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Aviacijos Diena Atidėta į Gegužės 12 Dieni
Suvaržys Illinois be- 

, darbių šelpimą
Visi Illinois šelpiami 
bedarbiai turės iš- 
naujo registruotis

Tuo bus stengiamus! sumažinti 
šelpiamųjų skaičių ir šelpimo 
išlaidas bent 10 nuoš.

CHICAGO.— šelpimo stotims 
užsidarius ir nebegaunant pi
nigų iš federalinės valdžios, 
Illinois Emergency Relief ko- 

' misija, kuri tvarko visų Illinois 
bedarbių šelpimų, stvėrėsi griež
tų priemonių sumažinti šelpimo 
išlaidas ir kartu sumažinti 
skaičių šelpiamųjų. Tuo nori
ma sumažinti šelpimo išlaidas 
bent 10 nuoš. O jos dabar sie
kia apie $13,000,000 į mėnesį.

Susirinkusi komisija nutarė 
pranešti visoms šelpiamoms šei
mynoms, kad jų pašelpa liko 
panaikinta ir jeigu jos jaučia
si privalančios gauti ir toliau 
pašelpų, tai privą|p išnaujo re
gistruos. Užsireglstruodamos 
turi priduoti oaująr savo turto 
apskaičiavimų ir naujus affida- 
vitus, kurie bus lyginami su 
senaisiais. Visi aplikantai bus 
išnaujo tyriami komisijos dar
bininkų.

Tuo esu norima išmesti iš 
šelpiamųjų skaičiaus visus, ku
ri ė nėra tiek labai reikalingi 
pašelpų. Komisija mano, kad 
daugelis patys atsisakys nuo 
pašelpų, jei jiems reikės išnau
jo vargti su visokiomis naujo
mis aplikacijomis.

(Komisija, matyt, jaučia, kad 
legislatura priims taksų pakė
limų ir kad todėl fedraline val
džia ir toliau šelps Illinois be
darbius, tad ir ruošiasi prie to
limesnio šelpimo darbo).

Ispanijos kabinetas 
rezignavo

MADRIDAS, g. 3. — Pre
mjeras Lerroux įteikė preziden
tui Zamoru savo kabineto re
zignacijų. Jis tapo pakviestas 
bandyti sudaryti naujų kabine
tų, kuris butų priimtinas kon
greso didžiumai.

PATERSON, N. J., g. 1. - 
Vokietis Philip Martin, 46 m., 
Paterson šilko audinyčios sar
gas, Ūko suimtas už siuntinė
jimų grūmojančių laiškų lakū
nui Lindbergh .kuriuose lakū
nui buvo grumojama mirtimi. 
Suimtasis yr> protiniai nesvei 
kas ir Hauptmanno nuteisimas 
jį smarkiai paveikė.

Chieatoi ir ameiinkai tedera- 
iio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Giedra; maža permaina tem
peratūroj.

Saulė teka 5:4X leidžiasi 7> 
5L

Illinois nebegauna 
pinigų savo bedar

bių šelpimui
Federalinė šelpimo administra

cija kaltina už tų Illinois le- 
gislaturų

WASHINGTON, geg. 3. — 
Federalinis šelpimo administra
torius Hopkins išpildė savo pri- 
grumojimę nebeduoti pinigų Illi
nois bedarbių šelpimui, jei prie 
to šelpimo neprisideda savo lė
šomis ir pati Illinois valstija.

Kadangi legislatura dar ne
padarė jokio žingsnio sukėlimui 
pinigų bedarbių šelpimui, tai 
Hopkins įsakė nebeduoti valsti
jai pinigų bedarbių šelpimui 
gegužės mėnesį.

“Nuo legislaturos priklauso, 
ar šelpiamieji žmonės bus mai
tinami. ar jie bus alkani”, pa
reiškė Hopkins.

“Kada Illinois sukels $3,- 
000,000 į mėnesį, valstija gaus 
pinigų ir iš federalinės valdžios, 
iki to laiko mes nieko negali
me daryti.”

Kadangi valstijos atstovų bu
tas atsisakė pakelti prekių tak
sus, tai Springfieldas nieko ne
galės veikti iki antradienio. Per 
tų laikų gubernatorius bandys 
sumedžioti trukstančius balsus.

Tuo tarpu 68 kauntūs vals
tijos gilumoj jau nebeturi pi
nigų savo bedarbių šelpimui. 
Tik St. Clair galės teikti pie
nų kūdikiams.
Cook kauntė gal gaus pagelbos

Cook kaunte (Chicagos apie- 
linkė), kur gyvena pusė vals
tijos šelpiamų bedarbių, vei
kiausia gaus pinigų iš federali
nės valdžios, nes ji paskyrė 
$1,200,000 savo kauntės bedar
bių šelpimui, reiškia pati pri
sidėjo prie savo bedarbių šel
pimo, kaip to reikalauja federa
linė valdžia.

Ne vien Illinois valstija at
sidūrė bėdoj dėl bedarbių šel
pimo .

Hopkins taipjau atsisakė su
teikti pinigų Georgia kaimo mo
kyklų šelpimui, nes gub. Tal- 
mage, kuris aštriai kritikuoja 
administracijų, nepasirūpino 
apie atmokėjimų mokytojams 
užsilikusių algų.

Pennsylvania irgi susilaukė 
prigrumojimo, kad ji neteks fe
deralinės pagelbos dėl savo !,• 
800,000 šelpiamų bedarbių, jei 
pati neprisidės bent su $500,000 
j mėnesį prie tų bedarbių šel
pimo.

Kitos gi visos valstijos gavo 
didesnes, ar mažesnes pinigų 
sumas, žiūrint skaičiaus jose 
esamų šelpiamų bedarbių.

Nuteisė šnipus
NICE, Francijoj, g. Pen

ki italai Ikio nuteisti 5 metams 
kalėjiman ui šnipinšjinų|. Be 
to vienas austras ir vienas egyp- 
tietis tavo po 4 metus kalBji- 
aca

Nubankrutijęs $35,- 
000,000 korporaciją 
teisino išteisintas

“Finansinis genius” Parish liko 
išteisintas dcl naudojimo paš
to prig.ivingiems tikslams

CHICAGO. — Federaliniame 
teisme jury po ilgo bylos nag
rinėjimo išteisino Frank P» Pa
rish, kuris buvo kaltinamas už 
naudojimų pašto prigavinglems 
tikslams. Jis buvo skaitomas 
jauniausias “finansinis geni
jus”, kuris ketino visus pada
ryti turtuoliais, bet jo suorga
nizuota Missouri-Kansas Pipe 
Line Co. bankrutijo, nunešda- 
ma $35,000,000 žmonių sudėtų 
pinigų.

Jo sėbrai jau pirmiau buvo 
teismo paliuosuoti, delei stokos 
prieš juos įrodymų.

Parish, kuris ilgai slapstėsi 
nuo teismo, teisme teisinosi, 
kad jo* kompanija subankruti- 
jo Cities Service Co. ir Stan
dard Oil Co.

Dabar, kada jis liko išteisin
tas, jis Parish, bandysięs savo 
kompaniją reorganizuoti ir tęs
ti toliau darbę, kad atsigriebti 
ir atgauti paprastus turtus. Jo 
kompaniją siekėsi atvesti natu- 
ralio gaso linij^Jš Texas, bet 
bankrutijo nebaigusi darbo.

. ——z.,-7

Peršovė lietuvį ang
liakasį

b - ----------------

TAYLORVILLE, III., geg. 3. 
—Lietuvis angliakasys Frank 
Markūnas, 26 m., dirbęs Pea- 
body kasykloj, liko peršautas ir 
gal mirtinai sužeistas pasėkoj 
tų aitrių kivirčių, kurie dabar 
eina tarp angliakasių ir tarp 
dviejų jų unijų.

Peršovė jį Ruy Tombozzi, vie
nas viršininkų vietos Progres
sive unijos lokalo, kuris jau pa
sidavė šerifui.

Pasak liudytojų, Markūnas 
pamatęs išeinantį iš smukles 
Tombozzi pasekęs j j, nes jis 
norys pamatyti “kaip žmoniškas 
yra” naujosios unijos viršinin
kas. Išėjęs gatvėn Markūnas 
šūkterėjęs Tombozzi: “Hey, 
buddy, wait a minute”. Tom
bozzi staigiai atsigryžo ir šc- 
vė j Markūnų.

Tombozzi teisinosi, kad iš
girdęs šukterėjmę, jis manęs, 
jog jį ruošiasi pulti Peobody ka
syklos foremanas “Brig” Young, 
todėl ir šovė.

(Peabody kasyklose dirba se
nosios unijos, United Mine 
\Vorkers, nariai. Tarp abiejų 
unijų jau nuo senai eina kru
vini kivirčiai, kurie Illinois an
gliakasius suskaldė į dvi ko
vojančias tarp savęs grupes. 
Toj kovoj jau daug naujosios 
unijos narių žuvo, nes juos 
nuolatos su ginklu puola se
nosios unios viršininkai ir ka
syklų bosai. Ypač ta kova yra 
aštri kur yra Peabody kasyk- 
los, nes ta kompanija yra ar
šiausia naujosios unijos prieši
ninkė ir pagelta savo mušeikų 
nuožmiai persekioja tos unijos 
viršininkus ir narius).

HOLLYWOOD, CaL g. X— 
Mūviu aktorė Judith AUen, bu
vusi imona ristiko Gus Son- 
nentarg, dabar apsivedė Mek
sikoj su kumštininku Jack Doy-

Ulysses, Kansas. — Tai taip atrodo dulkių audra. I

Vokiętijai trūksta 
metalų, nors im

portas didėja
./  t-

BERLYNAS, geg. 3. — Tru
kumas Vokietijoje žaliavos nuo
latos didėja. Trūksta dagi pa
prasto šokolado. O dabar ėmė 
trukti ir niekurių metalų — 
vario, gyvsidabrio, cino, švino, 
nikelio, chromo. Niekuriuos 
tų metalų visai uždrausta pra
monei vartoti, o kitų vartoji
mas liko labai aprybotas. Vi
siems fabrikantams įsakyta su
sirasti bėgyje trijų menesių 
substitutus.

Vokietija sakosi negalinti im
portuoti, nes trukstanti sveti
mos valiutos. Bet bent pernai 
Vokietijos importas buvo nepa
prastai padidėjęs, nors tuo pu
čiu laiku buvo vedama didžiau
sia kampanija už importo ma
žinimų. Tečiaus Jnportuoja- 
ma tik karo reikmenys, o gy
ventojams liepiama tenkintis 
substitutais.

MEX1CO CITY, g. 1. —Karo 
departamentas paskelbė, kad 
šaikos vadas ir keturi banditai, 
kurie buvo pastvėrę du ameri
kiečius, liko suimti susirėmi
me su kariuomene.

DALLAS CITY. 111., b. 30.— 
Iš nusiminimo dėl menkėjan
čios sveikatos nusižudė kurčias 
ir beveik aklas ornitologas 
Mark Tandy, 87 m. .

HAVANA. g. X — Kubos 
policija suėmė 6 Ispanijos anar
chistus, kuriuos įtaria turėjus 
ryšių su padegimu Mooro Castle 
ir kitų laivų, išplaukiančių iš 
Havanos. Anarchistų raštinėj 
liko padaryta krata ir esą su* 
rasta kompromituojančių doku
mentų.

NEW YORK, geg 
merginos ir vienas 

automobiliui atsimušus | elekt
ros stulpų prie BL Altana, 
Qneena Ir nusiritus pakalnėn

;V'

Iš

Anglija nori oro są 
jungos su Francija 

ir Italija ...
'■ > . *----------------- i$(J -

LONDONAS, geg. 3. — 
autoritetingų šaltinių patirta, 
kad projektas oro sutarties jau 
paruoštas ir paduotai svarstyti 
Francijai ir Italijai. Anglija 
nori padaryti oro sujungę tarp 
šių trijų valstybių dėl Vokie
tijos atsiginklavimo ore ir dar 
dėlto, kad esamomis žiniomis, 
Vokietija yra taip jsiruošusi, jog 
ji gali pagaminti po 100 karo 
lėktuvų į menesį laiko.

Sniegas Lenkijoj
VARSA V A,, g. 3. — Visoj 

Lenkijoj jau 36 valandos siau
čia smarki sniego audra, visa 
Lenki jų padengusi storu sniego 
sluogsniu. Varšavoje yra 8 
coliai, o Zakopane, Galicijoje 
net 20 colių sniego. Traukinių 
vaigščiojimas sutrukdytas. Vi
sokie vieši parengimai ore (o 
jų turėjo būti daug iŠ priežas
ties gegužes 3 d. šventės) liko 
atšaukti.

POINT BARROW, Alaskoj, 
g. 3. — čia pradėjo siausti in- 
fhienzos epidemija, kurioj jau 
8 žmonės mirė.

MONTREAL, Que., g. 3. — 
Dokų darbininkų .streikas su- 
paraližavo uosto veikimų ir iš 
jo negali išplaukti 24 laivai.

MONTftEAL. Que., g. X — 
Garsioji anarchiste' Emma Gold
man ruošiasi išplaukti Euro
pon, kur ji tikisi įkliūti Į bėdų, 
nes ji, kaip moteris, nemokanti 
suvaldyti savo liežuvį.

LONDONAS, geg. 1. •— Ofi
cialiai paskelbta, kad Dunojaus 
konferencija įvyks Ryme birie-

EXTRA
Kadangi per keletą dienų smarkiai lijo, ir 

žemė Lansing-Ford Airporte pavirto dumblu, 
taip kad ten nei aeroplanai negali nusileisti ir 
automobiliai įvažiuoti, tai Aviacijos Diena rytoj 
neįvyks, bet yra atidedama i kitą sekmadienį, 
gegužės 12 d.

Oro biuras spėja, kad gali lyti dar ir sekma
dienį, ir be to, bus šalta.

Sniegas ir šaltis cen- 
tralinėse vakarų 

valstijose

8 žmonės žuvo aud
rose dviejose 

valstijose
L1TTLE ROCK, Ark., geg. 

3.—Per Arkansas, Kentucky ii 
Indiana valstijas pereitų naktį 
perėjo labai smarki audra su 
lietumi ir perkūnija, pridariusi 
labai didelių nuostolių.

Arkansas valstijoj 
žuvo penki žmonės ir 
nių liko sužeista.

Daugelis Kentucky 
yra be elektros, audrai nutrau-

audroj
10 žmo-

miestų

kUs vielas. Susisieklmas dsra-^fhvąukėe pri.-migo pustreči 
gely vietų yra sutrukdytas.

Kentuęky valstijoj žaibas už
mušė tris žmones.

Louisville, Ky., audra nune
šė stogus apie 100 gyvenamų 
namų ir apie 50 biznio namų, 
kurie buvo pasipuošę besiren- 
gaint prie atidarymo arklių 
lenktynių. Nežiūrint to lenk
tynių atidaryme dalyvavo apie 
50,000 žmonių.

(Paskiausimois žiniomis žu
vusių skaičius pasiekė 14 žm.).

Jei saulė paliautų 
šviesti—

PASADENA, Cal., g. 2. — 
Astronomas Dr. Nicholson, ku
ris tyrinėja dangiškųjų kūnų 
šilumų, sako, kad žemės atmos
fera labai pagelbsti žemei išlai
kyti ateinančių iš saulės ir ki
tų šaltinių šilumų, nes jeigu 
žemė neturėtų atmosferos, tai 
laike saulės užtemimo tempe
ratūra Žemėj nukristu iki 100 
laipsnių žemiau zero. Bet ne
žiūrint ir atmosferos, jei saulė 
paliautų Šviesti, tai žemės tem
peratūra laipsniškai atšaltų iki 
390 laipsnių žemiau zero.

Šaliapinas serga
PARYŽIUS, g. X — Garsu

sis dainininkas Feodor Šalia- 
pin tapo paguldytas amerikiečių 
ligoninėn. Jis susirgo gripu ir 
bronchitu. Be to jį kankina 
aštrus reumatiniai skausmai ir
jam gręsia plaučių uždegimas, jam grąžinti pinigų.

Kiek dar trūksta?
Transatlantinio skridime finansavimui užbaigti turi taU 

sukelta_____ ____ ________________________________ 0X750.00

VISO__________
DAR TRŪKSTA

CHICAGO.—Susilaukėme la
bai nemalonaus “pavasario”, 
šaltas lietus lija jau kelinta 
diena, žemė giliai permirko. 
Oras yra netoli šalimo laipsnio.

Bet ne vien Chicago kenčia 
tokį nemalonų orų. Visose cen- 
tralinėse vakarų valstijose, iš
ėmus vakarinę dalį Kansas vals
tiją, yra šalta ir lietus.

Toliau į šiaurę dar blogiau^
HS.

• —r "T—

colio sniego ir temperatūra nu
krito iki 33 laipsnių. Sniegu 
yra padengta ir visa pietinė 
dalis Wisconsino valstijos.

Chicagoj irgi buvo pasirodžiu
sios sniegienos.

