, Wė Vili Uše 6ūr 
great natUfaj resoųrces vvisely, We 
MII not vy-aste thepi In riotous liv- 
ing, likė the prpdlgal šori.

Beauty or bralnš ~ which is bet
ter to hbld . husbahd? Physical 
beauty is usuaįly wcmėh’s best 
birdlime for luring the wary malė 
irito thė riiarrlg^e nėt. Būt once 
she has him there, is beauty or 
brairis the surėr cement for mari- 
tal vows?

“Beauty is ųtfeen,” some will say. 
“Aye, būt brriiris are trump,” others 
will retort.

If Mrs. Maybelie Kruechenmėist- 
er’s experience is typical, the 
champions of brairis are right. For 
shė vvon ė popuiarity contest, a

...... .............................ll i ii ii imi............... .

STADIUM
1800 W. Madison St.

PERSTATYMAI
KASDIEN

Po piet ir vafcare. 
HAGENBECK-WALLACE IR 
FOREPAUGH-SELLS BROŠ\

x Suvienytas

CIRKUS
Didžiausias Pasaulyje Trenuotu 

Žvėrių Perstatymas

BERT nelson 
su žiauriausiais pasauly 

levais ir tigrais. 

bathing beauty contest, then kicked 
up her graceful legs 1h the Vani- 
ties bnly to adiriit that she can- 
ndt hold Robert Kruechenmeister, 
whom she married mote than sik 
years ago. She is seeking a divorce 
from him for desertiOn.

How humiliating mUst be the ad- 
mission that, despite her pulchri- 
t'ude, she could not hold him. How 

miM

PASKOLOS NUO 4 IKI 15 METŲ

Jus galite gauti paskolas ant pirmų morgičių dėl taisyiiio 
ir budėvojimo naujų namų arba dėl atmokėjimo mor- 
gičitp sii lengvais mėnesiniais išmokėjimais nuo 4 iki 
15 metų.

Jus, taipgi galite pradėti taupyti savo pinigus šioje įs
taigoje nuo 10c į savaitę ir aukščiau.

Raktine atdara kas dienų.

KEISTUTO LOAN AND BUILDING 
ASSOCIATION NO. 1

MEMBER OF THE FEDERAL HOME LOAN BANK

k’1

________/ - • ____________________________________ _ ■

—........................ ....................................................................................... - __ . ...

................................ ............................................... .................................................................. ........................ ............................ .....................................-............

RO OSEVELT 
FURNITURE CO. Ine.

Af. P. Jovarauskas ir J. P. Bertulis, Savininkai 
2310 WEST ROOSEVELT ROAD 

Tel. Seeley 8760 
CHICAGO, ILL.

many times during the past siK 
years has she wished for a single 
portion of beauty and a dotlble por
tion of brainst

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

ši
$14.95

vertės lempa 
su kiekvienu 
Parlor Setu 

dovanai
DVIEJŲ DALIŲ PARLOR SE
TAI, MUSŲ PAČIŲ PADIRBTI, 
PILNAI GARANTUOTI

$49.00
IR AUKŠČIAU.

26 DALIŲ, PASIDABRUOTŲ 
PEILIŲ, ŠAKUČIŲ, ŠAUKŠ
TŲ IR ŠAUKŠTUKŲ,
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Amerikos Mokykloms Grūmoja Rimtas Krizis — Brazilijos Fašistai

Mae We»t Frank Wallace

FRANK WALKER, KURIS KARTU SU HAROLD ICKES IR HARRY HOP- 
kins skirstys $4,880,000,000. Tiek pinigų lederalė valdžia paskyrė viešiemsiems 
darbams ir bedarbių šelpimui.

BRAZILIJOS FAŠISTAI IR JŲ VADAS PLINIO SALGADO (po dešinei).
Salgado giriasi, kad jo organizacijai priklauso 200,000 Brazilijos fašistai dėvi ža
lios spalvos marškinius.

EDUARTO GALVĖS, Ku

bos revoliucionierius, ku

riam teismas paskyrė mir
ties bausmę.

MAE WEST, PASKILBUSI KINO AKTORĖ, IR 
Frank Wallace, dainininkas ir aktorius. Wallace tvir
tina, jog 1911 m. jis apsivedė su West. Bet pastaroji 
užginčija, kad ji kada nors buvo vedusi.

Eduarto Galvės

Ray Edmundson ’ W. J. Nattermann

— Millicent Cazan be jo
kio vargo gali pasiliuosuo- 

ti iš retežių. Atidaryti vi
sokias spynas jai irgi nie

ko nereiškia.

WALLA WALLA, WASH.

TIPIŠKI CCC STOVYKLŲ VAIZDAI.

ANGLIJOS KARALIUS JURGIS V IR KARALIE- 
nė Mary. Gegužes mėnesyj prasidės iškilmingas ap- 
vaikščiojimas 25 metų Jurgio V karaliavimo jubilie
jaus.

TRIJŲ VALSTYBIŲ ŠULAI — FLANDIN (Fran- 
cijos), MacDonald (Anglijos) ir Mussolini (Italijos) •— 
Strese mieste, kurie laikė konferenciją.

George Anderson
GEORGE ANDERSON, 

Californijos universiteto 
atletas, kuris olimpiadoj 
dalyvaus bėgimo rungty
nėse.

TAIKOKU, FARMOZOS SOSTINĖ. PRIEŠ KE- 
lias dienas Formozoj įvyko žemės drebėjimas, dėl ku
rio žuvo 3,000 su viršum žmonių.

SPRINGFIELD, ILL. — RAY EDMUNDSON, U. 
M. W. of A. unijos Illinois valstijoj prezidentas, kuris 
tapo areštuotas. Jis yra kaltinamas žmogžudyste. Ve
lykų dienų jis kartu su kitais šaudė į progresyvės uni
jos narius. /

Mrs. May and daughter

WICHITA, KAS.-— JOSIE 

May ir jos duktė Estella, 
kuri prapuolė prieš pen- 
kioliką metų, kai ji buvo 
tik dviejų metų amžiaus. 

Per visų tą laiką motina 
nepaliovė ieškojusi savo 
dukters ir galų gale sura
do ją.

AMERIKOS MOKYKLOMS GRŪMOJA RIMTAS 

krizis. Jei valdžia neateis į pagelbą, tai daugelėj vietų 
mokslo metai turės būti sutrumpinti trimis mėnesiais.

Dr. John Studebaker sako, jog mokykloms būtinai 
reikalinga paskirti $40,000,000.
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Chicagos lietuviai 
rengiasi darbinin

kų Šventei
Rengia Gegužės 1 iškilmes Au

ditorijoj

Jau artinasi viso pasaulio 
darbininkų šventė—Pirma Ge
gužės. Visose šalyse darbo 
unijos, socialistų partijos sky
riai, pažangios kultūrinės or
ganizacijos, progresyvių moks
leivių grupės, ir kitokių radi- 
kališko nusistatymo organizaci
jų bei partijų, bus ta diena į- 
vairiai atžymima: masiniais 
maršavimais gatvėmis su vė
liavomis ir įvairiais obalsiais, 
mitingai viešose miestų aikštė
se bei parkuose, masiniai susi
rinkimai svetanėse su prakal
bomis, paskaitomis ir muzika.