Niekuriose Illinois dalyse bu
vo labai smarkios liūtys. Ohio 
klony pasirodė potvyniai. Pot
vyniai gręsia ir visiems palei 
Mississippi ir į jų įtekančias 
upes esantiems miestams ii 
miesteliams Rock Island rūsys 
yra užlieti vandens. Peona 
apielinkės gyventojai yra pri
versti kraustytis iš žemesnių 
vietų.

Traverse City, Mich. ir apie- 
linkese siaučia sniego pūgos. 
Keliai yra užpustyti. Gyvento
jai prisibijo dėl savo sodnų, 
nes temperatūra ten nukrito 
iki 29 laipsnių. Jei šaltis dar 
nors kiek padidėtų, sukrauti 
vyšnių žiedai nušaltų.

Meliono taksų byla 
užsibaigė

PITTSBURGH. Pa., geg. X— 
11 savaičių liudijimai buvusio 
iždo sekretoriaus Andrew W. 
Melon byloj dėl nesu mokėjimo 
pajamų taksų, jau užsibaigė ir 
taksų apeliacijos taryba išvyko 
j Waahingtonų tartis dėl nuo
sprendžio. Valdžia stengėsi į- 
rodyti, kad Mellon yra nesu
mokėjo taksų, bet pats Mellon 
tikrina, kad jis yra taksus per
mokėjęs ir valdžia dar turėtų

0X133.09
___ 1X5

7.50
. 1X14344
. 0X00X30



Lietuvos Gyvenimo Atgarsiai

K».va feter
duoda

GYDYTOJĄ! IR DENTISTAI
LIETUVIAI

Laidotuvių Direktoriai
Phone KFTATAUČIA1

3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

Phone Cicero 2109
telefonas 

ReiJdendh

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

UŽSIENIŲ KNYGOS 
PARODA KAUNU

Privatinių skolų išsimokėji- 
mas ir konsolidavimas pasidarė 
lengvesnis.

Varšuvos vizito vaisiai.
Angiai santūrų?.
Beko ir Edęno kalbos.
Ar Lavalis sustos Varšuvo-

Ofiaaa 8163 Seu 
„, . y* 
Valandos: * -"4. 7—

aeUaeruf ir iwntai

Kinas ir
Bękląmą, ir gyrius Amsi* 

ko? ir lytų ^etipių; fi|m.«>
Dąfclįą ąųąįrtpmęjimąą filmo

Pasirodo žinia, kad Adomas 
Ląstą? turėjo literatūrines SU: 
kaktuves, o prof. J. Balčikonis 
•redaguoja J. .Jablonskio raš-

Kasmet užsienyje apie Lie
tuvą išeina visa eile įdomių 
knygų. Tačiau ne visi turi pro-

dų, paskaitęs dolerį skolos grą
žinimo tęrmino kursu po 7 Ii 

įtus. (L. A.)

ted Street 
i KM 

vakaro.

Nelietuviškos ir Lietuvis 
kos žinutes iš Lietuvos

“Lietuvos Aidas” džiaugiasi 
Amerikos Šląn)štu( (Migučių), 
ir sako jis esąs tikrasis Ame
rikos lietuvių gyvenimo ram-

Optometricaliy.
Palengvi _ 

esti priežastimi 
svaigimo, akiu apt 
mo, skaudama aki 
trumparegyste ir tolirei 
gia teisinrii akinius, v 
kiniuose egiaminayjman 
elektra, parodančia ma

___  __ _ vakare
Apart šventadienio ir ketvirtadienio

gos su jomis susipažinti, šiam 
trukumui pašalinti, šiemet Kau
ne bus surengta svetimomis 
kalbomis apie Lietuvą išėjusių 
leidinių paroda. Tsb.

Kamba
Valandos, kasdien 

susitarimo

Berlynp naciai nukibto du, 
žmppes.

Streso je turinti pasireikšti 
tvirta ranka.

Anglija budėsianti, kad Eu
ropoje nekiltų, kąrą?,.

Tarptautinis filmų kongresas 
Berlyne-

Stresoje įtemptai tariamasi.
Vokietiją staigų, sutiko da

lyvauti Rytų pakte.
Ir tt.
O štai keletas didžiųjų ant- 

galvių iš Lietuvos oficiozo 
“Lietuvos Aido”:

Visiškas sutarimas Maskvo-

Veneros ligos
Kova su venąros ligpnjis. Pa

sirodo, ksd ne tik. Amerikoj, 
bet ir Lietuvoj venerinėmis li
gomis užsikrečia vis daugiau 
ir daugiau žmonių.

Muziejus
Vytauto Didžiojo muziejaus 

Statymas. Valdžia paskyrė tam 
reikalui 200,00Q litų, bet tų 
pinigų toli gražu neužtenka.

^rieš-cheminė ir prieš-lėktu- 
vinė apsauga.

Tilžės demopetrącijo? prieš 
lie|uvius ir pakorimas lietuvio 
ties tiltu j Klaipėdą.

Nąujoji rašybą, kuri yrą pą- 
siulytą bet dąr nepriimtą*

Italų muzikos šventu 
Šiaulių teatro gą?trolės.
Lietuviškų kmefilmų. rąiKąr

rd 2800 
ockvrell SL

KONTRAKTORIAI 
B. Shukis & Co.

Statom naujus ir taisom senus 
namus. Patyrimas 15 metų. Dar

bas garantuotas
4131 SO. FRANCISCO AVĖ. 

Phone Ląfayette 5824.

Labai nedaug apie lietuviš
kumą mes patiriame iš Kauno 
lietuviškų laikraščių.

Didžiausiais antgalviais ir 
ilgiausius straipsnius Kąuno 
laikraščiai rašo apie svetimas 
šalis ir jų politiką.

Didieji Kauno laikraš
čių ant šalviai

štąi keletas didžiųjų antgal- 
vių iš “Lietuvos Žinių”:

Prancūzai su SSSR sudaro 
sąjungą.

Smarki kova su Indijos ban
ditais.

Pagal pernai Ženevoje pasi
rašytą Pabaltijo valstybių san
tarvę, kasmet du kartus šau
kiamas Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos užsienių reikalų minis- 
terių konferenpijos. Pirmoji 
konferencija buvo praeitų me
tų pabaigoje Taline. Antroji 
konferenciją bus Kaune šių me
tų gegužio 6-8 d. Lietuvos po
litikai šiai konferencijai jąu 
dabar pradeda ruoštis.

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

Nauji papirosai
Kalbama apie naujus papi

rosus vardų “Ramutė”. 10 što
kų už 25 centus.

Literatūra 
‘‘ ■•••»% f

Liudus Dovydėnas išleido ro-. 
maną “Jieškau Gyvenimo”.

BALTIJOS MINISTE- 
RIŲ KONFERENCIJA 

KAUNE

Baltijoje negali įvykti jokių 
teritorialinių pakeitimų.

Stresos pasitarimai 
vaisių.

Kulturiųis Gyvenimas
Ir tt.

KAUNĄS 
kybininkąą Gųrvjčįųą bąyp pa
skolinęs prekybininkui Ghaita- 
vičiui &00p doferių> kai dole
rio kursas buvo. 1.0. lįtų, ir bu
vo sutarę, kad sĮįzųlą tupės ąrą- 

tąjp. pat doleriais- Sųėju? 
skplos grąžinimo terminui, 
Chaitayičįu? pasiūlė GurviČiui- 
doleriąįs, bet Gųrvičių? nesu-, 
tiko ir parbikaWd štaokėtįi 
litais, po 1Q' Įjtų: už dolerį Juo- 
dyiem teko bylinėtis. Kauno 
apylinkė? teismas, buvo atitei- 
sęs grąžinti skolą litais, skąį- 
tant dolerį po. 10 litų. Chaita- 
vjjčius apeliavo. - Kaupo apy
gardos teismas įšspreųdč, kad 
Ghaįtąyičiųs Gųpvičiųi turi grą
žinti skolą, pagal: dolerio kur
są, koks buvo skolos grąžini-

LACHAWICZ ir SŪNUS
2814 West 28rd L’lace Phones Canal 2516—Cicero 6927

A. MASALSKIS 
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTj 
YARds 1741—1742 

J. K EUDEIKIS

unce Kaba
• nLdas:

t iki • P. f

LrfifjiHĮg Išmokėjimai 
Didelė nuolaida už senas 

. plovyklos
PIRKITE ČIA DABAR 

IK TAUPYKITE PINIGUS

J. MULEVIČIUS.
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

4712 South Ashland Ąv. 
Phone Boulevard 7589

& M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 3377

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

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

'Vakąrąi*: PaųedėĮfo, Seredos ir7 PČtnyčios 6 iki 9
Telefonas Canal 1175

Namai; 6459 S, Rockjvell Street

Gąrsųs žmonės
Daug kalbėta ir rašyta apie į 

sekamus žmones, kurie buvo 
ar pasidarė garsus:-

M. Biržiška, kad metė po-
< ’ < iv • « ą '»*■>-»A , * < < ♦ -vCUt ’ iii*1 ■ ,* M." ,

lįtikij.
A. Sutkus, pąstaM Vil- 

telmą Telį.
<K FęiifSylą,. kąuli sp^rjržo iš 

Ęiipopps,
į Gęiifitoląs Ęuląfcą, sulau
kę 80, mpty, ąmįįmis..

■ Petkus pyiRlfR,. Į$4i Rarašė 
ue KrųkiJ.

■ WRSWR>. W buvo 
redaktorium.

; V.. iB Ibiams
ŠiMlR RRPFM-
! kad:

VAITUSH, OPT.
LIĘTUVIB

.... ’in»
ivoa akaadfcllmo,

ystę. Prirėš- 
įsuose ateiti- 
±SF4

Kjeopątrą* 
Lipksmpjr i^iip,. 
.Jis, <Įii i« Įįąmlptąs, 
Žūti ąr Mylpbi 
Meile?; Dąįpjnmkąs.
PąąkąįtPSk fa pąmąldPU,

Kąikądą yrą: skutome? U.ąr 
skąitp? ą^ib Mąfe-
ku?. Pavyzdžiui, SfeKgim
pa?kąitą apie Nihįliimuu

Kąikądą l>rQf. R. Jąkųbdną? 
laiko lietuyiąms ęvangelįkąms 
pamąldąą.

Svetimas teatras
Valstybės teatras stato sve

timus veikalus, kaip pavyzd
žiui “Vilhelmą Telį” ir “Žydę”-

Išnetyčių pąstęhėta, kad ii 
lietuviai aktoriai teatre „kalba 
rusišku akcentu ir vietoj" “šir
dį” taria “šyrdį”M‘Stt**kietu ru
sišku y.

Yrą vedama propaganda už 
St. Šimkaus 30 metų sukak
tuves. <

ik.T. Tva-is 

Dentistas
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street 
Valandos noo 9 Iki 8 vakaro. 

SaNKloi Daaal sutarti.

Gyvenimo atspindys mažuose 
antgalviupse

Išrodytų, kad Kąupe visi vien 
ir tekalba apie Paktą, apie La- 
valį, apie Hitlerį, apie Stresą, 
apie Varšuvą ir tt.

Tečiaus per akuliorius ga
lima įžiūrėti, kad Kaune esa
ma ir kitokių kalbų ir intere
sų, daugiau naminių, daugiau 
dietinių.

Sprendžiant iš' mažųjų ant- 
galvių Kauno laikraščiuose pa
skutiniais laikais Lietuvos 
žmonės buvo ir yra susidomė
ję štai kokiais dalykais:

Lietuvos vidaus paskola ir 
paskolos lakštų pardavinėjimas. 
“Lietuvos Aidas“ rods veda di
delę propagandą. Miesteliuose 

> yra steigiami propagandos ko
mitetai. Tarnautojai yra ver
čiami pirkti paskolos lakštus 
ir tt.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 Vest 22nd Street 
Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 

sredomU h nedSL pagal nutar 
Ras, 6431 So. Callfomia Avanse 

W*M Ifopablfc 7W

SUSTIPRINA NERVUS 
IR PAGELBSTI JIEMS 

ĮGYT NAUJĄ SVEIKATĄ Į
NUOA-TONE •ustiprina nervu*. paUi»o 

npclitą. Ktimuliuoja prie normaiiAko veikimo 
viriklnlmo oreanua, užtikrina ramų niicrą. 
ir patniao abelną sveikatą.

NUGA'TONE jau yra vartojama* per 45 
metu*, per tą laikoterpj jia |rod« esą* la
bai parelbinraa ailpmema ir UmiiaUem* vy
rama ir moterima. Ne praleiskite ne pa- 
mftyinę NUGA-TONJE. Parsiduoda vtaoae 
vaiBtinyčioae. Gaukite tikrą NŪGA-TONE. 
ne* joKa kita* vaiatae ne atnet tokių p*, 
tėkmių.

Nuo uikietfiiimo imkit — UOA-SOL — 
Idealų vidurių Lluoauotoją 25c ir 5Oe.

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 

3335 So. HaUted St 
CHICAGO. ILL

ydytojah ik chirurgas
| ww eRMnlB

o valando*: nnoS- l Ir mm 7-» v.v.
MfaMnla ir MmdomAa meni -MRarti.

DEArborn 9Q47

Ją?f Y A-■ -------L--ųą
P^ton St 
vakarais sulig

Naujosios Mados Pilnai 
garantuotos BEE VAC 

PLOVYKLAS vertos $19.50 
parsiduoda po 

S29.95 
$80.00 vertės MAYTAG
Plovyklos su ketvirtainiu 

Aluminum Tub, pilnai per- 
nuujintos. Didelis bargvnas 

544.50

sfcęĮinfalį ifojRRi. mo

DIDELIS 
IŠPARDAVIMAS 

GERIAUSIU 
DRABUŽIAMS 
PLOVYKLIU

ĮKAINOS NUMAŽINTOS 
nuo 25% iki 35%

Didis pasirinkimas kitokių 
naujausių Plovyklių, už la* 
bai mažas kainas. Kaip tai: 
THOR. \VESTINGHOUSE. 
BEE VAC. APEX, A. B. C. 

ir kilu po 

$49.50 
(»vros vartotos Plovvklūs

Nariai Chicagos, Cfceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

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

Tel Kemrood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 vai
nuo 6 iki 8 vai

AKIU SPEOAUSTAS
<Hl yj*eMw »Mb

Dr. Herzman

NAUJIENOS, Chicago. III_____________________i i . ■■‘■m*———,  — 
mp termiųp, dįeną» būtent, po 
,8; Ijtuą uį dplęrį.

L Išspręsta. Bita, dolerių kurso 
ginčo byla

1930 m. kauniškis namų sa
vininkas ir prekybininkas Ke- 

’nigsbergas pasiskolino iš namų 
savininko ir pramonininko Dič- 
mano 12^000 dolerių sutarda
mas grąžinti doleriais arba li
tais dolerio kursu. Skolai grą- 
žįnjti (terminas suėjo 1933 m. 
ilsėjo mėn., kadą dplerio kui
sąs pinigų biržoje buvo 7 litai. 
Dičmanas pareikalavo grąžinti 
skolą už dolerį po 10 litų. Sko
lininkas sutiko mokėti tik pa
gal kursą. Kreditorius per teis
mą pąreikalayo 120,000 litų pa
grindinės skolos sumos ir 14,- 

l'OOP litų palūkanų ir teismo iš
laidų. Apylinkės teismas jo ieš
kinį patenkino. Skolininkas ape- 
liąv.o apygardos teisman, kuris 
atįteisė Dičmanųi iš Kenigs- 
bergp 85,000 litų skolos suptos

- MM*

Dr. Charles Sega!
4729 So. A^stdand Avė.

2 lubos 
CHICAGO. ILL 

OFISO VALANDOS:
Nn, 10 ftl nrio. w»o J W « 
raL po pMo Ir mm T M .į*

NMAilnml* nuo 10 iki 13
iS*MIDWAY ŪK

Dr. A J. Manikas 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Ofisas Ir Residendia: 
2519 We*t 43rd St 

vav.akDOS: Nuo 9 Iki 10 ryto, nuo 
likiO po piet, nuo 6 iki 0:30 vak. 
luzs^R^r^$. ■ wuo 11 iki 1 pip

T*mi f AVAV1*TTFF IMI 1 Ue. RoAiJk A • Ir B 1 I •

DŪktand.

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted SL 

Valaadso; noo lO r. iki 1 pa Hutą 
ir nao O iki 8 vakaro. 

OvmrtadiMdal* mo 10 Iki 12

R Pagarsėjusi Pasauly Degtinė
PETRO SMIRNOVO

Įsteigta 1818 m. Maskvoje

FęM 100 proof — $1.20 paintė
ZUBROVKA—Smirnovo gQ

Parsiduoda visose degtines krautuvėse, kliubuose ir restauracijose.
DISTRIBUTOR FOR THE STATĘ OF ILLINOIS 

BUCHANAN CO. Ltd.
7522 SHERIDAN ROAD Tel. Roners Purk 2900—Chle.no, UI.

Specialoa kainos dėl urmo sandelių, dęalerių ir tavernų.