Pirma Gegužės yra įsteigta 
kaipo darbo žmonių solidarumo 
—vienybės šventė, kad bendrai 
suėjus pareikšti kaipo klasės, 
reikalavimus. Ne tik pareikšti, 
bet ir pareikalautia, demons
tratyviai, suvienytam spėkom, 
nes darbininkai tik per solida
rumą ir vieningas pastangas ga
li pagerinti savo likimą. Tat ir 
garsusis Pirmos Gegužės obal-

sis liko paskelbtas: “Darbinin
kai visų šalių vienykitės—jus 
nieko nepralaimėsite, tik rete
žius”.

Kad tą dieną tinkamai ap
vaikščioti ir atžymėti tarpe Chi 
cagos lietuvių, Lietuvių Socia
listų Sąjungos Chicagos Centra- 
linkė kuopa rengia masinį susi
rinkimą Lietuvių Auditorijoj, 
3133, S. Halsted St., Ghicago, 
Gegužės 1 dieną, 1 vai. vakare. 
Kalbėtojais to vakaro yra pa
kviesti žymiausi Amerikos lie
tuvių tarpe, būtent, advokatas 
F. Bagočius, Naujienų redakto
rius P. Grigaitis ir Dr. A. Mont- 
vidas, taipjau bus ir muzikalis 
programas, kurį išpildys Pirmyn 
ir Chicagos Liet. Vyrų chorai 
po vadovyste K. Steponavičiaus.

Į tą susirinkimą yra kiekvie
no darbininko priedermė atsi
lankyti ir pareikšti savo darbi
ninkišką solidarumą. Susirinki
me tiek skaitlingai, kad svetai
nė butų nėr maža.—Kvieslys.

North Sidės ALTASS 
Skyriaus Vakaras

j ienų” tumamento laimėtojams 
bus įteiktos puikios sidabrinės 
taurės.

Buvo rašyta, (kad šiam va
kare Bulaw sportininkai, iš
reikšdami visų jaunuolių dva
sią, nori pasitikt savo herojų. 
Nori pagerbti jį. Nori prisi
dėt prie to kilnaus jo žygio mo
raliai ir materialiai.

O dabar tik lieka pasakyt, 
kad naudingesniam tikslui, taip 
linksmo, gražaus parengimo nė
ra. čia mes visi turime suseit 
puikioj South Side Viking 
Temple svetainėje ir smagiai tą 
vakarą praleist su tais jaunuo
liais, kuriuos mes kviečiame į 
savo parengimus, dėl kurių iš-, 
tautėjimo mes susirūpinę. Da
bar jie mus kviečia. Mums su
rengė gražų muzikalį koncertą. 
Tad mes ir įvertinkim jų pa
stangas. Nepasigailėkim savo 
brangaus laiko. Rytoj, 6 va
landą vakare visi traukime j jų 
parengimą, kur mes susirinkę 
smagiai laiką praleisime.

—Frank Bulaw.

ganizacijų protestuoti prieš bi-* 
lių. Kalbėjo advokatas Mąx 
Neiman, H. Newton ir kiti. J

Mitinge buvo renkamos au
kos padengimui lėšų.
Komisijos Narys A. PažarskrAs

EKSKURSIJOS

DABAR EINA 
DIDŽIAUSIAS

Chicagoje visko yra 
yra ir gyvas numi

rėlis

ir darbuotojams, bet 
North Sidės lietu-

jau mes Northsidie-

Refrigeratorių 
Išpardavimas 

PROGRESS
KRAUTUVĖJE

šiandie įvyksta Northsidie- 
čių ALTASS skyriaus vakaras, 
rengiamas ne vien to skyriaus 
nariams 
visiems 
viams.

Seniai
čiai beturėjom savo viešą pa
rengimą. Gal mes jau ir už
miršome vieni kitus? Gal mes 
jau ir nepažintumėm vieni ki 
tų? šio nelemto sunkmečio lai
kai gal pakeitė ir musų išžiū
rą? Gal kai kurie jau perdaug 
pasenę ir prajaunieję esame? 
Taip seniai jau mes bebuvom 
suėję!

Tad šiandie vakare Mil-Roy 
svetainėj, prie Damen ir Mil- 
waukee gatvių, (tam name kur

cvieŽlamfyra višF'Northsidės 
ietuviai dalyvauti, ir pažiūrė
ti vieni kitiems į “feisą”! Ar 
mes dar pažinsim vieni kitus? 
Pradžia 7:00 vai. vakaru.

Pi.

seniau buvo

Mertiphis, Tennesee mieste 
viena moteriškė, Thelma Ryan, 
išsikolektavo $1,000 iš apdrau- 
dos bendrovės už savo tėvą. 
Kitas bendrovės, kurios nepa
siskubino mokėti, ėmė mote
riškės tėvo ieškoti. Jis miręs 
apie 10 metų atgal, tvirtino 
duktė, bet bendrovės neužsi
leido.

Ir, štai, užtiko mirusį tėvą 
Chicagoje. Jis yra Fred Sau- 
ter, ,68 metų amžiaus, ir yra 
nehiažiau gyvas už skaitytoją, 
kuris šią žinią skaito.

Bet duktė netiki, kad suras
tasis žmogus yra jos tėvas ir 
atvažiuoja šiandien “gyvą nu
mirėlį” pamatyti. . i

Roselande protes
tuos prieš ateivių 

bilių

Rytoj trauksime į 
linksmą dainų ir mu

zikos vakarą

čia laikoma visų geriausių 
išdirbysčių Refrigeratoriai, 
parduodami prieinamiau- 
siomis kainomis mieste, 

puo

*79.50

Basketbolo pabaigtuves, klasiš
ki šokiai ir kitos linksmybės 
laukia visų gražiam 
vakare

sporto

šokiai

ir augščiau.

GRUN0W 
NORGE 

CROSLEY 
GIBSON 

SPARTON 
LEONARD 

General’ Motors 
FRIGIDAIRE

WESTINGHOUSE
ir kitų

Ryt vakare įvyksta 
kuriuos rengia Bulaw Aces Vi- 
king Temple svetainėje prie 69 
ir Emerald gatvių. Jau buvo 
pasakyta, kad šiame yakare, 
dainuos žvaigždės, perstatys 
įvairų ir linksmą koncertą. 
Taipgi buvo pranešta, kad šiam 
sporto vakare bus džiaugsmin
gos basketbolo pabaigtuvės, kur 
dalyvaus Chicagos miesto Vbig- 
šatai’ ir, kad tam vakare “Nau-

ROSELAND. — Trumpą lai
ką atgal Roselande buvo su
rengtas protesto mitingas prieš 
atstovo Sinnett bilių No. 429. 
Tas bilius, kaip žinia, reikalaut 
ja atimti nuo visų ateivių pa
šalpą ir darbus, ir ateivius re
gistruoti, kaip kokius krimina
listus.

Mitingas gerai pavyko. Jis 
buvo surengtas A. Balčiūno 
svetainėje, į kurią susirinko 
apie trys šimtai žmonių.

Kalbėjo A. Stanlionis, kuris 
buvo pasiųstas į Springfieldą 
kaipo delegatas nuo kelių or-

Siunčiame Gėles Telegramų i viso 
pasaulio dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės vestuvėms, bapkietams ir 

pagrabamS.
3316 S. Halsted St

Phone Boulevard 7314. Chicago, III.

Duodame didelę nuolaidą 
už senas ledaunes į mai
nus ant Refrigeratorių.

Lengvus išmokėjimai pri
taikomi kiekvienam

3222-26 S. Halsted St.
Tel. Victory 4226 

Vedėjas J. KALEDINSKAS

. .. - •' < ■ ' v r

Italai socialistai pa
sitraukė iš “bendro 

fronto” 
. • ■ iii
. ................... y*. 11

Italų socialistų federacija 
Chicagoje nutraukė “taikos su
tartį” su Komunistų partijos 
italų biuru. Pagal tą sutartį; 
abi grupės kooperavo ir ėjo iŠ 
vien kai kuriuose klausimuor 
se. ■• J J .

Socialistai peb'enori turėti jo
kių tolimesniu įyšių su biuru 
ar su kitomis iįomųnistų orga
nizacijomis. į |

MALEVOS!

VARNIš REMOVER 
Galionas ................
MALEVA 
Galionas ............ .3 Kenai Popieros

Valomosios ...
Didelis pasirinkimas sienoms po- 

pierų su didele nuolaida.
Yanas Hardware and 

Paint Ųompany
2747 W. 63rd fe Tel. Pros. 1297

H NU iNlIĮII" ............................  ' ' II

Didelis Išparda- 
' vimas visokių 

malevų ir v a r- 
n i š b.________

Skrynam mąleva 
Galionas 79c 

99c 
*1.00 

25c

■ ■■! ! JH— ? l| lllį.B..|^ll.) .....llllįĮ Ii .ĮIĮHĮ....... ii. ■ i. 'u

3-čia ir paskutinę sensacinga sa
vaitė Sovietu Pagarsėjusio Kino- 

Pavėikslo

i ne įveu ^'uuntnianuer
Visi kritikai viehbalsiai pareiškia, 
kad tai esąs pakeiksiąs kuri jus 

negalite praleisti nepamatę.
Theatre

ĄNBUREN 
1FJ15 ryto iki

V, vakaro
, • >

----------------

SonotbiH
66 EASB| 

Visą laiką
25c iki 

Nedėii0i/35O&
ir-

iveduameriVosunija tiesiog į Klaipėdą 
Motorlaiviu “Gripsholm”

Išplaukia iš New Yorko 
GEGUŽĖS-MAY 25 d., 1935 m.

Tuo pačiu motorlaiviu
. Antra ekskursija išplauks

Liepos 3 d., 1935
NEW YORK—-KLAIPĖDA 

(Per Gothenburgą-Stockholm) 
Rengiamos:

Liet. Laivakorčių Agentu S-gos Am.
Kiti Išplaukimai iš New Yorko

Kungholm .......... Gegužės 2
Kungholm ............... Birželio 4
Drottningholm .... Birželio 12 
'^broftingtidlin” Liepos 17
Informacijų ir laivakorčių kreipkitės 
į bent kuri Sąjungos narį, autorizuo
tą vietinį laivakorčių agentą ,arba į 
bent kurią musų raštinę. Tarp Šve
dijos ir Klaipė&os plaukioja naujas 
moderniškas laivas ‘MARIEHOLM’.

Swedish American Line
181 N. Michigan Avė., Chicago, III.

Specialia Pavasarinis 
Išpardavimas

JOSEPH’S DRY 
GOODS STORE

J. PIKIELIS Sav. 
3344 So. Halsted St 

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

*1.95 IK *2.75
Vyrams marškiniai Broad Cloth

95c IR *1.25
Vyrams darbinės ir išeiginės keb 
nės

*1.25 18 *2.75
Moterims pančiakos (Full Fa- 
shioned Hosiery)
(Pirmos rūšies) ............. . vvU
Vyrams pančiakos, labai į En 
gražios ....... ................ ■ v V
Yard Goods dėl siu- 1 P P 
vimo kvortuku, yardas ■ " **
Mergaitėms 'bovelninės 1 f%p 
pančiakos ................ . ■ w v

Meldžiame atsilankyti i mu- 
kr&utavę ir persitikrinti, musu 

kainomis? b mes patarnausime 
kuogerįausiai.

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
ALFABETO TVARKOJE

šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbsti mus? skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti (vairių paprastų ir nepaprastų 
daiktų, tiltais? ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbtinų Be
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo. Čia jus gausite informacijų, jeigu tik 
jų bus galima gauti.

STOGUI PATAISYTI IMKITE 
GERIAUSIĄ STOGIŲ 

25 metai patyrimo 
Blekorius ir Stogius 

LEONAS ROOFING CO.
- L -t ‘ ' • J'.,. T,. ' - 3756 Wallace St.

■ < ■ • • • <:
Tel. Boulevard 0250

■va

j /ik M * V

A i 1 * . ... ‘ ‘

30 METŲ SUKAKTUVIŲ JUBILIEJUS 
KONCERTAS ir BALIUS

Rengia CICERO LIETUVIŲ IMPROVEMENT KLIUBAS 
Suimtoj, Balandžio 27, 1935 

LIUOSYBĖS SVETAINĖJE, 
14th St. ir 49th Cb., Cicero.

Tikietai iškalno,— 25c. Prię durų 
DU STIKLAI ALAUS DYKAI. 

GROS GEORGE STEPHENS ORKESTRAS
Programo pradžia 8 vai. Vak. šokiai prasidės 10 vai. vak.

Tikietus galima gauti pas Rengimo Komitetą.

30c.

F. GEDĖMINO PRANEŠIMAS
Kviečiu visus tautiečius atsilankyti į musų užeigą. Yra graži vieta 
dėl renginio barių, daržas veltui dėl piknikų ar išvažiavimų. Užlai
kau geriausios rūšies degtinę ,alų ir užkandžius, taippat ir geras 
patarnavimas; Buvusi A. Kuchirisko vieta.

82nd and Kean Avė

Duodame gražius radio pro- 
grainus kas nedėlią 11-tą 

vai. prieš pietus.

Pranciškus Naiiiis
Persiskyrė su šiuo pas&uliu balandžio 25 dieną, 8:30 valandą 

ryto 1935 m., sulaukęs 50 metų amžiaus, gimęs Šiaulių apskr., 
Joniškiu parap., Burniškių kaime.