DK J. MOCKUS
DENTISTAS

3401 So. H
Phona 1 

Vai. nuo 9:30 _ _
a4Ksmu ar aa 1 se si i4ei n*ra aušo vumumi

DR» G. SERNB3R 
LIETUVIS 

_ Tat Yąrda 1820
Pritaiko Akinius 

* Kreivas Akis

Ofisas Ir Akinių Dirbtay* 
750 Weat 35th St 

kampas Halsted St 
Valandos M lį-4. MQ • M 8 

Nedaliomis nuo 10 Iki 12 vąL dif m-

Mrs. Anelia K. Jarusz 
w _________ Physical Therapy

and Midwife 
. i J. 6109 S. Alhany

Hemlock 9252

: H Patarnauju prie
gimdymo namuo 

'BdįL jBjij Be ar ligoninėse, 
duodu massage 

»:* eleetrie treat-
mept ir magne- 

ĮĮĮlIlltlb r|^B tie blankets ir tt. 
Moterims ir rner-

M ginoms patari- 
*' ' v mai dovansi

Dr. BerUsh 
756 West35th St

Cąr, of 85th and Halsted Sts.

!!.'.i -L J. ">’ų.... . ■' l

6122

3222-26 S. Halsted St
Tel. Victory 4226

Vedėjas J. KALEDINSKAS
Duodame gražius radio pro
gramas kas nedėlią ll-tR 

vai. prieš pietus.

r* I *'» r* ** r

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Lotlis Av. Tel. Kedzie 8902 V|
Vanos, lietaus ir druskos vanos. vPH 
Rusi^rMSirt!.

Moterims seredomis 11d 7 v. v._________

CHĄS. SYREWICZE
1344 South 5Qth Avenue Cicero Phone Cicero 294

■■11 -1     — '.'m—■>' ■■l—          ■"         ....................   ; .......... .

L J. ZOLP
1646 W«st 46th Straet Phones Boulevard 5203-8413

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

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

Tel. Seeley 7830
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vąlandps nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vaL, Nedaliomis nuo 10 Iki 12 

3343 South Halsted St, 
_______ TaĮ, Rfm|ey/ąrd 141)1________

Dr. Strikofis
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ.

Ofiso va).: Nuo 2 iki 4 ii nuo 6 iki8 
vak. Nedalioj pagal sutarimą 

Ofiso TeL: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1980

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir TfiVAS

UlMarie Saljs*

. Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginla 0036

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

DR. J. E. SIEDLINSKIS 
Gydytojas ir Chirurgas

DR. V. E. SIEDLINSKIS
GAS DENTISTAS X-RAY 
4143 ARCHER AV^ Cor. Franci*™ 
Tel. Office fj»f. 3650; m. Virg. 0*569
VMNMVMtoMvmv «HMM» ShlURRR* IIWIIIMWI»I 11, imMlll IM***»»«*»IW^^

Dr. C. K. Kliauga 
Detitiotaa

Valandos nuo 9-9
2420 West Marąuette Road 
arti Westem Avė. Hemlock 7H2»

LIETUVIAI
Amerikos Lietuviu Daktarų Draugijos Nariai

ADVOKATAI
JOSEPH J. GRISU

Lietuvis Advokatas
4631 South Ashland Avė.

Tel. Bouięvard 2800 
Rez. 6515 So. RockvveU SL 

' Tel. Renublic 972P

2900%25e2%2580%2594Chle.no


4
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GELBĖKIT!
GELBĖKIT!

Ponas Maikis Į kenčia baisių 
irdgėlą! Jisai buvo įsitikinęs, 
ad kuomet SLA prezidentas 
t vyks į Chicagą, tai pirmų pir
mausią tuči eiti pns jį, Maikj.
i tėjęs turi prideramai pasiklo- 
ioti, rodos, ir patarimų pasi- 
lausyti ir šiokių tokių leidi- 
iu arba pazvalenijų paprašyti, 
’o to, jei leidimai bus suteikti,
ii tais leidimais apsikaišęs po- 
ns Prezidentas galės eiti ki- 
ur. Ir ne tikėtai taip ponas Mai- 
is manė ir tikėjo, bet, kas 
varbiausia, tok j jo įsitikinimą 
ėmė “paprastos etiketos”.

Bet SLA Prezidentas pasiel- 
ė kitaip: užuot nueiti pas po- 
ą Maikj, jis nuėjo pas poną 
Jrigaitj! Ir nuėjo nepasiėmęs 
t pono Maikio nei leidimo, nė 
paprasto etiketo“. Nejaugi 
LA Prezidentas nežino, kad 
tvykus j Chicagą, kurioje po- 
as Maikis yra vyriausias pre- 
slių užveizda, be Maikio leidi- 
10 negalima niekur eiti?! Ant 
alo, čia bile koki etiketai irgi 
etinka. čia reikia turėti taip 
udinamą “paprastą etiketą“, 
urį galima gauti tiktai iš po- 
o Maikio.
Pagaliaus SLA prezidentas 

ar ir kitą grieką papildė: jis 
e pono Maikio sutikimo nuėjo 
socialistų rengiamas prakal

bs ir dar pats kalbėjo!
Ar tni ne baisus prasižengi- 

las? Ar tai nėra pakankama 
rięžastis perplėšti pątriotišką 
onį> Maikio širdj? ' .
Dėliai šitokio baisaus SLA 

rezidento pasielgimo nusigan- 
o ir ponas šimutis. Ne tik nu- 
gando, bet sunkiai ir skau- 
žiai sudejavo. Ir jo marijoniš- 
a širdis aižėti pradėjo. Kaip 
latot, iŠ vienos konvulsijos pa
darė dvi ir dvi dideles širdys 
įsidūrė pavojuje.
O ten pono Maikio preceliai 

elėjo; gražios ir riebios viltys 
įkudo; garbingasai redakto- 
škas pašaukimas neduoda jo
jų vaisių ir dar supliuško ir 
agedo. Ant, galo, Dieve apsau- 
ok, žiurkės jau žiuri pro ply- 
us!

— Padaužų žvalgunas.

ĮVAIRUS PASTE
BĖJIMAI

tai išgąsčiui kilus puodai bu
vo labai sugadni. Dabar tų 
puodų visur primėtyta ir nie
kas nenori jų prašalinti...

Ličynos ir sandariečiai
Sandariečiai paskelbė, kad 

jie pasitiks poną Skipitį ap- 
simaskavę su ličynomis arba 
kaukėmis. Tame, žinoma, nėra 
nieko naujo. Mes jau senai 
pastebėjome, kad sandariečiai 
eidami j visuomenę dėvi liČy- 
nas. Dabar musų pastebėjimai 
pasirodė visiškai tikri.

Atbuli kalnieriai, atbu
la kalba.

Marijonų gazietoj yra dide
lė dalis atbulos kalbos. Maty
ti, atbulumas pas juos yra 
įleidęs stiprias šaknis. Paim
kim, kad ir pardavimo taksas. 
.Jie sako: “Pirkimo taksos” ir 
tu nieko jiems nepadarysi.

Padaužos pataria marijo
nams išbandyti dar vieną at
bulą dalyką, būtent, kelnes už
pakalyj užsegtas dėvėti.

Geras ženklas
Marijonai baisiai neapkenčia 

Dr. Montvido ir kada tik ga
li kanda jam.

Nebijok, daktare, tai geras 
ženklas. Kada Marijonai tave 
niekina, žinok, jog dar tebesi 
ant gero ir teisingo kelio. Ne
laimingi tie profesionalai, ku
riems Marijonai komplimentus 
pasakoja.

— Padaužų žvalgunas.

Vaitkaus atsisveikinimui su 
ebieagiečiais, giriasi, kad prie 
duobės kasimo kalbės ir gu
bernatorius, ir meras, ir kon- 
gresmanas ir dar gal kokis k’’- 
tas valdininkas.

Kada pasaulinėj parodoj bu 
vo rengiama Lietuvių Diena, 
atžagareiviai buvo išvažiavę į 
ganyklas rengti kokią tai avia
cijos dieną. Jiems ji nepavy 
ko, todėl sarmatijasi net at
skaitas paskelbti. Tuomet jie 
irgi skelbė, kad toje jų avia
cijos dienoj kalbės labai augš- 
ti valdininkai, bet nė vieno jų 
nebuvo.

Padaužos irgi yra užsibrė
žę labai gilią duobę kasti ii 
nurašė gromatas Stalinui, An
glijos karaliui Jurgiui, Japoni
jos mikadui, keliems preziden
tams ir policijos viršininkams, 
rodos, ir pačiam popiežiui, bet 
dar negavo atsakymo, ar jie 
susivažiuos po prakalbą pasa
kyti prie musų duobės kasi
mo.

Mes skelbsime, kad jie bus. 
O jeigu nebus, tai pasikviesi
me kokį nors policeiskj arba 
aldermaną spyčių išrėžti.

Išvaliojo
Valio, vienas! 
Valio, antras! 
Valio, trečias! 
Valio, ketvirtas! 
Valio, penktas!

Tai šitaip viena Amerikoj gi
musi ir augusi lietuvaitė išva
liojo tris didelius vyrus ir vie
ną didelį ir vieną mažą daik
tą.

Už tą valioj imą ji norėtų 
gauti skolaršipą arba felovši- 
pą Lietuvos universitete.

KAS UŽMOKĖS

ir Chicagos socialistų kuopos damas gatve pamačiau šamą 
pakalbėti gegužinėj šventėj iij“Inn”. Sustojęs pagalvojau 
kelionės išlaidas jam apmokėk “Let’s go in”. Įėjęs pasižiu
jo.

Viskas butų parėdke, jeigu 
sandariečių organas neskelbtų 
melo, buk adv. Ragučius veži
ojasi C.. L. A. lėšomis.

Padaužos pasiuntė savo ad
vokatą pas socialistus sukur- 
atyti juos, kad užvestų provą 
prieš S. L. A., nes adv. Bago- 
čius, atvykęs socialistų lėšo
mis, tuoj nubėgo į S. L. A. 36 
kuopos mitingą kalbėti apie 
S. L. A. reikalus, atlankė dau
gelį S. L. A. veikėjų ir tarėsi 
apie tą organizaciją, nudumė 
į S. L. A. 313 kuopos bankie- 
lą ir ten neužmiršo išgarsinti

rojau už baro. Nugi mano 
draugas byrą varo. Pusę do
lerio padėjau ant baro. Džio
vus didelį stiklą man privaro. 
Kada aš tą stiklą išgėriau ii 
daugiau neberegėjau.

Tada aš visas susvyravau ir 
rankas nuo baro puliuosavau.

r *■

Namon eiti aš norėjau, bet 
savo veidą ant flioro padė
jau.

D. ministeris.

EKSKURSIJOS

Teisme
Nesupran-Teisėjas:

tu, kaip galėjai, vieną kartą zio? 
sudavęs, kumščia išmušti šešis 
dantis ir sukruvinti žandą?

K a 11 i n a m a s a i : — O tai
labai lengva, galiu nors tuč
tuojau tamstai parodyti. Ikita.

Laikina kliūtis
— Kada tu ištekėsi už Ka-

— O, tas reikalas dabar ku
priam laikui atidėtas.

Kodėl ?
Jis neseniai apsivedė su

w

TAUPYKIT ^^fto^įAUKANTO^ 

i FederalSavings i'AND LOAN ASSOCIATION
PINIGUS!

AND LOAN ASSOCIATION
P Of CHICAGO

pinigus šioje Federalėje įstaigoje.

PRAKALBOMS K0N-!
TROLIUOTI

S. L. A. . ’ |
Vadinasi, taip sakant, iš vie-1 

nos puses atvyko socialistų ka
pitalu, o dirba Susivienijimo, 
naudai.

TIESIOG Į KLAIPĖDĄ
Motorlaiviu “Gripsholm”Kiekvienas ilgas prakalbas

sakantis kalbėtojas mano, kad 
visi kiti kalbėtojai per ilgai 
kalba.

Pas Padaužas yra sistema, 
kad kalbėti gali kiekvienas ka
da tik nori ir kiek tik nori, 
niekas neturi teisės stabdyti, 
bet niekas irgi nėra verčiamas 
klausytis. Galima kalbėti at
skirai arba visi sykiu.

IŠ ATSITIKIMŲ
Vieną vakarą namie sėdėjau 

ir pro didelį langą žiurėjau. 
Pamislinau išeiti ant gatves, 
kad gavus naujos minties. Ei-

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

Tuo pačiu motorlaiviu 
Antra ekskursija išplauks

Liepos 3 d., 1935
NEW YORK—KLAIPĖDA 

(Per dothenburgą-Stockholm) 
Rengiamos:

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

Kungholm ................ Birželio 4
Drottningholm .... Birželio 12 
“Drottingholm” Liepos 17 
Gripsholm ................ Liepos 26
Informacijų ir laivakorčių kreipkitės 
i bent kuri Sąjungos nari, autorizuo
ta vietini laivakorčių agentą ,arba į 
bent kurią musų raštinę. Tarp -Šve
dijos ir Klaipėdos plaukioja naujas 
moderniškas laivas ‘MARIEHOLM’.

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

CINOVNINKAI PRIE 
DUOBES KASIMO

Klerikalai ir kiti atžagarei
viai, kurie kas duobę tą pačią 
dieną, kada įvyks aviacijos 
diena Lituanikos Antrosios lie
tuviams parodymui ir Felikso

S. L. A. prezidentą adv. Ba- 
gočių pasikvietė Grand Rapids

152^F West 63rd Street

Heavy body Balta-Flat arba Bli
zganti maleva už Qftn>

Galioną .............. „........... vQV
VALU E VARNIŠAS, už QQA

Galioną ........................... vOU
SIENOM POPIERA valoma. 1935 
mados dezeniai—už rolę 4 fl r* 

ir virš I Uv 
Sienom Popiera dėl miegkambarių 
už rolę .................. . 2 C

Didžiausia 
Malcvų 
Krautuvė 
C'hicagoje

Išskirtinai 
Ynalevos, 
sienom 
popiera ir 
langams 
uždangalai

MASTER WINDOW SHADE CO.
S. J. Vondrak ' Tel. Lafayette 4560

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

TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS.
1803 WEST 47TH STREET (ARTI W00D ST.)

Vi - —■      h ■■ ■■„,■■■■■■■■■■i— ............................................ . .................
)J H . j ■ • ' jji •’ h " ' . 1 ■ '' į i ' J '*>'>< h v P i--------  ----- -MMMI

Aviacijos Dienai Mėsos Bargenai
AVIENA DEL VIRIMO, ........................................  sv. 7!/2*
l’ORK SHANKS............................................ ................ sv. 9'A<
NETIRPYTI TAUKAI ...................................... .. sv.
DEŠROS NAMIE DARYTOS, ............................  sv. 13'/2$
RŪKYTI ŠOLDERUKAI, ............ !......... sv. 16'/2<
RŪKYTA ŠINKA, ........................ . ..................... sv. 18’4*
ŠVIEŽIOS KIAULIŲ KOJOS, .................... 4 SV. už 19£
PORK LOIN, ......................................................... sv. 19'/20

Tuščių puodų maršas
Karštos tavorščkos paskelbė, 

ad kiekviena ateidama mar
inti, gegužės pirmų, atsineštų 
ent po kelis tuščius puodus, 
ako, mes |>arodykim k a pi ta
utams, kad musų puodai yra 
išti.
Tečiaus tie puodai buvo nau- 

ingi ir kitiems tikslams. Ten, 
ur jos maršavo, kaip žinome.

Jūsų brangenybės bus 
saugioj vietoj jei padė

site į musų 
SAFETY DEPOSIT

VAULT BOXES
Baksas yra saugus, pa-» 

raukus ir prašalina 
rūpestį.

Renda—$3.00 į Metus

KALSTEI) EICHANGE
NATIONAL BANK 
19th Place and 

Halsted St

VARN1ŠAS amžinas. Nudžiusta 
į 4 valandas, už C 4 QE 

Galioną ..............  ■
Enamel MALEVA, amžina dėl 
virtuvių ir maudynių, balta arba 
spalvuota, už galioną ’1.95
VALYKLAS po- Q 4 QA 
pi e ra i arba H. R H.W už IvV 

DYKAI PRISTATYMAS 
Utaminkc, Ketv. ir Sub. atdara 

Iki — 9 vai. vakaro.
PAAAUKIT PROSPECT 3440

Grosernėj adresu, 1949 So. Halsted Street 
DIDELI BARGENĄII SUTAUPYSIT PINIGŲ! 

•< ♦

J. SPAITIS
FEDERAL MEAT MARKETS

3631 SO. HALSTED STREET
1949 SO. HALSTED STREET 
2119 WEST CERMAK R0AD

era vieių išeinamųjų vietų.

Skilviu Sergantiems 
—ATIDA!

metui. Dabar vartoja jao trečią 
buteli ZAL'S MEDICnre ir Jau-

bandyti H puikų 
Hų kad mano p

TSS4

Pradėki t taupyti savo
Gali pradėti taupyti nuo 50c į piėncsį ir augščiau.