Velionis buvo* narys šiy draugijų: Savitarpinės, Jaunų' Liet. 
Tautiško kliubo. ir Teisybės Mylėtojų dr-jos.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliudime moterį Theodorą po tėvais cėpu- 

laitė, dukterį Theodorą 16 metų, brolį Vincentą ir brolienė, 2 pus
seserės Antanina Dodidauskienė ir Viktorija MasiuliOnienė, dėdę 
Edward Janušauską Philadelphia, Pa., švogerką ir švogerį Fiėrierits, 
pusbrolius ir giminės, o Lietuvoj seną motinėlę, 2 brolių, 2 sese
ris ir giminės. x

Kūnas pašarvotas randasi 1248 W. 59 St. Tel. Wentworth 1851.
Laidotuvės įvyks panedėlį balandžio 29 dieną, 8 vai. ryto iš 

namų į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Pranciškaus Nainio giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti, jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę

Patarnauja 
Yards .1138.

liekame,
Moteris, Duktė, Brolis, Broliene, Pusseseres, 
Pusbroliai, Dėdė, švogerka, švogeris ir Giminės.
laidotuvių direktorius S. P. Mažeika, Telefonas

LENTOS ir Medžiai
LUMBER

susirast? 
ko 
tik , 
jums reikia

AKORDIONAI
ACCORDIONS

PIANO ACCORDIONAI žemiausio
mis kainomis mieste: Vartoti Celini 
$15, 80 Basses, nauji $85, 96 Basses 
nauji $100, 120 Basses, vartoti $95, 
.20 Basses, nauji Special $115, Dy

kai Lekcijos. VVALLES ACCORDION 
SALES & MFG. 1722 So. Ashland 
Avė. 2-ros lubos CANal 3640.

Barberystės Mokykla
BARBER COLLEGE

I"'"..................     1 .. .................................... iiyipwwwiJ
MODERN MILLWORK & SUPPLY 
CO. (Ne ikorp.) 3000 Archer Avė. 
Tel. VIRginia 1914. Lentos — Sta
tybai Medžiaga — StogdengystS 
Dykai Apskaitliavimas,

AJAX LUMBER & 
WRECKING CO#

(Ikorporuota)
įsteigta — 15 metu

NAUJA IR VARTOTA STATYBAI 
MEDŽIAGA. PLASTER

BOARD

452 West 47th Street
Tel. YARds 1856—1857

MOKINKIS BARBERYSTĖS
Dabar laikas išmokti šį amatą mu
sų moderniškoj mokykloj už labai 
pigia kaina. Barberis visuomet tu
ri darbą. Atsilankykit ir patįs patirkit 

TRI—CITY BARBER COLLEGE, 
? Ine.

610 W. Mądison St.

KNYGOS
BOOKS

Senu ir naujų lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1739 So. Halsted St.. Chicago. III

KAILIAI
FURS

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 naujų pirkinių.

DAVID ADLERBLUM 
išteigta 1906

6510 S. Halsted St. NORmal 5150,

KRAUTUVES
STORES

Naujai 
tabako 
tuvė.

Prie 
me ir

NAUJAS BIZNIS 
atidaryta grosemė, cigarų 

ir visokių smulkmenų krau- 
Taipgi visokių žalumynų, 

progos patarnausiu krausty- 
pristatysiu anglis.

GEORGE GURNEVIČIUS 
2030 Canalport Avė.

DON’T
NEGLECT 

k A COLD

THE BRIDGEPORT BOOFINO CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

8216 So. Halsted Street.
_______ Tel. VTCtorv 4965._______

STIKLAS
, GLASS

CARR BROS. WRECKING CO.
(Ine.) 

įsteigta 1915.
Parduodame Visokios Rūšies 

ANTROS RANKOS BUDAVOJIMUI 
MEDŽIAGA.

Nauja Statybai Medžiaga ir Malkos 
Lietuvi pardavėja rasite musų 

yarde.
3003-3039 S. Halsted St.

VICtory 1272-1273

MUZ. MOKYTOJA
MUSIC TEACHER

SMUIKOS ir abelnos muzikos. V.
Čepukaitė-Chap, 1534 N. Oakley Avė.
Tel. Brunswick 9131.

Maliorius-Dekoratorius
PAINTING & DECORATING

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

POPIERUOTOJAS K 
PENTERIS

s klesog darbą už že-

*J. AUGAITIS
1608 S. 50 Ave„ Cicero, I1L

Tel. Cicero 645

p:

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

W. SCHAULER’S STORAGE 
4644 N. VVestern Ayę, 

Detalia rakandu skyrius. $450 varto- 
tas tikras kiniškas divonas. PIGIAI. 
Nąuji 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.

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILERS

RADIATORIAI IR BOILERIAI
Kainos dabar numažintos25# 35%

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesiu. Kreipkitės visuomet i

LEVINTHAL PLUMBING
SUPPLY CO.

1635 W. Division St. 
kampas Marshfield

STOGAI
ROOFING

.... r-'.11"

MES REKOMENDUOJAME
Overland

Heavy Bddy 
Smooth &

Meltow

Kentucky
Straight
Bourbon
Whiskey

Agcd In 
Wood

18 Mos.
stRAiGirr

Šaltis krūtinėj gali pasidaryti 
rimtas, bet tankiai palengvėja, 
kuomet uždėsite malonų, sušil
danti Musterole. 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.

PARDUODAME VISOKIOS RŪŠIES 
STIKLĄ

Visokio didumo langams. Indeda- 
me stiklus. Imame stiklo darbo 
kontraktus.

CHICAGA GLASS CO., Ine.
Glazing Contractors

4351 S. Halsted St. Tel. Yards 5482

Preferred hy millions 
to mayonnaise..

Rinktines dalys 
lupia klos iki 
švelnaus smeto- 
nuoto miši
nio K r a f t 
Miracle Whip 
mašinoje.

NATHAN KANTER

MUTUAL LIQUUR CU
4707 So. Halsted St. į Tel. Yards 0803
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& t. •. ’
.šeštadienis, balan. 27, 1935

Tokius šokius tai tik mo
t er y s gali surengti

Šiandien Southmoor viešbuty visiems yra užtik
rintas smagiausias laikas.

C;-’* .

DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVIMAS
NAUJAUGYTŲ 

AUTOMOBILIŲ CHICAGOJ
The G. M. DISCOUNT CORPORATION išparduos vistts savo naujai 
įgytus automobilius tiesiog žmonėms. . ; >
Pasinaudokit šia nepaprasta proga ir nusipirkit sau. automobilių dabar. 
Niekur kitur mieste jus negalite gauti panašius bargenus.
Mes __Jlnai garantuojame, kad musų kainos yra žemiausiės Chicagoje. 
Kiekv.enas karas turi musų neapribuotą 90 dienų garantiją ir septynias 
dienas dykai išbandymui pasivažinėjimą. Jūsų seną karą priimsime į, 
mainus už pilną vertę ir 12 iki 18 mėnesių užmokėti balansą.

...... Į !■
HUPMOBILE 3932 De Luxe Se< 

dari. Beveik 'nevažiuotas. 6 
ura iniai r> tai,'tionkas. . Taip 
našias kaip diena išėies iš 
dirbtuvės. ' Tikrai labai nai
kus karas. Į 'Musų 
Vaina tiktaj....u...,......

BUICK Naujausias 1935 De LuXe 
Sedan. Vartotas tiktai 60 
dienų. Turi knee-action, ai r 
ratus, ir .t t. Visai kaif, 
nauj s. Paaukausiu taiktai už 
mpžą dalele pirmesnės kainos.

vakaro1 Pranešimas sporto 
darbininkams

Bulavv Aces Koncertas ir turna- 
mento ceremonijos prasidės 6 vai. 
vakare.