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

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

Hen J. Kazanauskas, Raštininkas.

PeoplesKrautuvese
KŪDIKIAMS

VEŽIMĖLIAI (Bogės)
Parsiduoda Mažiausiomis Kainomis

$30.00 vertės English Coa-
ches labai gražiai padaryti, $ 1 R.95
pilnos mieros po ............. X -- —
$22.00 vertės pinti Vežime- *| O .90 
liai pasirinkimas spalvų po y 1 M———

KAINOS MAŽIAUSIOS MIESTE

$9.50 Park arba Beach Stro- .<kfi.75 
llers po ....................... ............ tV--------

Dešimts Madų ir Spalvų bei apkainnvinių iŠ ko 
pasiriiYkti.

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

CHICAGO, ILL.

PETER PEN
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Fobibhed Daily Excapt Sunday by 
Iha Ulbuąnlsn Nawg Pufc., Co„ Ine.

1730 Seath Halated Street
IWsphons CANal 8500

UAMiytte tekat
Chicagoje — paltu:

Metama —.......   88.00
Pusei, metu — 4.00.
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mftneslams 1.50
Vienam mėnesiui —_ .75

Subacriptlon Ratas t
88.00 per year in Canada
87.00 per year outslds of Chlcago
88.00 per year fa Ghfcafo 
3a per copy.

Naujienai eina kasdien, iiakiriant 
•ekmadlenlua. Lddiia Naujiena Ben
drove, 1789 S. Halsted SU Chlcago, 
jn Talafonaa Ganai 8800.

ChfcagoJ per Unėllotojast
Viena kopija ...._____________  3c
Savaitei L    18c 
Minėsiu!75c

Suvienytose ValatiJosĄ ne Chlcago), 
panti

Metams ■■■■■.................... —__  87.00
Pusei' metų >.mį..i■ i—3.50 
Trim* minusiame -- -------------  1.75
Dviem mOnesiama . — 1J5
Vienam! minorui ■■.,.... — 75c

Lietuvon Ir kitur ulslsnlnoee 
(Atpiginta)

Metams -----------------------------88JX|
Pusei metai ■ .... *...... ........ - 4.00
Trims minėtiems  rt.„r— 2,50 
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su atsakymu.

šią įvairus politikieriai, kurie 
tą dieną neketina nė Chicagoje 
biiti. Jisai skelbė ir apie “Bi-! 
rutės" choro dalyvavimą, kuo
met tas choras nebuvo gavęs 
ftė kvietimo ir niekuomet

L* # .J Kbuvo pasižadėjęs.

KODĖL DbGMA?

no

su

TOKI “PASIRINKIMĄ” PASAULIS ATMES

New Yorke buvo sušauktas “naujosios Vokietijos 
draugų” mitingas, j kur| atsilankė 3,500 žmonių. Jo 
tikslas buvo išreikšti pritarimu Vokietijos apsiginkla
vimui.

Vfenas kalbėtojas, liuteronų/ pastorius iš Philadel- 
phijos pasakė susirinkusiems, kad “pasaulio tautos turi 
pasirinkti tarpe Hitlerio ir Stalino”, ir pusketvirtų tūk
stančio žmonių minia entuziastiškai sušuko: “Heil Hit
lerį”

Iš to matome, kad ir Amerikoje yra nemažai “ha
dų”: Ir kur tau jų nebus, kuomet Hitleris pila pinigus 
propagandai ir nuolatos siuntinėja j šią šalį savo agen
tus.

Tačiau labai klysta tas liuteronų kunigas ir vien
minčiai, kuomet jie įsivaizduoja, kad pasaulis turįs pa
sirinkimą tiktai tarp Hitlerio ir Stalino.

Seniaus panašiai kalbėdavo ir Mussolinio garbinto
jai. Jie sakydavo, kad jeigu pasaulis nenori Lenino, tai 
jisai turi remti Mussolini, Tą patį dalyką, tik iš kito ga
lo, skelbdavo ir bolševikai, stengdamiesi įtikinti žmo
niją, jogei vienintelė atspara prieš fašizmą tai — komu
nizmas.

Bet tai yra pasaka, kurios tuštumą jau seniai jro- 
dė gyvenimo praktika. Mussolini kiek galėdamas rėmė 
“nacius” Vokietijoje, ir Hitleris per ilgą laiką žiurėjo 
į jį, kaip į savo mokytoją ir užtarėją. Bet kas pasidairė, 
kada Hitleris dasigavo į valdžią? Nu-gi pastatė ragus 
prieš Italijos fašistus, ir šiandie .nėra, gal būt, piktes
nių priešų Europoje, kaip Mussolini b* Hitleris.

Antra vertus, Rusijos Stalinas palaiko kuogeriau- 
sius santykius su fašistiška Italija.

Taigi pasirodė, kad, tas “pasirinkimas”, kurį pasau
liui siūlė Mussolini ir Leninas, yra nesąmonė.

Bet kuo yra geresnės pretenzijos Hitlerio, kuris 
nori, kad visi Stalino priešai glaustųsi prie jo? Nieku. 
Jisai yra dar prastesnis “pasaulio gelbėtojas nuo bolše
vizmo”, negu Mussolini. Jisai sukėlė ptieš save kone vi
sas tautas, kurios apie Lenino arba Stalino evangehjį 
nenori nė girdėti.

Tikrieji ir pavojingiausieji hitlerizmo priešai yra 
visai ne Maskvoje, bet tose šalyse, kuriose viešpatauja 
demokratija. Maskva buvo priversta prie šitų Šalių pri
sidėti, bet ji joms nevadovauja ir negali vadovauti.

Pasaulis rinksis ne tarpe įvairių diktatūrų ruąių, 
•bet tarpe diktatūros ir demokratijos. Ims gal kiek laiko, 
iki šis pasirinkimas bus padarytas aiškiai ir griežtai. 
Dabar žmonija pergyvena svyravimo ir abejojimo lai
kotarpi Bet jisai pratfei

Ir kai jjsai praeis* tai nebus pergalėtojai riėi Hitle
ris, nei Stalinas. Juodu abu bus nušluoti — kartu ir su 
kitais diktatoriais. Nes visos diktatūros, nėžturint ko
kios spalvos, yra išdygurios iš tos pačios Sakniės.

, "Naujoji Gadynė" labai 
sirupino socialisto ’Lang'o ta
riamu nusidčjlnj.u. To. asmens 
straipsnius apie bolševikišką 
"rojų", kaip, jau buvo šioje 
vietoje minėta, perspausdino 
vienas Hearst’o laikraštis. U# 
tąi jį nupeikė kai kurie socia- 
lintai; parcikšdami tą nudmpnę, 
kad tokioje atŽagąrciviškoje 
spaudoje,, kaip Hearsto laikraš
čiai, socialistas neprivaląs ben
dradarbiauti, Bet "sklbkininkų" 
organas stebisi,, kodėl to soęia- 
ligtą rašytdjo UŽ tai nesmar
kia "Naujienos", ir negalėda
mas suprasti šitos misterijos, 
jisai sako, kad Čta» eądriti kal
ta kokia tai "kautskinė dog
ma".

Tokio dalyko, kaip "kautski- 
nė dogma", žinohia, nėra. Ka
rolis Kautskiš (didžiąusias pa
saulyje socializmo teoretikas) 
mažiausiai rūpinasi apie kokias 
nors dogmas. Jisrii tuo ypatin
gai ir pasižymi, kad jisai ope
ruoja ne dogmomis, bet tani 
tikri! protavimo metodu (bū
tent, marksistiniu metodu), ku- 
'ris visas dogmas griiiuja.

Bet, grįžtant prie dalyko, 
tenka pastebėti, kad mums vi
sai nebuvo reikalo ieškoti pa
gelbės pas Kantskf ar pas ką

i. .. i ..... ... ....... ........................................ ................  i.ii.. — .................- -T

kitą, svarstant Lang’o "inciden
tą". Čia pakanka paprastos lo
gikos. Tik pagalvokime.

Prieš Lang’o straipsnių pa
talpinimą Hearsto laikraštyje 
kelia triukšmo bolševikai, o 
•tuo tarpu visi gerai atsimena, 
kad anąmet patys Rusijos bol
ševikai kvietė Hearstą ir jo 
suorganizuotą senatorių bei 
kongresmenų etekursiją Mask
von ir juos tenai vaišino, kaip 
kunigaikščius, Kam tai bu'vo 
daroma: ar ne trim, kad Hears- 
tąs savo laikraščiuose rašytų 
apie Rusiją ir bolševikų val- 
dži^?

Jeigu, pati Maskva prašė 
Ilearstą rašyti apie sovietus ir 
Šituo tikslu net išleido jo vai
šinimui desėtkus tūkstančių do- 
lerių. tai juk yra juokinga, 
kad dabar Maskvos gizeliai rė
kia, kaip už liežuvio pakarti, 
dėl Lang’o straipsnių tilpimp 
Hęąrst’o laikraštyje.

Komunistai dabai* bando su
galvoti "principą", sulig ku
riuo socialistas neprivaląs ben
dradarbiauti buržuazinėje spau
doje, tuo tarpu kai jų pačių 
duondaviai ir bosai Maskvoj^ 
skverbiasi j tą spaudą, kaip 
įmanydami. Taigi jie to "prin
cipo" palys nesilaiko. O antra 
vertus, nuo kurio laiko komii- 
,nis>tų fabrikuojami "principai" 
pasidąrė* privalomi socialis
tams ?

"Sklokos" vadams Stalino 
klapčiukų riksmas, gal būt, yra 
baisus, nes jie brindo sėdėti ant 
dviejų kėdžių. Bet mums ant 
jo, rusiškai tariant,1 "v vysokoi 
stėpčni naplėvat!"

J. I. CASE KOMPANIJOS DARBININKAI 
STREIKUOJA f

T^rr
SfRnrrr

: Apie įvairius Dalykus :

KEISTI SAPNAI
Sapnininkas. — Sapnai

mas. — Pranašingi ir 
kūrybiški sapnai..— 
Bell’io sapnas. — Edi
sono sapnas. — Pran
ciškaus Juozapo iiiįi 
žudymas. — Lunati
kai.

Senesnieji žmones, rašo vie
nas laikraštis, dar ir šiandien 
pilniu tebetiki sapnais. Ne pšs 
vieną jų atrasime didesnį ar 
mažesnį sapnininką, kuriame 
yrA išaiškinta visokių viso
kiausių sripnų. Susapnavai ką 
nors, pasižiurėjai į visa žinan
ti sapilinihką ir lauk, kol tas 
sapijąs anksčiau ar vėliau 
sipildys. Ir jeigu gyvenime 
kartais pripuolamai kas nors 
atsitinka, tai tuojaii ir nero
doma j sapnuotą sapną: žiū
rėkite, aną karti) sapnavau to
kį ir tokį sapną, o dabar 
jis išsipildė.

šiandien nustatytu, kad 
nas yra ne kas kita, kaip
sų pasąmonės veikimas. Mat,, 
visi žmogaus dienos jiergyve- 
nimai, visa tai. ką Žmogus die
ną veikia, ką mato, girdi, ką 
galvoja, mąsto ir t, t. susi- 
krauna taip vadinamoj jo pa- 
sąmonėj ir reikalui* esant ga
li vėl iškilti sąmonėm Mes vi 
si gerai gulime prisiminti svar
besnius savo gyvenimo įvy
kius, ką veikėme prieš savai
tę. mėnesį, metus ir L t Ko
dėl? Todėl, kad tai visa glū
dėjo musų pasąmonėj. Nakt|, 
kai musų sąmonė nustoja vei
kusi. Ima veikti pasąmonė — 
ir štai mes galime sapnuoti. 
Mes tegalime sapnuoti tiktai

štai

ša p-
mu-

tik 
ku

dur 
kil

Streikas eina labai pavyz
dingai. — Streikuoja du 
tūkstančiai su viršum

■ - - 11 J K 1 1

Apžvalga
NAUJAS SKAUSMAS 

MARIJONAMS

Brolių Marijonų organas ra
ito. kad “sociabatų laikraščio 
lėtink torius Grigaitis pakvietė 
f Bagočiaus pagerbimo ban k to
tą ir j Vaitkaus išleistuves bol- 
ševikų ambasadorių Trojano v- 
sky". Parašė ir verkia, kad tai 
esąs “skymas Įmonėms klai
dinti0.

Visų pirma, kam prasimany
ti nebūtus dalykus? Rankiotą 
rąngč ne Grigaitis, bot viena 
SLA. kuopa. ptaodoma kitą SS 
vietinių kuopų ir draugijų. Tai
gi bunkietu rengėja! ir kvieti 
lovįetą ambasadorių.

Antra, kas gj tame yra blo
go. tad i Trejmwirfri buvo 
paMMtaa? atstovauja 
vaidilą. su kuria palaiko drau-

Ringus santykius ir Amerika, 
ir Lietuva. Kada koka nors so
vietą komisaras atvyksta į 
Kauną, tai j j ienai pasitinka 
su didelėmis iškilmėmis ir jo 
garbei net “Internacionalą" pa- 
grajina. Taip būdavo, kada krik
demai valdydavo Lietuvą; taip 
būna ir dabar, valdant IJctuvą 
tautininkams. Taip butą, jeigu 
ją valdytų liaudininkai arba 
socialdemokratai.

Su vajdiią atstovais nesiel
giama taip, kaip su partijos at
stovais. Todėl, nežiūrint kokio 
partinio nusistatymo yra tie. 
kurie rengė paminėtąjį bankio 
tą (o jisai buvo ne partijos 
tikslams rengiamas), jie galėjo 
peaOtviesli ir Rusijos ambasa
dorių.

Pagalios. kai dėl "skymų 
imoarms klaidinti'*, tai *Drau-

g9TUM apie tai nutylėtą.
Niekas taip begėdiškai įmonių

džiui. jisai garsino, kad "duo
bta kasimo" iškilmėse dalyvau-

musų sąmonėj. Taip maždaug 
šiandien aiškinamas sapnas. Iš 
to matome, kad kokias 
nepaprastesnes reikšmės 
turėti negali.

Bet vis dėlto pasauly

nota
jis

tar-

■ ■■■! "T

kuris atrodo tiktai pranašin
gas. Be to, dar yra taip vadi
namųjų *. tarybiškųjų sapnų. 
Daugelis poetu per sapnus yra 
’sūstatę^ gražiausių elfėraŠČIųį; 
ne vienas kompozitorius yra 
susapnavęs teMte gražiai mu- 
zlkaiv mokslinin-
kųk kurie per sapnus yra pa- 
S vienokių kitokių išra-

i. Pav., yra žinomas mok- 
slinjhko, telefono išradėjo 
Bėlfio sapnas. Bell’is jau se- 
udi galvojo išrasti tokį prie
taisą, kuriuo galima butų iš 
toli susikalbėtu Bet jis nie
kaip negalėjo surteti to pa
grindo, pagal kurį toks apara
tas tdrėių biiti daromas. Ii 
štai kartą jis sapnavo sapną: 
bevaikščiodamas jis atrandu 
ryšuliuką. Bell’is tuojau tą ry 
šuliiiką atrija ir ... atrandą 
žmogaus ausį. Nuo tokid radi
nio Bell’is susijaudina, nusigą
sta ir atbunda*. Ryto meią at
sikėlęs į sapnuotą sapną jis 
maža dėmesio tekreipia, ir taip 
sapną lyg pamiršta. Bet po ke- 
letos dienų jis vėl sapnuoja 
panašų sąpną apie žmogaus 
ausį, Ir tai^ panašus sapdas 
atsikartojo keletą kartų. Bell’- 
is sapnu susidomi: jis ima 
galvoti, ką galėtų reikšti nuo
lat sapnuojamoji, žmogaus au
sis. Ir štai begalvojant BeU’iui 
dingtelėjo mintis, ar negalima 
butų telefono padaryti pagal 
žmogaus ausies pavyzdį. Bell’- 
is tuojau imasi darbo po 
kiek laiko pasiekė gerų rezul
tatų. Vadinasi, sapnas jiadėjo 
išrasti telefoną.

Kitas iMinjteis atsitikimas 
būvu su mokslininku Edisonu, 
kuris, išradęs elektros lempas, 
niekaip negalėjo surasti tinka
mos medžiagos jų knatams, 
nes visi metalai, kokie tik bu
vo pavartoti, greitai perdeg
davo ir todėl nebuvo tinkami. 
It* štai kartą jis sapnavo, kad 
nuskendus laivui jis Hphukd 
į kažkokią salą, kurioj buvo 
daug bambuko medžių. Jam 
beklajojant bambuko medžiai 
užsidegė, bet visai nesudegė, 
o tik suanglėja Atsibudęs jis 
tai galvoti apie keistą savu

dj panąudptl elektros knatams. 
Ir vaisiai buvo kuo geriausi.

Panašių sapnų galėtumėm 
sužymėti ir daugiau. Iš tiesų, 
vienas arba kitas Išradimas 
kartais pasaulin yra ritėjęs 
dėka kokio nors laimingo 
rybiškio sapno.

Bet pasitaiko kartais ir 
keistesnių sapnų. Prieš kai
rį laiką Vokietijoj ėjo vieno 
vaiko nužudymo procesas, h 
$tal tėtes teisme papasakojo 
nuostabų dalyką: tą rytą, kai 
valkas brite8 akmeniu užmuš
tas, tėvas jį vos galėjęs pri
kelti. Atsikėlęs vaikas verkęs, 
buvęs baimingas ir bijojęs nei 
kur nors ėiti. Jis pasipasako 
jo sapnavęs naktį sapną, kaip 
križkas jrirh skėlęs galvon h 
balsiai ėmęs bėgti kraujas. Ii 
taip per visą sapną jis matęs 
tik bėganti krdują. Ir štai tą 
'tečiį dieną vaikas akmeniu 
buvo nužudytas: jam smarkiai 
buvo perskelta galva ir nute
kėjo daug kraujo. Beitų, kad 
vriikas per sapną mate pats e a 
vo kratiją tekant.

Pasakojama, kad ir Austro- 
Vengrijos sosto įpėdinio Pran
ciškaus Juozapo nužudymas 
buvęs susapnuotas. 1914 mt. 
birželio mėn. 28 d. naktį vie
nas vyskupas sapnavęs, kad 
sosto jpėu. Pranciškus Juoza
pas davęs jam laišką, kurio 
kraštai buvo juodai apvedžio
ti. Ant. laiško popieriaus vir
šaus buvęs nupieštas automo
bilis, kuriame sėdėjęs sosto 
įpėdinis su savo žmona, o šalia 
pora jaunų vyrukų šaudę ji 
juos iš revolverių. Apačioj lai
ške bu.vę parašyta, kad jis, 
Pranciškus Juozapas, dėl poli
tinių sumetimų busiąs nužu
dytas. Tą savo sapną vysku
pas paprisakojo savo pažįsta
miems birželio mėn. 28 d. ry
tą. Ir štjii tą pačią dieną po 
pietų Bosnijos mieste Saraje
ve sosto įpėdinis. Pr. Juozates 
buvo nužudytas serbų , studen
to, \G(avrijp. Mncip!o. Tas nu
žudymas, kaip įiriome, buvo 
priežastis tų didžiųjų skerdy
nių, kurios vadinamos Didžiuo
ju karu.

Pasirodo, kad kartais bemie
gant žmogaus pasąmonės vei
kimas gali būti nepaprastai 
stiprus. Daugelis, be abejo,, yra 
girdėję aįjie vaj, lunatikus, 
žmogus bemiegodamas atsike
lia, ima vaikščioti, išeina lau
kan, lipa ant stogo, į medžius 
ir t. t. Ir tai vlsri Žmogus at
lieka su netepra#tu tikslumu, 
net daug tiksliau, kaip dienos 
metu sąmonei veikiant. Luna
tikai, be abejo, jau yta tam 
tikri ligoniai, kuriuos reikia 
gydyti

Bet, pasirodo, kad kartais 
smogus, ir nebūdamas kokiu 
ligoniu, per sapnris gali pada
lyti baisių dalykų. Yra žino
ma tokių s&pnų, per kuriuos 
buvo įvykdyta net žmogžudy
stės. Maždaug prie# ketverius 
rįetus Pietų Ispanijoj blivo, 
nužudytas vienas ūkininkas. 
Typnčjant paaiškėjo*, kad ūki
ninką nužudė ne kas. kitas, 
kafb jo teitos bernas. Bet ber
nas gynėsi ir sakėsi visai ūki
ninko neludęs.4 Ęe to, iŠ tiesų 
jam ir nebuvo už ką savo šei
mininko žudyti, nes juodu kuo 
puikiausiai sugyveno. Bernas 
tik papasakojo sapną, kurį šią
nakt sapnavęs: jis sapnavęs, 
kaip jis savo Šeimininką už
mušęs. Tolimesni tyrinėjimai 
išaiškino, kad bernas savo Šei
mininką kaip tik besapnuoda- 
mas ir nužudė.

Taigi pasauly vis dėlto pa
sitaiko keisiu sapnų.

darbininkų. — šimtapro- t 
centinjų biznierių ir iegi- j
jonierių protestas* -— 
Miesto mėrąs atsisakė pil
dyti fašistuojančių gaiva
lų reikalavimus. —«Didelė 
demonstracija. — Musų 
biznieriai.
RAGINE, WU. — J. I. Case 

kompanijos darbininkų streikas 
vis dar tebesitęsia. Kova eina' 
dėl unijos pripažinimo ir dar
bo sąlygų pagerinimo. Ji prar 
sjdejo kovo 11 d. Streikas pa
liete apie 2,100 darbininkų. 
Streikas vedama ramiai ir pa
vyzdingai. Tai duoda Šansų dar
bininkams kovą laimėti.

Balandžio *22 d. kaikurie biz
nieriai, Amerikos legljonjcriai 
ir keli dvasiškiai sumanė už
baigti streiką fašistišku budu. 
Apie 150 jų pradėjo grūmoti, 
jog jie paimsią miesto tvarky
mą į savo rankas, jeigu meras 
Svvoboda nepadarysiąs tvarkos. 
Vadinasi, neprlversiąs streikuo
jančius darbininkus taikytis su 
kompanija ir grįžti | darbą.

Visi jie almaršavo pas merą 
ir išdėstė savo reikalavimus. 
Meras Svvoboda, būdamas pro- 
gresyvis žmogus, tiems fašis- 
tuojantiems elementams pareiš
kė, jog jis jokio spaudimo j 
streikuojančius darbininkus ne
darys. Ir tai dėl tos paprastos 

' priežasties, kad streikas yra 
vedamas labai pavyzdingai ir 

, jokių suiručių nėra keliama. 
. Na, o ramiai pikietuoti dirbtu

vę darbininkai turi pilną teisę.
Šimtaprocentiniai pradėjo 

karščiuotis ir grūmoti, jog jie 
įdarysią sdyo tvarką, Užgrieb
dami miesto valdžią į savo ran
kas. Meras Svvoboda tų grūmo
jimų nei klek nepabūgo. Jis 
šaltai ir tėviškai jiems paaiš
kino, jog Afnorika nėra nei Ita
lija, nei Vokietija. O tuo la
biau \Visconsin valstija tokių 
dalykų netoleruos.

' Karštuoliai nusiramino ir 
nieko nepešę turėjo išsiskirsty
ti. Jie ne tik nieko nelaimėjo, 
bet patys say, kaip yra sakoma, 
antausius išdaužė. Daugelis biz
nierių jau pradeda gailėtis, kad 
pasikarščiavo. Ir yra ko jiems 
gailėtis, nėa darbininkai pradė
jo juos boikotuoti, žinoma, tai 
pusėtinai atsiliepia į jį biznį.

Wiscdnsin industrinė unija 
balandžio 27 d. surengė didelę 
demonstraciją,, prie kurios pri
sidėjo ir kitos unijos. Demon
stracija buvo atkreipta prieš 
tdos elementus, kurie grūmojo 
miesto valdžią į savo rankas 
pasiimti. *

SusiHted apie 7,000 darbi
ninkų. Jie griežtai pasmerkė 

............. »■—

šimtaprocentinius ir pareiškė 
pasitikėjimą mėrui Swobodai. 
Ne tik pareiškė pasitikėjimą, 
bet dar pakvietė demonstraci
joje dalyvauti ir kalbėti.

Kai demonstrantai susirinko 
j miesto parką, tai čia dar dau
giau Žmonių prisidėjo. Be me
ro Swobodos, kalbėjo dar Chi- 
cagos universiteto profesorius, 
Maynard Kruger, Darbo Tary
bos prezidentas W. Sommers ir 
kiti.

Kaip dabar dalykai atrodo, 
tai greičiausiai kompanija bus 
priversta laikytis ir darbininkų 
reikalavimus išpildyti.

» O »
Balandžio 27 d. turėjau pro

gos užsukti )ias savo -gerus pa
žįstamus, ponus Jocius, 1420 
Ilowe st. Kadangi tai buvo at
velykio išvakarės, lai jię turė
jo privirę nemažai margučių. 
Pakvietė mane paviešėti. Zinp- 
ma, neatsisakiau, nes buvau ge
rokai išalkęs. Ant stalo atsira
do ir gardaus alučio. Ponai, Jo
ciai, pas juos gyvenantis p. 
Mykolas Bugtis ir aš geroką 
laiką praleidome besišnekučiuo
dami ir bemušdami margučius. 
Kai apleidau 4ą smagią kom
paniją, tai jau buvo pusėtinai 
Vėlokas laikas.

Ponai Jociai yra geri "Nau-. 
jienų" patriotai ir labai svetin
gi žmonės. Jie augina gražią 
dukrelę ir sūnų, kuris labai

■ misi golfu. Iš jo kada nors 
i Ii išsivystyti čempionas.

a o 0
Prie progos užsukau pas 

nūs Grūzdus, kurie prie 14-tos 
gatvės laiko gražiai (rengtą val
gyklą. Biznis, kiek pastebėjau, 
jiems neblogai sekasi, nes kos- 
tumerių visuomet turi. Netoli 
nuo valgyklos randasi visokių 
dirbtuvių, kurių darbininkai at
eina čia valgyti. > > 

d n o
Ši lietuvių kolonija perdaug 

negali pasigirti savo veikimu. 
Didžiausios organizacijos bene 
bus L. B. ir D. Draugija ir 
SLA. 100 kuopa. Kuopa turi 
apie 80 narių. Tačiau susirin
kimai esti gana neskaitlingi. 
Nariai neatsilanko į susirinki
mus savo duokles užsimokėti. 
Finansų raštininkas dažniau
siai turi pas narius į namus 
atsilankyti ir duokles iškolck- 
tuoti.

Man rodosi, kad tai nėra ge
rai. Valdyba turėtų ką nors da
ryti, kad suinteresavus narius 
organizacijos reikalais.

Pastaruoju laiku judėjimas 
tarp lietuvių lyg <truput| pra
deda atgyti. Gal ir grjŠ senieji 
laikai, kada lietuviai čia pusė
tinai veikdavo!

Tai tiek apie musų koloniją. 
Kitą kartą parašysiu daugiau.

K'impondentaM.

do- 
ga-

po-

•apaą.. Sakysime, ir moksle yra sapną. Ir šud jam kniosterėja 
paūmėtas ne vienas sapnas. ar negalima butų bambuko m>

. ............. .......... I <«»l

Kultūra No. 3.
Turinys: 

iBti ukj© rtNdmmu*-Kalu ta
KuropiM
Abteista Afrikos dalybos*.
(•rvvsimM., 
Povilą. AftUakos Ir t L 

Galima šauti 
NAUJ1KKOSK

- Kalte 45e.
įdomės naf#sfw» 

k* stela* M Ust«w*.
Tri tuata ir

Valstijos senatoriai tyrinėja Wisconaln universitetą. Kal
tinama, kad tu universiteto profesoriai skelbtą komunizmą. 
Ypač yra atakuojamas prof. Edward A. Rota, pasižymėjęs so- 
dotbgss.
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Šlifuoti Akiniai

UŽ DYKA!
h Ai

Garsaus Vardo lietu 
vaitas rytoj šoks

pirmininkas Jaunimo Brau 
gijos, k u r ii) jis Įkūrė

Pulku* v 
Zylo-Hbcll 
rimui paura 
žiną valdu

Protestuoja prieš 
ateivių bilius; rei

kalauja šviesų

Auksiniai Daiktai 
LAIKRODĖLIAI.

>14.95
vertČH lempa 
su kiekvienu
Parlor Setu 

dovanai

Tarybą išrink- 
Kuzmickus ir 

— 3 metams; 
Sakalas. A. J. 

2 metams: J. Ibi- 
Klovas, Ant. Kan- 
vieniems

Toj pačioj vietoj per 
per 33 metus

CICEHO.—Rytoj vakare, Ci
cero Liuosybės svetainėj j vyks 
vųkarčlis-koncertas, kurį ren
gia Haudonos Rožės kliubo jau
nuoliai.

Regėjai pasikvietė j taikiniu-

Rytoj Ciceroj pasiro
dys R. R. jaunuoliai

Linksmi “Novclty”—Navntny 
blų Aokiai llollyw<MMl Inn sve 
tnlnčj

KIEKVIENU D1NING 
. ROOM SETU.

18-tos Apietinkės Piliečių Są
junga imu veikti; Išrinks 
valdybą.

tuvių Jaunimo Draugijų (kuri 
(lalmr gyvuoja tik pusantrų mo
tų, bot Jau turi skyrius pon- 
kloso lietuvių kolonijose), Ir yra 
jos pirmininkas. Nenuilstan
čiai jis darbuojasi Jos reika
lais, Jų sorgėdųmas, platinda
mas, Darbas buvo sunkus, bot 
vaisių ynų skyriai Jau Įkurti 
llrldgeporV HohoIaihI, Brlghton 
Purk, Marųuotto Manot* Ir 18 
-tojo aplollnkėjo.

Jis atiduoda visų savo ener
gijų lietuvių labui. Ar tok| ne
verta paremti?

Jucųilbs (irandmosnll,

Kaip darbuojasi Ro 
selando politikos 

kliubas

Dariaus-Girėno 
Moterų Kuopos 

vakaras

Check Agcncy and Loan (!orp.
Kiti 1’inlan Mainymo Biurui Dabar Operuota:

VViinhliigtoii x 345(1 S. Michlgnn x RO ii. Juckson
' • .1 ■

.< f J IDi to i /A H dAA ik f M

Dariaus ir Girėno Legiono 
posto moterų skyrius vis pasi
rodo su kokiu nauju dalyku. 
Jei rengia vakarus, (ai tokius, 
kurio knibžda naujlonybėmis ir 
įdomybėmis,

Vienas iŠ tokių keistųjų, “Nd. 
vnlnybiu” Šokis Įvyks ryloj va
karo, lįollysvmul Inu svetai
nėj, 2417 W. 48rd stroot, Brigh- 
ton Parke.

Skyriaus pirmininkė yra p, 
Ii. Zuria, adv. J. T. Zurio žmo
na. kuri rūpinasi vakaro tvar
kymu. JI tikrina, kad tai bus 
įdomus, gružus vakaras, kuria
me kiekvienas atsilankęs sma
giai prajels laikų. Ir tik už 
25c. O kad nesi vėlini}, visi yra 
raginami būti salėjo 7-tų va
landų vdkare.— (Sp.)

OF LAKE.— Rytoj 
Vardo Lietuvaičių 

švęs 25-tų motų su

kus '‘Jaunųjų Birutę”, kuri pa
tieks gražų programų, Jaunie
ji rengėjai ir jaunieji talentai 
kviečia visus butimd atsilanky
ti. —N e-jaunuolis.

26 DALIŲ, PASIDABRUOTU 
PFML1U. SAKUČIU. ŠAUKŠ
TU IR ŠAUKŠTUKU.

LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS 
Ofisas Ir Akinių Dirbtini

756 West 35th Street — Telefonas YurdH 1829

LIETUVIŠKAS SKLADAS
Mes rekomenduojam ’ITiree !•'<•nlhera de
gtinę arba džlnę, Yra gvarnnhiola per U' 
dirbėjus, Jeigu nepaliks, gausite pinigus 
algai. Mes užlaikome visokios pušies gė
rimus -AVholesale ir relall kainomis,

United Liųuor Distributors 
(FBANK DZIMIDAS, Sav.)

2640 W. 63rd St. Pronpect 0746

Ėada rūpintis bedarbiais; rengs 
pikitikų; nnu jas koiTspon- 
(tentas

Rado negyvų moterį skiepe
Hado negyvų muturę prie 

1701-1707 So. Ganai St. Mote
ris 50 metų amžiaus. JI buvo 
prapuolus Jau nuo Velykų. Tas 
namas musų kolionljos vadina
mas “Pavlotrės” niurni.

Ten gyvena visokio plauko 
žmonės, visokių tautų, nelygi
nant “tautų Lygai”. Kaip ka
da yra ramu, o kaip kada dai
nos visokiose kalbose. O kaip 
kada tai tragedijos. Tai ir da
bar, vyrai su moterims bėda
vojo; Ir pasekmei rado negy
vų inoterę skiepo. Buvo viso
kių gandų, bot policijai kvo
čia n t prasikaltėlius, vienas Iš 
jų prisipažino, Ir tapo areštuo
tas ir Įkalintas.

Vytautas Bebojus, kurio Šo
kių koncertas įvyks iJėiuvilj 
Auditorijoje, gegužės 12 d., yra 
netik šokėjas, bet ir jaunimo 
organizuotojas. Jis įkūrė Lie-

T()WN
Garsaus
Draugija 
kak t u ves.

To įvykio pažymėjimui yra 
rengiamas iškilmingas vakaras 
su šokiais.

Parengimas Įvyks School Hali 
svetainėje, prie 48-tos ir Ilo- 
nore gatvių kampo. Programas 
prasidės 6 vai. vakaro, ir jame, 
tarp kitų, dalyvaus ir Andre
jevo mergiočių bilietas.