Draugai, kurie pasižadėjote dirbti 
rytoj sporto dainų ir šokių vakare 

. Vaiking Temple svetainėje prie 69 
ir Emerald gatvių susirinkite i sve
taine. kaip 5:30 vakare. Nes kon
certas ir turnamen o ceremonijos 
prasidės kaip 6 vai. vakare.

. ■<*■■■ ■ Fran'k Bulaw.

^CLASSIFIED ADS. !
Furniture & Fixtures

Rakandai-įtaisai

šįvakar Southmoor viešbutyje įvyks puošnus ir gražus 
Aviacijos šokiai, kuriuos rengia Chicagos Lietuvių Moterų Kl u
bas. Rengimo komisiją sudarė (iš kairės į dešinę), pp. S. Gap- 
ševičienė, B. Kalvaitienė, V. Byanskienė, M. Narvidienė, J. Mac
kevičienė,

PGN’iiAC Paskiausias 1934 De 
Luxe Sedan. ‘ Garanluotas 
kaip naujas. Knee-action, šil- 
.dytuvas, įbudavotaš tronkas 
Taingi 1933 Sėdau kaip nau-

■ jt?ks'ai Ju.sų už......... *465

CHEVROLET
Sedan.
buvo vartotas, 
kad vra naujas 
žvilgiais. — 
Tiktai .............

BUICK Mes turime 5, 4 Sedanus 
U Coupe. 1930, ’31, ir ’32.
• '.ir VU- ! ... v/'. •

mus”, 90 d.pnu garantiją. Mu-
L JL»7G'V| JI .

Visi yrai 'gėram stovy ir turi 
muši’ 90 dipnu garantiją. Mu- 

.sii Jtainą^įj TOOS$195
tiktai .'j

PAIEŠKAI! pirkti Tavern — Pa
geidaujama. kad butu gerai išdirb
tas biznis — ir gera priežastis dėl 
pardavimo — Atsišaukite i Naujie
nas, Box 249, 1739 S. Halsted St.IŠPARDUODAME BARU FlKčĘ 

rius, visokio didžio su Coil Baksais 
ir Sinkom. Taipgi Storų fikčerius 
dėl byle kurio biznio įskaitant svar
stykles, registerius ir ice baksus 
Cash arba ant išmokėjiriio. Pama
tykite mus pirm negu pirksite ki
tur. S. E. SOSTHE1M & .SONS 
Stoie Fixtures, 1900 S. State St. 
CALumet 5269.

BUČERNĖ IR GROSERNĖ par
davimui — Biznis išdirbtas per 25 
metus Dabartinis savininkas lai- 
Kė 12 metu — Parduosiu už teisin
gą pasiulijimą. Lafayette 0185.

Chicagos Lietuvių Draugija, yra 
pašalpos ligoje, pomirtiniu 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- 
' tėję; pomirtinė $250. Taipgi, čia 
: priimamos ir čielos draugystės . bei 
• kliubai, jeigu dar nes.ovi visai blo- 
1 gai pinigiškai.

Chicagos LietuVhį Draugija, yra 
legale organizacija Illinois valstijo
je. I Chicagos Lietuvių Draugiją 

’ priklauso 1900 *narių, tai yra did- 
; žiausia ir turtingiausia lietuvių 
draugija Chicagoje.

, Jsirąšyt Draugijon galima pane- 
dŠliais ir ketvergais visą dieną, o 
nedėldieniais tiktai nuo 9 vai.
I v. p. n.

Kreipkitės i
Draugijos ofisą, 

1739 So. Halsted St
, Taipgi, isirašyt Draugijon 
ir per musų konkursantus.

NORTHSIDIEČIŲ ALTASS 
VAKARAS

Šeštadienio vakare, balandžio 
. (April) 27 d., 1935, vietinis Altass 
I skyrius rengia Šaunų pasilinksmini- 

. mo vakarą; su programų, užkand
žiais ir šokiais, Mill-Ray Hali, 1564 

. N. Damen Avė., prie Mihvaukee Avė 
kampo. Pradžia 7 vab vakare. 
Įžanga 25c ypatai.

j 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 Lituanika II per Atlantiką į Kau
ną. NorthsaidieČiai! parodykime 

!savo ivertiftimą. S
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.
Lietuviškų Tautiškų Kapinių lotų 

savininkų ir draugijų atstovų visuo
tinas susirinkimas ivyks septintadie- 
ni balandžio 28 d. 1935 
Auditorijos svetainėje, 
Halsted St. ant pirmų 
po pietų. 1

Jūsų atsilankymas i 
būtinai reikalingas.

STORAGE RAKANDU BARGENA] 
$200 importuoti kaurai ......  $25.00
$3Q0 kaurai ............................  $35.00
Parlor, miegkambario ar val
gomojo kamb., rakandai .... $30.00

Atdara vakarais ir nedėlioj. 
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

PARSIDUODA Tavern biznis, iš
dirbtas gerai, ant gero transporta- 
cijos kelio. 8239 So. Hals.ed St.

ryte
PARDAVIMUI buče’nCs icebak- 

sis, seales ir blakes. Viskas gera
me stovyje. 3254 S. Morgan st. 2 
augštas, užpakaly.

TAVERN parsiduoda pigiai visas 
arba puse, kam reikalingas toks biz
nis atsišaukite po antrašu.

10455 So. Michigan Avė.
* *

PARDUOSIU restaurantą lietuvių 
apgyvento.]’ vietoj, biznis išdirbtas ir 
gerai eina. Eagle Restaurant,. 1745 
So. Halsted St. Tel. Caųal 1547.

DIDELIS BARGENAS. Parsiduo
da bučernė ir grosernė iš priežasties 
ligos, turi būt parduota i truriipą 
laiką. Tel. Lafayette 6705.

Paskiausias 1934 
Šis karas beveik ne- 

Garantuojame 
visais a t-

$395

sTUDEBAKER Paskiapsis ’32 De 
Luxe Sedan. Gražus ir eko- 
ndiniškris ktirašA Cįar daugeli 
metų tarnaus. Musų 
kairia'1 fĮktar ''.i,??..'...'

įJASH Mes'turime 2, abu Sedanai, 
1932. Garaątuoti kai^ naui\ 
Taip pigiai $245 
kaip .......

3RAHAM -193^ Sedan. Puikus 
visais atžvilgiais. - 
Garantuo;tas tiktai .... •

?ACKARD -2 De Luxe 1931 Seda
nai. Puikiam stovyj. , Kaįn 
nauji. Jūsų pasirin- COOC 
kimui. tiktai

PARSIDUODA 10 pėdų Soda 
Fountain — 2 Candy kęsai po 6 
pėdas. 2843 W. 63rd St.

gairina

M. J. Kirienė (Kliubj pirmininkė) ir p. B.vKielienė.
I !

šiandien meskite visas abejo
nes ir traukite pėsti ir va
žiuoti į Southmoor hotelį, 
6646 So. Stony x. Island Avė. 
Pribukite 9 vai. vakare, kad 
ilgiau galėtumėte pasilinks
minti.

Šitame Aviacijos šokyje bus 
įvykintas išlaimėjimas to pui
kaus radio, kurį matete Altass 
bazarc.