Muzikų šokiams parūpins 
Stephens Bovolers. Įžanga j 
vakarėlį yra 50c.

2'JO tautam. Ateikite uotai! tad 
Midgmdlmo.

ĮRENGIMAI ANT IŠPARPAVIMO
■M. m i'Miaktei letea   W'aiteft

SEPTYNIŲ DALIU DININI 
ROOM SETAI.

>39.00

HOSELAND 
Lietuvių Politinis Kliubas per
eitų antradlen) laikė savo su
sirinkimų.

Kolis mėnesius tam atgal 
kliubas nutarė duoti tris prizus 
už prirašymų naujų narių. Tai
gi. šiame susirinkimo laižai Ir 
buvo Išdalinti., Jie teko: l-mns 
prizas Ziggy Kalis. 2-tras — 
Viktoras Miknevičia, 3-čias —- 
Al. Kumskis.

Laikinu kllulio koresponden
tu buvo išrinktas V. Miknevi- 
čia.

Kadangi kliubas rūpinasi sa
vo bedarbiais nariais, tai val
dyba kvietė visus bedarbius už- 
si rašyli-užsi registruoti pas raš
tininkų Walter Krištopaitj. Dir
bančiųjų gi buvo prašoma, kad 
sužinojus kur galima gauti dar
bo, tuoj praneštų kliubo pirmi
ninkui. Bruno Petkui, arba 
raštininkui.

Kliubas taipgi nutarė rengti 
iškilmingų piknikų birželio 16 
d. prie 127th ir Wentworth gat
vių.—V. Miknevičia,

JULIA’S TAVERN GRAND OPENING
— Įvyks — .

šeštadieny ir Sekmadieny, Gegužes 4 ir 5 dd.
4548 Wentworth Avenue, Chicago.

l'cr dvi dienus Kum skanųn užkandžiai ir gera muzika. jVtaus tųivo 
iriminea. draugu* ir pažjatemuM kviečiame atsilankyti ir linksmai 
pralėkti laika.

Nuoširdžiai visus kviečia JI LIA IR JUOZAI DARACHUNAI

Auksiniai Daiktai 
LAIKRODŽIAI. SIDABRINIAI DAIKTAI. 
DAIMONTAL NAUJ ANYBfcS. ŽIEDĄ L

S PILKOS. AUKSKARAI IR T. T

DU IŠPARDAVIMAI KASDIEN , ' . », ii »
Fradsdanl Subahu 4 d. 2:30 vai po pi«t ir 7*JO vaL

vakar* kasdien iki vba» įtakas bus išparduotas.

Gražus daimanto žiedas bus jįĮfte» 
duddamas kžsdien

DYKAI DYKAI
Taipgi paikios aidabrinJs dmao* pirmam 40 moterim kdrtea alsi- 

lankys į krautuvuparna Upildy* Garsius Uetuvaiič^ NennuvK U ANDRĮEFF’S 
U Studuoa. Munka po vadovyste STEPHENS REVELLERS.

Vytautas Beliajus- 
šokčjas ir organi 

zuotojas

PATAISYK STOGĄ IR RYNAS DABAR 
Pirm negu Valysi ntuniiNl IWmik.mun <tol dykai apukaltllnvlmų.

25 motai patyrimo. — Bl^korlua ir Slogius

LEONAS ROOFING C0.
3750 Wailace Street, Tei. Boulevąrd 0250

Paršiduos Iš Licitacijos
VISAS STARAS ir įrengimai
GEO. KUCHARIK 

. 1722 South Halsted Street 
iŠČINA IŠ BIZNIO

Pritaikinti Iiimu akimi //
nužemintomis kainomis Zr
Apsaugok rflgčjlnm, prl- 
žlurSk gerai likis, o 
rolkfls niekuomet gallfills**^
PrarastiįlJ rngfijlmft, silpnas Ir kreivus 
akis galima dažnaj atitaisyti su naujai 
lArastals ŠLIFUOTAM AKINIAIS.
Jin apsaugos Jūsų akis, palalins aklu 

uiiuviuKi .« . ................... Jum galėsite su jais skaityti mažas rai
dos, aluti Ir aiškiai toli ir arti matyti, išbandyk šluos nuostabius akinius.

IR-TA APIELINKft. — Pi
liečių nųjungn juii nutverta. 
Rviknlnn privertė lietuvius įmi
nu 21 wartlojv prie vienybės. 
Sumanyta-padarytii.

Turėta keli maži nudrinki- 
inid, bet narių pradėjo dau
giau rašytis negu tikėtasi. Hel- 
kalas buvo tas. kad ^pring- 
flcldo politikieriai sumanė ne- 
žmonišknl varžyti nepilločlus.

Žmonės reikalavo Mana Mi
tingo. Itoiknlauta-padaryta. Tu
rčių du masiniai susirinkimui, 
vienas \Vest Side, p. Barnu 
sko svetainėje (buvusioj Mel 
daliu), antrus 18 apiclinkėje, 
Dievo Apveizdos parapijos avė
tai nėję, Abu šio susirinkimai 
praėjo su dideliu pasisekimu, 
yjuitingai Dievo Apvvisdoa sve
tainėje. Čia prisirinko pilna 
svetainė žmonių.

Knlln\jo advokatai J. Grišius 
ir J. Borden; J. Kuzmickas ii 
klelsmas kun. Ignatius Albavi* 
čius. Kaip viename, (nip ir an
trame susirinkimo išnešta pro
testo rezoliucijos prieš Seimett 
ir \\’eberip bilių.

Reikalauja šviesų prie Lsth ir 
linini od

Jos ininčH 2Mų motų Nukrik 
tuvea

DRAIGYSTR GARSUS VARDAS UETVVAICIU
— Rragia —

Vakarą su Programų ir šokiais
Pamint jinaui

25 Metų Draugijos Gyvavimo 
Nedėlioj, Gegužės (May) 5 dų 1935 

School Hali SveL, 48th ir Honore St

DVIEJŲ DALIŲ PARLOR HE 
TAI. MUSŲ PAČIŲ PADIRBTI 
PILNAI GARANTUOTI 

>49.00
IR AUKŠČIAU.

RO OSEVELT
FURNITURE CO. Ine.

M. P. J o varniukai Ir J. P. BfHuiti. Savininkai 
2310 WEST ROOSEVELT ROAD 

TeL Scelcy 8760 
A f f f Usldi

Pigi priėmime
Gydytojau midi pasalį 

Žmonai rijikai ingas J urbs

No, prie vemtilintorlmiH 
pririšau slllą...

■ • ■« ii-ft. A- *•*- *■ *”Persikraustymo Išpardavimas
’KLEIN’S CORNER STORE

M K halsted St.
KliAUBTOSI i

Kampas 18-tOs gatvės ir Paulina
Šis Porslkmuatytųo IfipiUfd^vlmaš. bus vienas didžiausių Išpardavimų 
kada nors buvusių ant Halsted Street
Visus musų stakus bus Išparduota* šiame išpardavime — nepalik
simo nieko. v
Turimo per daug visokių prekių ktid visas šia suminėti. Ateikit ir 
pat|s pamatykit.

SUDIEV HALSTED STREET ANT VISADOS!

KLEIN’S CORNER STORE
2000 S. Halsted St.

ATIDAROME

PINIGŲ MAINYMO BIURĄ 
ANT

22-ros ir Halsted Street
WBST (.KrtMAK tlOAD)

UŽ MAŽA ATLYGINIMĄ JUS(T ALGŲ

Čekius Išmainome

Arthur Lindoti, majoro Kelly 
paaklrtag, gagužėa I dienų iš
važiavo į WaHhlngl(mų au phi- 
nniM CĮųlumot uostui knati.

Nuotriiukoa (drahmgo) kana
lų jau pradėjo ItyUltl, Pndiirya JĮ 
phiteahj Ir ^llonh| taip kad ga
lėtų tikvQ»rlnliU laivai plaukioti.

Manbma, kad doviai t na vvnrdaa 
neužilgo, ausi lauka iomorcijnlėi 
prieplaukos. .

—-IloMvInndivtia.

PIKNIKAS IR DARŽO ATIDARYMAS
Hengia SIIADY TRKE »NN DARŽO SAVININKAS 

NEDALIOJ, GEGUŽfiS*MAY 5. 1935 
SHĄDY TREE INN DARŽE

Archer Ro«d. Will«w Spring*. III. Skeroal Oh Henry Tark, 
širdingai kviečiame visu* gimines, draugus, draugų*. paiyManius lt 
ue|MŽy»tamu» į musų daria aUdarymą. Bus skanus užkandžiai ir 
teuni muoika veltui ir skanių rėrimų.

... _ Kniečia apvininkas JOK SPĄITIS.

• . K» ■ <>- “v

Vnliuidos: Kiisdion nuo 0 ryto Iki 4

Rūpinasi Cahiinet 
uosto rengimu

Devinto wa,rdo rtldormonas

v. v. Išrašomo Mono y Orderius.
.» ■ - Ii* t

omą.
— Tai tu jų Išaluntei | pa 

JurĮ?

Kita rvzoliucijn rviknhivo 
.stabdomų šviesų prie I8th n 
Halsted, ('.anai po r t ir Uniuii 
Avė., Halsted ir ('.analport av. 
Naujų narių gauta upie 50.

Ivykusinmc susirinkimo ba 
landžiu 26 d. buvo išrinkta pil
na valdyba:

l'irm. Stopomis Miežis; vice- 
pirm. Juozas Judickas, proto
kolų rašt. Pranas L. Savickas. 
2037 t'anal|Mirt Avo., turto rašt 
Ant Pikeliutč. t

Į Pildomųjų 1 
ti: S. Miežis. J. 
Pranas Savickas 
J. Judicką*. I. 
Valonis 
domskis 
trinias — vieniems melams. 
Kiti komitetui metams išrink
ti: imsilinRaminimo — F. J. 
Baravičius, A. Jankauskas ir 
Gudjonia. Naturalisacijos pilie* 
tyl»ės — F. Savickas, Judic
kas, Pikeliutč. l^gislaturos — 
J. Kuzmickas, klebonas kun. 
Ignalina AlbaviČlua ir Kazi
mieras Mikuckis.

Sutverta ant vietos “Aukų” 
Fondas. Komitvtan išrinkta — 
M. Bankeviče, S. Yuceviče ii 
Frances Ivanauskienė. Jų da
lykas bus rūpintis, labdarybės 
reikalais. Tai yra pirmas ixis 
lietuvius tokios rųšies daly
kas. Apie šį “Aukos” fondų pa
kaitysime kitų kartų. Tokius 
fondus turi žydai, švedai ii 
kaip nekurios Amerikos orga
nizacijos.

S1«A. kuopa ima judėti

Pereitų sekmadienį, Geo. 
Chemauckos svetainėje įvyko 
129 kuopos SLA. vakaras, be
rods dar pirmas vakaras šį se
zonų. Bilietai buvo tik po 10c 
— publikos buvo a|>ščiai. Na
riai suaukavo Įvairių dalykė
lių. o ku<ųM iš iždo paskyrė 
dovanas pinigais. Svečiai šia
me vakarėlyje turėjo progų' 
laimėti, ir jie laimėjo.

Prie įtaru sunkiai dirbo Ks- 
napka ir Stasys Tarkauska*. 
Atsilankiusiu* svečius vaiši
au (ieo. Chvmauskas, Pra
nas Valaitis. Baltrus toiyaa\ 
Walteris Pankaustas. VW sve
čiai linksminosi iki gaidžių. 
Kuo|k4 vrkt>b« pradėjo judė
ti ir visi kaip vienas nusista
tę pradėti naujų vajų, kad ga
vus wuu nariu. Pirmininkas

! (>A NS ftn<1 INŠUR AMCE ■
r^t k 11 i i 11 ■ pliugųuju Pirmo Mot i g ič.iu i»rl>SpX 
df .tildo • ouu'.'.ugnh::: ■

. S10 \V< .t VihkSiĄ cf
mMrONAS.!YAK<U2?!IO lirbii 279J '/

KflSTlfčIOSKOlINIMn IB BuDAVOJIMO B-VtS
’. »/ ILKm l l i. 111 • ■ , ’■ ■ .
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FLOOR LEMPOS SKALBIAMOS MAŠINOS

DOVANA SU ŠIUO KUPONU DYKAI

$1.45 
$16.00

ELEKTRIKINĖS
LEDAUNĖS PO

$12.00
$19.50

Pasiūlo jums niekados negirdėtas že
mas kainas ant Parlor Setų, Rakandų, 
Karpetų, Pečių, Refrigeratorių. Kad pa
rodyti tas visas prekes pirkėjams, Budri- 
kas atidarė kitų naujų krautuvę vardu 
“BUDRIK FURNITURE MART”, 3345 ir 
3347 So. Halsted Street, kur jus pamaty
site daug naujų prekių.

3345-47 South Halsted Street
3343 So. Halsted St, CHICAGO

Kiekvienas
dovanų su kiekvienu pirkimu. Dykai ti 
kietai dėl išlaimėjimo 3 tūkstančių dole 
rių prizų.

Vardai

Admai

Ui litą kuponą gausite ENAMEL MALĖ VOS 
DYKAI.

$69.50 iki $99.50
Dabar, vasarai ateinant, ele- 
ktrikinės ledaunės bus reika
lingiausias daigtas jūsų na
muose. Nebūkit be elektri- 
kinės ledaunės. Atsiminkit, 
kad pas Budrikų pirksit la
bai lengvais išmokėjimais.

BUDRIKO Radio ir Rakandų Krautuvė 3417-21 South Halsted Street
BUDRIK FURNITURE MART
BUDRIK JEWELRY KRAUTUVE

BUDRIKO 50 TŪKSTANČIŲ DOLERIŲ

UŽPIRKIMAS

BEDROOM SETAI po $39.00 
ir po $59.00

BUDRIKO RAKANDŲ KRAUTUVES 
ATIDARYMO BARGENA1

Naujos Vatos Matrosai, po............. $4.95
Lovoms Dubultavi Springsai .... $5.95 
9x12 Klejankės, po 
Rankiniai Dulkių Valytojai, po . 
End Tables—Staleliai, po . 
Smoking Stands, po...................
Stalavos Lempos, po...................
Elektrikiniai 
Bridge Lempos, po.....................
Cedar Chests vertės $30.00, po . 
Perdirbti Elektrikiniai Dulkių 

Valytojai, po....................
7 Tubu Perdirbtos Radios, po . 
7 ir 8 Tūbų Perdirbtos Radios, 

Gražiuose Kabinetuose, po . 
Radio Kombinacijos, po ... . 
Lietuviški ir Angliški Rekordai, 

Perviršis Stako, po ..... 
Phonograph Adatos Pakelis . .

PARLOR SETAI PO po QQ IR AUKŠČIAU

Graži Lempa ir 26 Šmotų ’J Sidabro Setas DYKAI

9x12 KARPETAI po C<| Q AA 
Carpet Pad dykai *** ■ v»UU 

ir po $39.00

$3.95
Pagražinkite savo namus su 
puikia nauja lempa. Ši graži 
lempa labai puikiai išrodys 
jūsų kambaryj. O yra visai 
nebrangi. Ateikit ir pama- 
tykit

DAINETTE SETAI po $-| g QQ 
iki $29.00
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Kas atsitiks šį vaka
rą Brighton Parko 

kolonijoje

paž|»tn ir lio- 
Huprnntn. Jin 
Siamo vakaro 

draugų ir jis

Aiandien brightonpnrkiečiai at- 
Mi.svvikina nu lakunu Vaitkum

.Aj vakarų. gegu>.ČM 4 d., 7:30 
vai. vakare jvyks Lietuvių iato- 
riniN vakarus ir tas vakaras 
j vykstu Brighton Parke, llolly- 
woo<l Inn Mvotainvje, 2417 W.

p-nas Clins. Fasan, kuris lietu
vius labai gerai 
tuvių reikalus 
pats žada būti 
su buriu savo
yra labai entuzijaatiškas šiuo 
lietuvių transatlantiniu skridi
mu.

Tai, 
nioriai 
menč, 
taučiui 
mums

vakarų mes, Brighton 
lietuviai, atsisveikinsime 
Vaitkum, kuris jau 
dienų apleis mumis

Parko 
su F. 
keletu 
sklisdamas j Nevv Yorkų, o iš 
ten per Atlantikų į Kaunu. F. 
Vaitkus pasižadėjo ateiti y liū
tiškai. jeigu jis tiktai sus|>ės 
išlėkti, šilime vakare bus, kaip 
visiems jau yra žinoma, įvai
rių dalykų išlaiinvjimains ir 
visokių kitokių navatnybių.

Išlaimėjimai yra keletas, ku
rio ypatingai atkreips jūsų do- 
mę. kaip tai, įspūdinga klčtka 
su kanarka, gražiausias papar
tis, kurių aš esu tikras, kad 
kiekviena poniutė norės tų pa- 
jMirtj išlaimėti. O kas dar na
va t n iu u yra, tai tas, kad šį pa
partį paaukavo svetimtautis,

kaip vio-

už
i A-

bus duo
nas bkl. čepu- 

, o Marozas

brangųa lietuviai biz- 
ir šiaip lietuvių visuo- 
jeigu Jau not svetim

ai darbų romia, tai 
lietuviams dar «<laugiau

reikia remti, tad visi, 
mis, atsilankykite š| 
llollywood svetainę.

Gardus užkandžiai 
darni dykai. P-
lis parūpins juos 
Bake Shop suteiks dovanų ir 
prieskonius, šis vakaras žada 
būti lietuviams atminties va
karu, tad prašome šio 
gimo nepraleisti.

Užprašo komitetas:
Ed. Čepulių, 
B. R, Pietkicwicz 
J. Yushka.

paren-

Keistučio Kliubas 
skuba su persior

ganizavimu
Valdyba dirba nu atlv. žuriu, 

kad legalizuotis

DON'T BUY
Any Refrigerator

UNLESS IT HAS 
THESE 2 ESSENTIALSi

Fricidalre 1935 laido ce- 
riau. todėl, kad • kiekvienam 
mudriu yra prirengtas su 
S<ii»rr Freeter.
Snprr Frveser nuteikia jums 
pilna MUkaldvma kiekviena
me kabvnrte. Greitai sulakta 
»ce rūbe*. 5 ra vieta dėl su- 
saldvmo inrw»* ir Kr cream. 
5 ra ekstra vietos dėl laiky
mu h-e rūbe*. Sandelis dėl 
daržovių ir vaisiu. Atailan- 
kvkit pa« mus ir apžiūrėki! 
FR1G1DAIRB 1835.

L L N V.Yį 
) D ES ŠERT j 

- E V E N I N 
ii WEAlNti<

F R L L 
ICE

I I C K
E rtul

Rytoj Liet. Keistučio Kliu
bo susirinkimus. Tai žada bū
ti labai skaitlingas susirinki
mas. nes nariams bus įdomu 
išgirsti ir sužinoti kų valdyba 
veikia ir kų jau yra nuveiku
si legalizavimosi klausime.

Šiuo tarpu reikia pasakyti, 
kad Keistutis jau daugiau nei 
pusę darbo yra atlikęs tume 
klausime ir greitu laiku bus 
prisitaikęs prie Ateito įstaty
mų. šitame reikale valdyba su 
advokatu žuriu dirba dienų ir 
naktį, kad dalykų užbaigus kuo 
pasekmingiausiai. Visi nariai 
yra prašomi remti valdybų. 
Tada bus galima daug pasek- 
mingiau šį darbų atlikti. Ne-

kuriems jau seniai buvo žino
ma, kad visoms organizacijoms, 
o ir Keistučio kliubnl tas roi- 
kčs padaryti. Dabar atčjo lai
kas, kad mos jau turim atlik
ti darbų, kitos išeities nčra. 
Todfil, Keistutis daro Ir pada
rys, ir aš gailu netiktai Chl- 
cagos lietuviams, bot net ir 
visos Amerikos lietuviams pa
sakyti štai kų: Kada Keistutis 
persiorganizuos, tai jis bus 
viena iš didžiausių organiza
cijų Chicagoje, o gal not ii 
Amerikoje.

AŠ manau neapsivilti tame 
pareiškimo. Kodčl? Todčl, kad 
Keistutis turi didžiulį skaičių 
jaunimo. Netiktai, kad mes tu
rime daug jaunimo, bot musų 
jaunimas moku Ir kaip veikti 
organizacijoj, štai, šįmet mes 
turimo musų valdyboje, pane
les Bronisę Rudgalvis, kontro
les raštininkę, ir Ilolon Cha- 
pas, kasos globflja. Tai ve ko- 
dčl Keistučio Kliubas buvo, o 
dar daugiaus, bus lietuvių vi
suomenes pažiba Amerikoje.

“Geriau včliau, negu niekad“

Nors Keistučiu! seniai reikė
jo iierslorganizuoti, bot prie
žodis sako, “Gorinus kad ir vė
liau, negu kad niekados”. Bet 
kada jau Keistučiu i prisieina 
būtinai tai padaryti, tai aš ga
liu pasakyti atvirai, kad Keis
tutis bus pirmutinis' persior
ganizuoti, bet ne paskutinis, 
nors čia ir bus daug sunkaus 
darbo ir snausti nėra galima. 
Juk yra sakoma: "Mieganti la
pė vištos nepagauna”.

Tad miegoti nėra laiko, bet 
reikia subrusti ir sukrusti ir 
mes turime pirmutiniai būti, 
taip, kaip mes esame pirmuti
niai ir kitose musų kliubo rei
kaluose. Mums reikia porsipr-

ganlzuoti Ir tas bus Keistučio 
Kliubo naudai,

Nopnmlrškito musų Pavasa
rinių Aoklų, kurtė (vyks Gcgu- 
žCs 18 d., Mollyvvood Svotai- 
nčjo, Reikalaukite tiklotų iš 
anksto, nes perkant iŠ anksto, 
jie yra pigesni, Tikiotų gali
ma gauti nuo biznio komisi
jos arba nuo valdybos, Na, tai 
ir aš, kad nors ir suktini, bot 
šoksiu jei tiktai porų kur nv- 
siu.

PranaN JakavlČIa, Pirm., 
2888 Wc»t 40th Street.

šį vakarų Zarasiškių 
Kliubo bankietas
Bus muzikuįių' programniN 

k šokiai 
a

šiandio, 4 d; 8 vai. vak.

MALEVOS!

Diddin Išparda
vimu n v i a o k i y 
imilevų ir v a r- 
n I š <>.
SkrynamSkrynam malova 

Gpllonua 79c 
VARNIfi HEMOVER QQA
Galionaa ........... ........ ......
m ai,eva nn
GnlioniiN .... . ................... . I nUU3 Eonai Poploroa

ValonioaioK ........... s«ww
Dideliu paalrinkirnaa aionoma po- 

plorų nu didele nuolaida.

Yanas Hardware and 
Paint Company

2747 W. «3nl St. Tol. 1’ron. 1297
TAIPGI

Bridgeport Hardware 
and Iį>int Corp.

3214 So. Halntod St. Victory 7261
— — ' ' ./ '''-'į J .

Siunčiame Gėles Telegramų | viso 
pamiullo dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės vestuvėms. Jaankiotams Ir 

pag rūbams.
3316 S. Halsted St

Phone Boulevard 7314. Chicago. 111.

jvyks Znrayiškių Kliubo ban- 
kiotas, šokiai ir koncertus J. 
Žukauskų salėjo, 212G S, llal- 
stod st. įėjimas pro barzda- 
skutyklos duris.

Visi znrasiškiai kviečiami at
silankyti ir atsivesti druugų- 
zaraslftklų prie kliubo jirisira- 
šyti. Visi turėsimo “goodtimo”, 
nos gaspadinčs gamina skanius

>M. J. filluikis, pirm.

AUTQ PRATŪPTI N1MO
IŠPARDAVIMAS!

80- Ford 2 durų Hodun nulkun $165.00 
82-V-8 Ford-2-diiru swd, garo* $285 
82-Enmoz (/hnlongor gražuN $275.00
81- Hulck Mod. 67-40 Hodiui. $815.00
81-2-durų Ford moch. pulkus $195 00 
20-Ford SodnnuM ......    $95.00
81-Ford Pnnol kaip nuujiiN $215.00 
81-Buick Vlc. Coupe nauji

tąiral .....................   $325.00
2H-Stondurd “6” Packurd ....$125,00 
29-MnŽiiM “0” Nu«h “Dandy” $145.00

Ir dnugollM kitu pnMlrinkirnul.

CENTURY AUTO 
SALES

7417-19 S. Halsted St.
Tolofonaa TRIANOLK 7424

Lithuanian Ncws Loan & 
Building Association 

(Naujienų Spulka)
Yra priimtu I Fcdoral Horno Loan 
Bank narius ir yra pripažinta ge
rumo Htovy.lo,

Kad padidinti apulkog veikimo 
ir kapitalu Fodornl Home Loan 
Bank autolkė galimybe daryti pa
skolas ant pirmu mortglčlų. To
dėl via! kam raikai Inga paskola 
ant gero namo gallto kreiptis į

Naujienų Spulkų 
1739 S. Halsted St. 

T. RYPKEVlčiA Hokrotorlua

GERB. Naujienų skaityto
jos k skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose................... —... -

THE DAILY 
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIU SĄRAŠAS
ALFABETO TVARKOJE

Bis skyrius yra vedamas tilralu pagalbiu musų akaitytojans w- 
sirastl, kur galima nusipirkti įvairi? paprastų ir nepaprastų 
daiktų, intakų ir reikmenų. Jeigu i* telpančių čia skelbimų ne- 
zallte susirasti ko jiečkot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klaupkite Biznio Patarėjo. Čia jus gausite informacijų, jeigu tik 
jų bue galima gauti.

susirasit

jums reikia
AKORDIONAI

ACCOHDIONS

PIANO ACCORDIONAI žemiausio
mis kainomis mieste: . Vartoti Celini 
$15, 80 Basscs, nauji $85. 96 Basses 
nauji $100. 120 Basses, vartoti $95, 
120 Basses, nauji Spccial $115, Dy
kai lakelio*. VVALLES ACCORD1ON 
SALES k MFG. 1722 So. Ashland 
Avė. 2-ros lubos CANal 8640.

vvvrnsi nIN X vrUo
BOOKS

LENTOS ir Medžiai
LUMBER

MODERN MILLWORK & 8UPPLY 
CO. (No ikorp.) 8000 Arcbtr Ava. 
Tol. VlRglnla 1914. Lentos — Sta
tybai Medžiaga — Stogdengy** 
Dykai Apskaitliavimas.

CARR BROS. WRECKING CO. 
(Ine.) 

Įsteigta 1915.
antros°ran\osh%

MEDŽIAGA.
Nauja Statybai Medžiaga Ir Malkos 

Lietuvi pardavėja rasite musų 
yarde.

8008-8039 S. Halsted 8L 
VICtory 1272-1278

MUZ. MOKYTOJA
MU81C TEACHER

SMUIKUS ir abelnos muzikos. V. 
Cepukaltfl-Chap, 1584 N. Oaklay Ava. 
Tol, Brunsvvlck 9181,

Malioritu-Dckoratorku
I’AINTING & DECORATING

Maukite K. Cepukas Tel. Brutunrick 
9131 arba Lafayette 6277.

POPIERUOTOJAS IR
VENTERIS

Padarau pirmos klesos darbo ui le
ma kaina.

J. AUGAITIS
1608 S. 50 Avė., Cicero. I1L 

Tel. Cicero 645

Piknikams Daržas
PICNIC GROVE

2 metu.

1*5 *99.50

CENTRAL
DISTRICT

FURNITURE CO
3621-23-25 SOUTH

HALSTED STREET
JUS JUZAIT1S. Mgr.

POVILAS AMBROSE

Perxiskvrč su šiuo pasauliu 
gegužės 4 <1, 6:06 vai. vakare 
1935 m,, sulaukės pusės am
žiaus; gimęs l'kmergėa apsk. 
Taujicnu pa ra p.. Varnėnų kai
me. Amerikoj išgyveno 30 me
tu. Paliko dideliame nubudime 
Rimines, draugus ir pažįsta
mus.

Kūnas pašarvotas randasi 
A. Masalskio koplyčioj. 38(17 
Lituanika Avė.

Laidotuvės ivyks pirmadie
ny. gegužės G d. 9 vai. rvte 
i A koplyčios i Sv. Jurgio pa
rūpi ios bažnyčia, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio siela, o iš ten bus nu
lydėtas i šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Povilo Ambrose 
gimines, draugai ir pažysta
mi e-sat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patama- 
vima ir atsisveikinimu.

Nuliūdę liekame
Giminės, Draugai ir 

PažiaUmi.
laidotuvėse patarnauja lai

dotuvių direktorius A. Masal
skis. U-l. Boulevard 4139.

VERONIKA GARBENIENfi
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 2 diena, 5:00 valandų 
ryto, 1986 m., sulaukus 40 me
tu amžiaus gimus Mažeikių 
apskr., Viekšnių parap., Kcd4- 
riu kaimas.

Amerikoj išgyveno 28 metus
Paliko dideliame nubudime 

vyra Juozapa, soseri Pranciš
koną Romanas, švogeri Joną Ir 
giminės, o Lietuvoj tėvą Pranr 
cišku Glodeni ir gimines

Kūnas pašarvotas randasi 
Juozapo Eudeikio ir Tėvo kop
lyčioje. 5340 S Kedzie Avė.

luiidptuvės įvyks panedėli 
gegužės 6 diena. 8:00 vai. ry
to iš namu i Šv. Kryžiaus pa- į 
rupijos bažnyčia. 46 ir Wood 
St.. kurioje atsigus gedulingos 
pamaldos už vėllonės siela, o 

, iš ten bus nulydėta i šv. Kazi
miero kapines

Visi a. a. Veronikos Garlie- 
nicnčM giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
sutaiktl jai paskutini patarna
vimu ir atsisveikinimu.

Nuliūdo liekame.
Vyras. Sesuo, švogeri* 
ir Giminia.

Patarnauja laidotuvių direk
toriai Juozapas ir Tėvas Eu- 
deikis, Tel. Republię 8340. I

Metinės Mirties

Bronislava Petkaitė
Persiskyrė su šiuo paMiuliu 1 dienų ge* 
gūžės liiėn. 1931 nu. sulaukus 18 m. ir 9 
mėn. amžiaus, gimus Cliicago, Iii. Jau 
praslinko metai kai tave, musų mylima 
dukrele, nrmirlaširdingu mirtis ištraukė 
ii musų tarpo. Musų tardys? palikai ne- 
užg)doma žaizdų, u namuose neužpildo
ma t ui lybę.

Mes tave brangioji laukėme sugrsž- 
tani, bet musų laukimas veltui. Visokius 
gėlės pranyksta ir vėl sugryita. bet ta

ve Vicipats pasiliko kaipo įtrinktų gėlelę amžinai, tuli
kui bėgant užuiiH tave draugai, bet tu musų brangiau
sioji pasiliksi musų mintyse ir širdyse amžinai. 

Nubudę lieka.
\lu4ina Vrrtuuka. Ciocia Agnieika (id:iaiį 
ir dhU Pwilaf Petkus.

Perauk y rč hii

Duodam Paskolas Ant Morgičių
Mažais Mėnesiniais Išmokėjimais nuo 5 iki 20 Metų

TaujĮykit Pinigus Užtikrintoj Vietoj
U. S. Government Įstaigoj, F.
S. and L. Ins. Corp., Washing- 
ton, D. C.’ Apdraustas kiekvie
no žmogaus investmentas iki 
$5,00'0.00/

Mes mokam už kiekvieną 
dolerį dividendus, pagal už
darbio. Praeityje išmokėjome 
4 nuošimčius.

Reikalau darni
AraJUk_____ _  visada galite

gauti savo šu
tau pytus pini
gus. . Įstojimo 
mokėti nereikia.

2324 So. Leavitt Street
Teletona. CANAL 1679

JUSTIN >IACKIEWICH, Prezidentus.
IIELBN KUCHINSKAS, Raitininkas

Senų ir naujų lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne 
1739 So. Halsted St.. Chteaeo. 111

KAILIAI
FURS

EUR STORAGE
Voltai vietojo. Žemos kainos ir 

apdrauda. Eksportai grazuoja, va
lo. pataiso, perdirba, styliuoja sulig 
mados. Šis skelbimas duoda jums 
teisę 10% nuolaidos ant valymo, 
stornge, gi a žavimo, perdirbimo pa
taisymo ir naujų pirkiniu*

DAVID ADLERBLUM 
įsteigta 1906 

6510 S. Halsted St. NORmal 5150,

KKNDUOJU LABAI GRAŽU 
DARŽĄ

Del išvažiavimu ir piknikų, di
delė platforma lokiams. Gražus, 
ftvnrus miškan ir visi parankumal.

Kreipkitės 
RAIBUŽIS FARMA 
už Willow Springs 

i vakarus 2 mylias 
ant 83 gatvėn 

Klauskite
BIG TONY FARM

RAKANDU Bargenai
FURN1TURE BARGAIN8

t,
WEDERALdAVINGS 

■flAND LOAN A88OCIATION 
OF CRICAOQ

vn A TTTTTVfJ'G! JDlaJi v JmmCf
STORES

NAUJAS BIZNIS 
atidaryta grocemė, cigarų 

smulkmenų krau-

progos patarnausiu krausty-

______  GURNEVIČIU8 
2030 Canalport Art.

Naujai ________ __
tabako ir visokiu smulkmenų kr* 
tuvė. Taipgi visokių žalumynų. 

Prie _ „ 
me ir pristatysiu anglis. 