šitame Aviacijos šokyje bus 
taip išdalinti gražus paliudiji
mai visiems, kurie aukavo 
Leit. Felikso Vaitkaus išrengi- 
mui į tolimą kelionę.

Šitą Aviacijos šokį Chicagos 
Moterų Kliubas pašvenčia pa
gerbimui ir naudai musų he
rojaus lakūno Felikso Vait
kaus.

Pasimatysime vakare.

abejo bus visos gra- 
ištekėjtįsios ir nete-

Čia be 
žuoles — 
kė j usios.

čia be abejo bus visi dideli, 
smarkus ir smalstųs vyrai, visi 
grožės vertintojai.

1 Patyrėme, kad Chicagos Mo
terų Kliubo šio vakaro rengi
mo komisija yra užkvietus vi
sus žymiuosius biznierius ir 
profesionalus dalyvauti iškil
mingame šio vakaro grand 
marše, o jie žinoma maršuos 
su žymiausiom moterim ir 
panelėm, su savo pačiom ir 
meilužėm.

Bus ko pažiūrėti.
Ir labai žingeidi! kas tą ka- 

kadrilius tai 
maloniausias

DODGE Paskiausias 1932 Sedan 
šis karas buvo storage per 18 

' mėnesių. Yra kaip^ naujas iš 
visų atžvilgių. A $0C|IZ 
Musu kaina tiktai /... fcivw

LASALLE 1931 Sedan. Gražus au
tomobilius. Garantuotas pui
kiam sto- $285

CHRYSLER 1932 Le Luxe Sedan. 
Garantuotas geram sto v v i, 
Tarnaus dar daugelį 
metų. Tiktai .. vfcw

driliu šoks. O 
/kitą syk buvo 
šokis.

abejojote, tai

Šiandien Cicero Im- 
provement Kliubo 
jubiliejinis vakaras

Rytoj Mt. Greenwood 
didelis parengimas

Li uosy bes svetainėje rengia 
iškilmes

ba-
Tokiu budu šio

CICERO— Lietuvių Improve- 
ment Kliubas šiandien apvaikš- 
čioja savo 30 metų gyvenimo 
sukaktuves.

Tas kliubas susideda iš na
rių, kurie turi nuosavybes ir 
gina savo reikalus. Jis buvo in
korporuotas 1905 metais 
landžio 12 d.
mėnesio 12 d. ir sukako lygiai 
30 metų nuo organizacijos įsi- 
steigimo.

Šįvakar Lietuvių Liuosybės 
svetainėje bus iškilmingas su
kaktuvių minėjimas. Bus įvai
rių kalbėtojų, tarp jų Cicero 
prezidentas J. G. Cerny. Bus 
muzikalis programas, kurį iš
pildys Morton High School gar
sus orkestras.

Rytoj, balandžio 28 d. Mt. 
Greenwood lietuviai turi dideles 
iškilmes. .

SLA 178 kuopa rengia mil
žinišką istorinį balių paminėji
mui laisvėn atgimusios Lietu
vos.

Bus indomios 
su prakalbom, su 
to, bus šokiai.

Šitas žingeidus 
bus 
3924 
rytoj 2, vai. po piet. Įžanga 15 
centų.

Būtinai ateikit.

A. Mažrimo
W. lllth St.

ceremonijos 
dainom. Pq

parengimas 
auditorijoj, 
ir prasidės

Grand opening The 
19th Hole

Po programo įvy|<s šokiai, 
kuriems gros Jurgio Steponavi- 
čiaus-Stephens orkestrą.

Šiandien, balan. 27 d., įvyks
ta atidarymas naujos užeigos, 
3144 W. Marųuette Rd., kurios 
savininkai yra pp. M. ir B. Ei- 
sinAi. L

Lošt and Found
R astą Pamesta

sidabrinį rankinį 
•engime, ne- 
Civic Opera

TAVERN pardavimui ar ant ren- 
dos — su visais įrengimais,

> 13543 Indiana Avė.

PAMEČIAU 
krepšelį Margučio parengime 
dėlioj, balandžio 21, < 
House, Jeigu kas rado, prašau su
grąžinti — atlyginsiu. 7006 South 
Campbell Avė., 1 lubos.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer
nė, gera vieta išdirbta per daugelį 
metų. Parduosiu pigiai.

3157 S. Emerald Avė.

Programas prasidės lygiai 8 
vai. vakare, o šokiai —> 10 vai. 
Bilietai tik 30 centų, o perkant 
iš anksto — 25 centai. Prie to, 
kiekvienas svetys gAus 2 stiklu 
alaus veltui. Bilietus galima 
gauti pas raštininką A. Tuma- 
vich, 1227 S. 50th avenue.

Rengimo komisija tikisi, kad 
susirinks daug' publikos į šios 
žymios organizacijos jubiliejų. 
Ji visus kviečia. —Senas Narys

Bus skanus užkandžiai ir ge
ra muzika, prie kurios svečiai 
linksminsis iki ankstybo ryto. 
P-ai Eisinai pirmiaus užlaikė 
delikatesenų krautuvę, tabako, 
cigarų, saldainių ir kitų maž
možių.

“Dainos” choras sta 
to “Pinofore”

P-ai Eisinai yra tie žmonės, 
kurie išaugino gražų sveikų sū
nų Walter M. Eisiną, kuris pe
reitais metais užbaigė gydyto
jo mokslą ir šįmet randasi šv. 
Kryžiaus ligoninėje kaipo in- 
ternas. Apleidęs švento Kry
žiaus ligoninę, užsiims prakti
ka Lewis Memorial Maternity 
ligoninėje.

Nuo savęs linkiu geriausių 
pasekmių kaip' daktarui, taip ir 
pp. Eisinams naujame biznyje.

Senas Petras.

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

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

CHEVROLET Į931r Sedan. Puiku* 
visais atžvilgiais^ *165 

f
Tiktai

daugeli kitu — virš 150 karų pasirinkimui
ATSIMINKITE MUSŲ KAINAS NEGALIMA APVEIKTI!

Del patogumo šiam išpardavimui mes perkėlėnię visus mūsų karus į 
musų didijj štorą adresu 2535 N. CRAWF,QRD AVĖNŲE.
Mes priimsime jūsų seną karą į mainus ir dūosimė jūifis 12 iki 18 mė
nesių užmokėti likusius, mažais mėnesiniais išmokėjįnjais.
Atsiminkit, kiekvienas musų karas turi 90 dienų raštišką garantiją ir 
7 dienas dykai išbandymo pasivažinėjimą. , .
Musų krautuvė atdara kasdien, taipgi nedėlioj iki 9 vai. vat&fe&e. 
Pirkite nuo G. M. DISCOUNT CORPORATION būkit užtikrinti, kad 
gausit teisingą patarnavimą. . V. . ’i.;>

G. M. DISCOUNT CORPORATION
2535 N. Crawford Avė.’'

Ir

m. Lietuviu 
3133 South 
lubu, 1 vai.

Prof. Alfred Senn 
L. U. C. susirinkime

Profesorius Alfred Sėhn, žy
mus lietuvių kalbos guldyto jas 
Wisconsino Universitete, yra 
studentų pakviestas kalbėti jų 
susirinkime rytoj, balandžio 28 
d., Congress viešbutyje. Visi 
studentai kviečiami atsilankyti.

Apart profesoriavimo Wiscon- 
sino universitete, Alfred Senn 
mokino ir Yale universitete 
Amerikoj ir Lietuvos universi
tete prieš tai. Jis yra nuošir
dus lietuvių entuziastas ir yra 
parašęs ne vieną knygą lietu
vių kalbos studijų, tarpe kurių 
randasi ir lietuviškas-'vokiškas 
rankvedis.

Prof. Senn aplankė Chiėagą 
tikslu dalyvauti kalbų kongre
so posėdžiuose, vakar ir šian
dien. —S. Vilis.

RADIO

DEGTINĖS PARDAVINĖTOJAI— 
turinti package store ir tavern kos- 
tiumierius. Mokame augščiausi ko
misą. Cornell Liquor Co., 2038 W. 
51st St. x

PARDAVIMUI tavern, biznis iš
dirbtas, arti dirbtuvių, turi būt 
parduotas iš priežasties nesutikimo 
partnerių. Renda $15. 4539 South 
Marshfield avė.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

MOTERIS, tiktai patyrusios teat- 
sišaukia prie sortavimo popieros at
karpų, nuolatinis darbas, gera mo
kestis. Continental Paper Grading 
Co., 1623 Lumber St.

TURIU du bizniu — gerą groser- 
ne ir paukščiu farmą. Vieną par
duodu greitai ir pigiai. Atsišaukite 
Box 250, 1739 S. Halsted st.

PARDUODU savo pusę tavernos 
biznio. Priežastis — liga.

6648 So. Ashland avė.

------- ;--------------- t ■ ■■•rn""".-------------------------- ................... — 

ir eis kas sekmadienį nuo 5 iki 
5 :30 po pietų, j ( per visą vasa
rą. i vi U I <1. dJ !

šį pakeitimą programų prisi
ėjo padaryti dėlei to, kad iš 
stoties WCFL iper visą vasarą 
eis brodkestinirtias basebolo, 
nuo 1 vai. po į5ietų. Rudenį Su
driko programai . tur būt ’ vėl 
grįž į genųjį ptčtį.|Rejė, Ma
kalaidabar b ima Budriko pro- 
grame kas ketvergą, iš stoties 
WHFC, nuo 81 iki 8:45' vaka-į 
re. ' S. ]

i

susirinkimą 
Taipgi katrie 

negaunate pakvietimo i susirinkimus, 
patikrinkit savo antrašą.

Kviečia Kapinių Trustisai.

Marųuetie Parko Lietuvių Ameri
kos Piliečių 'Klub&s laikys mėnesi
nį. susirinkimą balandžio 28 d., 2 
vai. po pietų, parapijos svetainėj, 
68 St. ir Washtenaw avė. Malonėkite 
visi kliubiečiai atsilankyti ir atsi
vesti daugiau narių dėl prirašymo 
į kliubą. Randasi daug svarbių da
lykų aptarti dėl kliubo naudos. Ku
rie nesate šios šalies piliečiai, kliu
bas pagėlbės gauti pilietybės popie- 
ras. —F. B.

Skambės gražios dainos 
— bus įdomių kalbų ir 

pranešimų
į Rytoj, nedčldienį, 11-tą va

landą prieš piet užsistatykite 
savo radio ant stoties WGES. 
Galėsite tikrai pasigrožėti ma
loniom dainelėm, muzika ir kal
bom, nes dainuos grupė žymių 
dainininkų ir dainininkių iš L. 
V. Dainos choro, po vadovyste 
muziko J. Saurio. Kalbės < adv. 
K. Gugis ir kiti. Todėl, kas 
mylite klausyti geresnio turi
nio radio programus, nepamirš
kite jo pasiklausyti.

Rep. B. B.Rytoj, balandžio 28 d., Lie
tuvių Auditorijoje L. V. “Dai
nos” Choras, po vadovyste muz. 
J. Saurio, stato dviejų veiksmų 
operetę “Pinafore” (Laivyno 
Laivas Mindaugis).

žymesnieji asmenys bus: dai
nininkė S. Saurienė, Ona Pie-
žienė, L. Tenzis, J. Norkus ir , - -
kiti. Operetei akorhpanuos or-|gaitės, šiandien 1 vai. po piet 920 kil
kestra. Po perstatymo bus šo- turi susirinkt Mark White par- programas yra duodamas Jos 
kiai. Pradžia 6 vai. vakare.

z Saulutė.

Jaunų Lietuvių Pulkas

Permaina programo 
WAAF—5 vai. po 

pietų
Ryt dieną nepamirškite pa

siklausyti puikaus lietuviško 
nariai ir narės, vaikinai ir mer-' programo iš stoties WAAF, 

L, 5 vai. po pietų, šis

Visi Jaunų Lietuvių Pulko 1

kelio svetainėje. Prasidės nau-iF. Budriko radio ir rakandų 
ja mankšta. ' I krautuvės, 3417 S. Halsted st.

t 'X': •įtv’Y V’:

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

—o—

JAUNA mergina, motinos pagel- 
bininke, lengvas namų darbas, gy
venti vietoje. Tel. Midway 1906.

—O—

RFJKALINGA apysenė moteris. 
Mažai darbo — valgis ir guolis ant 
vietos. 2839 W. 63rd St.

MERGINA prie namų darbo, pa
gelbėti l prie kūdikių, $5 į savaitę. 
Jeigu bus tinkama, pakelsiu iki $7 
už dviejų savaičių. Nedėlioj liuosa. 
Atsišaukite prieš piet nedėlioj. 1125 
Wenonah Avė. Oak iPark. J. E. 
Vodicka.

BARBERNfi pardavimui už $150 
Brighton Parke.

2508 W. 42 St.

VASARINIS REZORTAS. Vasari
nio Rezorto Hotelis, 28 kambariai 
ir 10 lotų. Visi aprūpinti rakandais 
ir ištaisyti. Randasi prie didelio 
pietinio ežero Michigane, 100 myliu 
nuo Chicagos. Mainysiu ant bun^h- 
low arba dviflafcio. Atsišaukit arba 
rašykit. Albin Syc, Jr. 1471 West 
Huron, Tel. Haymarket 7640.

PRANĘšIMAi
DARBININKŲ 1 ŠVENTĖ — 

PIRMA GEGUŽĖS.
Bus iškilmingai apvaikščiojama 

trečiadieni, 1 dieną gegužės (May) 
1935 m., Lietuvių Auditorijoj, 3133 
S. Halsted St., Chicago, III., pradžia 
8 vai:, vakare. .. . ?.. ; .. '

Kalbės , gerinamas svetys, specia
liai pakviestas, SLA. prezidentas 
advokatas F. Bagočiųs, ‘‘NaūjiėnūM 
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.

Visuomene yra kviečiama skait
lingai atsilankyti ir sykiu 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.

TAUTINĖS PARAPIJOS pa
silinksminimo vakaras įvyks 
nedėlioj, balandžio 28, parapi
jos svetainėje, 3501 S. Union 
Avė. Pradžia 7 vai. vakare. 
Kviečia kun. S. Linkus ir Kom.

For Rent
ANT RENDOS gera farma — 99 

akru — netoli Chicagos.
1507 So. Crawford Avė.

Keai Estate For Sale
Namąi-Žemė Pardavimni

DIDĖLIS 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.

CLASSIFIEOADS

RENDON 4 šviesus dideli kam
bariai iri porčiai, maudynė — garu 
apšildomi. Karštas vanduo. Ant 
Halsted Styarti 35-tos — $15 į mė
nesį. Pašaukit savininką Haymarket 
0684.

Automobiles
1929 PONTIAC COACH, gerai bė

gančiame stovy j. Geri tairai su 
extras —- $59.00. Kalemba, Archer 
ir Kedzie.

BUICK sedan 1927, labai geram 
stovy —■ $65. 7115 S. Rockvvell St. 
Tel. Grovehill 0753.

į Business Service
Biznio Patarnavimas

Namųsujieškojimo 
biuras
su j įeško j imo biuras 
Service Burėau) tu- 
veltui sujieškoti na- 
pagyvenimus tiems 
kurie Stures išsikrau-■ '1 ' ■ •; ' " t ■

/Namų 
(Housing 
ri tikslą 
mus ar 
žmonėms,
styti iš apielinkįų, kuriose eis; 
nauja' statybai sulyg Viešųjų 
Darbų Administracijos (PWA) 
plianų.

Namų sujie^ojimo biuras 
gauna Naujienas kasdien ir iš 
Naujienose telpančių apskelbi
mų tėmija, kas turi namus 
pardavimui arba butus paren- 
davimui. Jieškančius namų ir 
butų biuras pasiunčia veltui.

yTokiu budu pasiskelbimas 
Naujienose įgyja dar daugiau 
vertės.

Biuro., adresas ,yra: Housing 
Service BuTeaų,5 1201 W. Taylcr 
st., Chicajgo, III.

m J

STORAS su kambariais, 7448 Ar
cher avė., Summit, III. Renda $20 
į mėnesį. Tinkama vieta dėl Beauty 
Shop, shoeinakerio. tavern ar radio 
Storo. Atsišaukite 5529 S. Neva avė. 
Prospect 2559.

, 7 KAMBARIŲ medinis namas, lo
tas 140x140, visi moderniški paran- 
kumai, įskaitant gasą ir elektriką. 
Labai prieinama kaina. šis namas 
randasi ant North East kampo Nol- 
ton ir Prospect Avė., Spring Forest, 
III. i r

Atsišaukite
4944 S. Ashland Avė. 

Tel. Republic 6796. 
Busiu ant vietos nedėlioj.

JIENDON ar pardavimui gasolino 
stotis Lone Star Inn sustojimui žo
lynas. Renda ” pigi, 5 kambariai. 
Atsišaukite 6049 S. Kildare Avė. 
galima matyti per savaite laiko.

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.

1 Furnished Rooms
RENDON kambarys prie mažos 

šeimynos —vaikinui ar merginai; 
arti gatvekarių. 7042 So. Campbell 
avė.

RENDAI šviesus kambarys prie 
mažos šeimynos. 6750 So. Campbell 
avė., 2-ros lubos.

RENDON 2 kambariai prie mažos 
šeimynos, pavieniui ar vedusiai po
rai, ant 2 Jubų. 6545 S. Talman St.

IŠGRĘŽIMUI roles dėl Skalbia
mos Mašinos. Refrigeratoriams 
Motorai, Fenai. , ,

O. HLADILEK
5225 So. Kedzie Avė., Chicago, III. 

Tel. Hemlock 6226

RIMTAS senbernis paieško pigaus 
kambario ramioj vietoj, prie šeimy
nos Bridgeporte tarpeŠl ir 
Rašykite M. Y. c/o Banis 
3200 S. Halsted St., City.

PARSIDUODA Marųuette Parke 
Foreklozeriai sekantis namai: 5 
kambariu medinė Cottage su beis- 
mentu, apšildoma ir kambariai ant 
viškų, $2850; 3 kambarių 
cottage 
mūrinis 
5 ir 6 
$6800. 
dinis 5 
pagyvenimai po 4 kambarius medi
nis $1150; Bridgeporte: 3 pagyveni
mų medinis $3000; Bizniavas namas 
4 kambariai užpakalyje, 6 kambariai 
viršui ir garadžius $2200. Dabar, 
6013 S. Morgan St., medinis cottage, 
beismentas, fumace, mūrinis gara
džius $2,200. Ir 2538-55 W. Adams 
St., arti Western Avė. 4 flatų mū
rinis po 5 ir 6 kambarius, 50 pėdų 
lotas, visados išrenduotas, kaina 
$2,450. įmokėkite kuris kiek galite, 
kitus mokėkit kaip rendą. Rendos 
kyla, namai eina brangin, pasisku- 
binkit. Kazys Umikis. Rašykite: 
Chas. Urnich, 56 W. Washington 
St. Room 514, arba telefonuokite 
rytmečiais Hemlock 5545.

_ L. ‘ ‘ .į medinis 
$1000; 5 ir 6 kambariu 

bungalow $4000 ir du flatis 
kambariai octogon frontas 

Dabar, Brighton Parke: me- 
ir 6 kambariai $1,350; ir 2

34 St.
Studio,

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

Financial
Finansąi-Paskolos

Business Chances
Pardavimui Bizniai

SKOLINAM PINIGUS 
ant jūsų morgičių, bonų, algų ir namų 
Taipgi perkam, parduodam, mainom 
morgičius, bonus, namus, ukes ir 
biznius. Turim apdraudos denart- 
menta. Viešas Notaras.

J. NAMON & CO.
6755 South Western Avė.

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

4535 So. Hermitage Avė.

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

1902 So. Western Avė.

2 FLATAI po penkis ruimus, 
karštu vandeniu apšildomas, ant 
70-tos ar Maplewood avė. Govern
ment paskola, tik $1500 įmokėti.

BIZNIAVAS namas Marųuette 
Parko apiclinkėj, $5900 su bizniu, 
tik $2400 įmokėti.

Kas norite mainyti namą ar biz
nį pasiteiraukite pas mus.

2502 W. 69 St.

Musical Instruments
Muzikos Instrumenta^^^^^^^^

PARSIDUODA accordian cromatic 
italų Am. darbo. Parduosiu pigiai 

i iš priežasties ligos. 2318 S. Leavitt 
St., Chicago.

PARDAVIMUI lunch room. pigi 
renda. Biznis gerai išdirbtas. 

5450 So. Princeton Avė.

TAVERN parsiduoda ant traųfc- 
’------- biznis išdirbtasiportacijos kampo. bizni;

‘gerai. 5915 S. Wentwort] e.

PARDAVIMUI naujas dviflatis 
namas arba mainysiu ant bizniavo 
namo su tavern arba be. Taipgi 
groserio fikčeriai parsiduoda arba 
išsimaino ant taverno baru arba 
kam reikalingas patyręs pusininkas 
į taverną, kreipkitės Frank Micke- 
vic, 5446 S. Nottingham avė., Ch-go

•fe? jp. į*? j; ..iŠ*