GEORGE GURNEV1

SKOLINAM PINIGUS ANT PIRMU 
MORGKIU

Apdraudžiant nuo ugnies didžiausiose 
Kompanijose

JUSTIN MACK1EWICH ,
2324 So. Leavitt St., n—ic

MES REKOMENDUOJAME
GUARANTEE

D^B Black
■®QP©IA B L CN P

S*Cw// mkhrm

NATHAN KANTER

MUTUAL
LIQUOR 00.

TeL Yards 0803

W. BCHAULETS 8TORAGB 
4044 N. Westem Ava. 

Detalia rakandų skyrius. 8450 varto
tas tikras kiniška* dlvonaa. PIGIAI. 
Nauji kiniški kaurai po 815. 825. 
(35 ir 8360, 10 daile, vate. kamb.
sėt. $98. Modem. 8 d. miegkamb. ra
tas 898. Parior mL $25—$46. Caab 
ar išmok. Vakarais iki 9. ned. iki 4.

Radiatoriai
RADUTOBS BO1LEB8

RADIAT
Kaino

ATDAll
NAMU SAVININKAM

Si hudavojimo ištaiga siūlo spe
cialias kainas tiktai per i| mėne
sį. APSKAITLIAVIMAS DYKAI! 
DARBAS GARANTUOTAS. LEN

GVI 15MOKŽJIMAI.
5% PALŪKANŲ.

Muro darbus, Cemento darbus, na
mų pakėlimas, 
vilkų ir beas
menio išlygini
mas, naujus mu 
rinius frontus, 
krautuvių patai
symas, šinglia- 
vimas porėtų ir 
namų, plumbin 
gas Ir šilumos 
įvedimas.

LAWNDALE
COHSTRUCTIOH CO.

3633 W«t Nth SXrr.t
K Telefonai:Ik RO€KWELL 0750 

LAWNDALE 1875

Lengvi ifnjokėjlraa! nuo 12 iki 14 
minėsiu. Kreipkitl* vhuomet |

kampas Marobfleld

STOGAI
ROOnNG

THE BRIDGEPOBT BOOFING (XX

talpai darant

GLASS

PARDUODAME VISOKIOS RUŽIE8 
STIKLĄ

Visokio didumo langams. tededa
me stiklu*. Imame stiklo darbo 
^CHICAGA GLASS CO. Įsa.

Glaring Contrectora 
4351 S. Halsted St. TeL Yarde 5482

S^op 
Itching

ftiu MCM
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NAUJIENOS, ChicagO, III. šęštadienis, geguž. 4, 1935

PcLASSIFIED ADS
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Aviacijos Diena Atidėta Gegužės 12 Dienai
Kadangi per kelias paskutines dienas smarkiai lijo ir Ford- 

Ijinsing airportas pavirto dumblu, taip kad nei aeroplanai ne
gali nusileisti, nei automobiliai negali įvažiuoti, tai Aviacijos 
Diena rytoj neįvyks. Ji. yra atidedama sekančiam sekmadieniui, 
gegužes 12 d.

Oro biuras pranašauja, kad gali lyti ir sekmadienį ir bus 
šalta.

J. Budrikas didžiai 
praplatino rakandų 

pardavimo bizni

Leit, F. Vaitkus siv “Lituanica II”.

Vieta: — Ford-Lansing Airportas, 187th ir Burnhnm Avenue, 
Ijtnsing, III.

Jž'tnga: — 25c suaugusiems; vaikams, mažiau 12 metų — vel
tui.

Programas
Art Chester, garsus, geriausias Chicagoje akrobatinis la
kūnas.
Jonaa Vaišvilas, — parašiutininkas, šoks su parašiutu iš

i

5,000 pėdų ir kris 4,000 pėdų neatidaręs parašiuto.
Illinois National Guard skvadronas — formacijos skraidy
mas, manevrai ir akrobatiniai skraidymai.
Balionų lenktynės, kuriose dalyvaus savanoriai iš publikos.
Stambus prizai laimėtojams.
Ae»oplanų Medelių Lenktynės vaikams. Dovanos.

Prakalbos — Leit. F. Vaitkus, adv. R. Skipitis, konsulas A. 
Kalvaitis ir ALTASS Valdybos nariai ir kiti svečiai.

Filmų Bendrovės “Paramount” ir kitos trauks lėktuvo, lakūno, 
svečių ir publikos paveikslus.

Atidarant programą paradas su Dariaus-Girėno Posto unifor
muotu buriu priešakyje.

Užkandžiai — Gėrimai — Išdalinimas dovanų, tarp jų ALTASS 
Bazaro G. M. Frigidaire ir RCA. Victor Radio.

Vežicjimas keleivių su. modemiškais lėktuvais:
Stim«on tri-motorinis transportas; naujausio stiliaus 
WACO cabin plane;
Fairchild atdaras lėktuvas.

RADIO
Adv. R. Skipitis 
‘NAUJIENĄ Radio 

programe

Susirūpinę dėl vals 
tijos perspėjimų 

draugijoms
Simano Daukanto D-ja nagri 

nės klausimą rytojaus susi 
rinkime

Pirmadienį rytą kalbės į Chica
gos ir apielinkės lietuvius iš 
WGES.

DULK pirmininkas adv. Ra
polas Skipitis pirmadienį rytą 
kalbės į Chicagos ir artimų 
miestų lietuvius “Naujienų” 
programe, kuris yra transliuo
jamas iš WGES, 8:30 ryto.

Jo kalba pasieks ne vien Chi
cago ir priemiesčius, bet ir to
limesnius kolonijas kaip Mil- 
uaukee, St. Charles, DeKalb, 
Aurora, Michiga^ City, etc. Tų 
miestų lietuviai turėtų atkreip
ti ypatingų domę j šį praneši
mą, ir p. Skipičio kalbos išklau
syti. nes tai bus pirmi svečio 
pasveikinimo žodžiai į juos.

Simano Daukanto Draugija 
šaukia svarbų bertaininį susi
rinkimą sekmadienį, gegužės 5 
d., Chicagos Lietuvių Audito
rijoje, 3133 S. Halsted St. Pra
džia 12 vai. dieną.

Susirinkime bus svarstomi 
klausimai, liečią pomirtinių ir 
pašelpų mokėjimą. Taipgi bus 
kalbama apie Illinois Insurance 
Departamento laiškus pašelpi- 
nems draugijoms ir persergėji
mą, kad visos tokios organiza
cijos turi prisitaikinti prie į- 
statymų. Yra pravartu iš an
ksto tuo klausiniu susirūpinti.

Budriko Programas 
WAAF—5 vai.

Be to, susirinkime bus plati
nami bilietai Draugijos pikni- 
kui, kuris įvyks liepos 4 d. 
Spaičio darže, prie Archer gat
ves.—P. K. sekr.

Vakar atidarė naują 
krautuvę, kurioj bus 
pardavinėjami vien 
tik rakandai.

Juozns Budrikas; populeriau- 
sias Chicagos lietuvių biznie
rius, padare dar vienų šuolį 
pirmyn savo biznio plėtojime.

Vakar jis atidarė naują krau
tuvę čia pat prie dviejų kitų 
savo krautuvių. Atsidarė pro
ga paimti tą krautuvę, ir jis 
tuojaus ja pasinaudojo.

Savo didžiojoj krautuvėje 
Budrikas visuomet pardavinėjo 
ne tik radio setus ir muzikos 
instrumentus, bet ir rakandus. 
Tik rakandams čia nebuvo už
tektinai vietos. Jis turėjo net 
visą antrą augštį prikrovęs ra
kandų, bet čia buvo perangšta 
ir nebuvo gero parodymo.

Dabar naujoj krautuvėje 
Budrikas jau galės plačiai iš
dėti pavyzdžius gražiausių ra
kandų, kurių jis tiek daug tu
ri.

Daugybė žmonių jau žingei- 
dauja pamatyti Budriko naują 
krautuvę ir kaip jis ten viską 
turi ištaisęs.

Del progos naujos krautuvės 
atidarymo Budrikas duoda do
vanų ir paleido rakandus ne
girdėtai pigia kaina. Tai yra 
didelis išpardavimas, kuriame 
ne vienas pasinaudos didelių 
daiktų pigumu.

Nauja Budriko rakandų krau
tuvė randasi adresu:

8345 S. Halsted Street.

Cicero alinės “grand 
opening”

CICERO. —šj vakarą įvyks 
“grand openingas” vietos pilie
čių Tamošaičio ir Mitchulio ali
nes, adresu 1409 S. 49th Court.

Dėlei permainymo laiko ir 
stoties, pranešama, kad Bud
riko krautuvės radio progra
mai |>er visų vasarą bus duo
dami iš WAAF, 920 kil. sto
ties, nuo 5 iki 5:30 po pietų. 
Tad. ir ryt dieną nepamirški
te pasiklausyti šio programo, 
kuris susidės iš gražių lietu
viškų dainų i|fc muzikos.

Kitas Budriko radio progra
mas būna ketvergo vakarais, 

\VHFC stoties, 1420 kil, nuo 
iki 8:45. V.8

Nepamirškite!
Rytoj, nedėldienj, 11-tą va

landą prieš piet. Progresą Fur- 
niture Company Krautuvė ren
giasi pavaišinti savo klausyto
jus su gražiu ir įdomiu radio 
programų, perduodamų U sto
ties W.GXa» 1360 kikjcycles.

Programo išpildyme daly
vaus keletas žymių daininin
kų, muzikų ir kalbėtojų, ku-

maloniu kiekvienam paaiklau-

leisti.

Moterų Lyga intere 
suojasi pilietybės 

klausimu
Rengia prakalbas, kur kalbės 
komisija buvusi Springfielde

Piliečių Lyga rengia 
pilietybės klausimuo-

lietuvius

komisija 
advokatų

Moterų 
prakalbas 
se. šiame vakare kalbės Lie
tuvių Advokatų Dr-jos nariai, 
kurie rūpinasi ir deda visas pa
stangas, kad apginus 
pilietybės reikaluose.

Kaip yra žinoma, 
susidedanti ii keleto
buvo nuvykusi j SpringfieJdą ii 
buvo labai širdingai priimta. 
TUrėjo progos šj klausimą pa
gvildenti šios komisijos na
riai prisižadėjo kalbėt. Jie yra 
adv. J. J. Grish komisijos pirm, 
ir J. J. Borden. Bus--ir kitų 
kalbėtojų. Taipgi bus ir pro-

Prakalbos įvyks penktadieni, 
gegulės 10 d. Lietuvių Audito
rijoj, 8183 So. Halsted. Pra
džia 7:30 v. v. Visi kviečiami 
atsilankyti. įžanga veltui

Ilagenbeck Wftlkice cirke yra neva kazokų trupė, kuri da- 
visokius šposus anl arklių. Ir jie bus kasdienine atrakcijaro 

Chicagos Stadione, kuriame cirkas atsidarė praeitą šeštadienį 
dviejų savaičių vizitui.

‘ Ten susirinks nemažai Cicero 
lietuvių “celebreityti” ir links
mai praleisti laiką šokant ir 
tuštinant stiklus.

“Celebreišinas” žada nusitęs- 
iki ankstyvo ryto.

4 “N.” raš.

Namų sujieškojimo 
biuras

ti

Jie pasiryžę pagydyti 
jūsų ligotą au

tomobilį

netvarkoje 
kondense- 

gal karbu- 
gal spark

Niekuomet nei vienas auto
mobilio savininkas nėra užtik
rintas, kad šių 4^ automobiliu 
viskas tvarkoje.

Pavyzdžiui, jeigu brekiai ge
ri, tai gal' kas ten 
kondenseryje. Jeigu 
ris gerai veikia, tai 
ra torius naravijasi,
plūgai nori maudynės. Automo
biliai gali visaip, ir visada sirg
ti.

Motor Super Service Station, 
64th Place ir Kjedzie avenue, 
yra pasiryžusi jūsų karo ligas 
pagydyti, ir kviečia jus aplan
kyti, ir persitikrinti. (Apg)

Namų su j ieškojimo biuras 
(Housing Service Bureau) tu
ri tikslą veltui su j ieškoti na
mus ar pagyvenimus tiems 
žmonėms, kurie turės išsikrau
styti iš apielinkių, kuriose eis 
nauja statyba sulyg Viešųjų 
Darbų Administracijos (PWA) 
plianų.

Namų su j ieškojimo 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.

Tokiu budu pasiskelbimas 
Naujienose įgyja dar daugiau 
vertės.

Biuro adresas yra: Housing 
Service Bureau, 1201 W. Taylor 
st., Chicago, 111.

PRANEŠIMAI

Business Service
Biznio Patarnavimas______

MOVING
PIANUS IR RAKANDUS

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

OKSAS EXPRESS 
2649 W. 43 St

GROSERNE ir bučernė pardnvi- 
mui, su moderniškais įrengimais ir 
refrigernlorium kauntery ir ledau- 
ne, didelis stakas. Gerai einantis 
cash biznis Purduosiu su ar be 
nuosavybės.

Tel. Lafayette 0470.

PARDAVIMUI saldainiu, mokyk
los reikmenų, cigaru, cigaretu ir de- 
licatessen krautuvė, prie teatro. Biz
nis išdirbtas, parduosiu pigiai.

625 W. 31 St.

(«

• PATAISYMAS IR DALIS

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

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

Tel. Ileiųlock 6226

Už MAŽUS PINIGUS nusipirksi 
pastovu d arba ir puiku pragyveni
mu. Tokia proga pasitaiko tik sy
ki i Šimtą metu

Kreipkis tuojau adresu
1837 S. 49th Court

Tel. Cicero 205

APSIGYVENK MIESTE
LIE T U VIŠK A M E V11 5> B U T Y J 

<’varvs npšiklyti kambarini, maudyk
lės ir shower. Nuo $1.50 iki $4.50 
i savaitę. Valgis prie vietos kas nori.

SOUTH CENTRAL HOTEL 
JULIUS BAKSIS, Sav

1245 S. Michigan Avė. Victory 4686

PARDUOSIU arba mainysiu kam
pini muro narna north east kampas 
62nd ir So. Ashland Avė., trijų auk- 
’;tu. penki flatai ir štoras, tinkamas 
dėl bile kokio biznio. Dabar v ra 
grosernė, bet lyso nėra. Savininkas 
J. Rachunus, Auditorium Tavern 
3137 So Halsted St.

Financial
Finansai-Paskolos

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

J. NAMON & CO.
6755 South VVestern Avė.

EXTRA. Kam reikalinga pekar- 
nės biznis, galiu parenduoti, mainy
ti arba parduoti su visais forničiais

V? 934 W. 291 h Street
Tel. Hemlock 0707

PARDAVIMUI tavern, pus? arba 
visa. Biznis išdirbtas, kambariai gy
venimui. 2540 W. 45th PI.

r urniture čfc Fixtures
Rakandai-Itaisai

TAVERN išdirbtas biznis, Šokiams 
salė, randa pigi, parduosiu, vienai 
per sunku prižiūrėti. Box 252, 1739 
So. Halsted St.

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

ANT rendos tavern — pusė arba 
visas — kampinis namas, ant ge
ro transportacijos kampo. Biznis iš
dirbtas per 20 metu. Vienai mote
riai per sunku. 2600 Jackson Avė. 
So. Chicago Heights. III.

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

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

Atdara vakarais ir nedėlioj. 
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

PARDUOSIU 4 kambariu forni- 
šiuolij ruimu fornišius ir parenduo- 
siu 4 kambariu dėl šeimynos. 827 
W. 34th PI., 1-mas augštas iš už
pakalio.

Miscellaneous for Sale
įvairus Pardavimai

UNDERVVOOD t.v|yewriteris ant 
pardavimo, naujas, pigiai. 7151 S 
Fnirfiejd Avė., Tel. Prospect 9083.

ORANČIU farma Floridoj. 25 
akerių. 600 medžiu, namas, arti eže
ro. Esu priversta parduoti už 
$750, nes vyras mirė. Mrs. Anna 
Žemaitis, 2927 W. 38th Place, Chi- 
caog, III.

ANT PARDAVIMO
Vištų farma, 6 akeriai, gražioj 

vietoj, prieina prie ežero ir prie ke
lio. Mylia ir pusė nuo miesto La 
Porte, Ind,

Kreipkitės
MR. JOHN NEPSHA

R. R. 1. Box 12. La Porte, Ind.

DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVIMAS
NAUJAI ĮGYTŲ 

AUTOMOBILIŲ CHICAGOJ
The G. M. DISCOUNT CORPORATION išparduos visus savo naujai 
įgytus automobilius tiesiog žmonėms.
Pasinaudokit šia nepaprasta proga ir nusipirkit sau automobilių dabar. 
Niekur kitur mieste jus negalite gauti panašius bargenus.
Mes pilnai garantuojame, kad musų kainos yra žemiausios Chicagoje. 
Kiekvienas 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.

Chicagos Lietuviu 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-ju skyrių — $6, $10 ir $16 savai
tėje; pomirtinė $250. Taipgi, čia 
priimamos ir čielos draugystės bei 
kliubai, jeigu dar nestovi visai blo
gai pinigiškai.

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

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

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

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

160 AKERIU FARM A f ANT 
. RENDOS 

Su gyvuliais 
pinigu reikia 
nuo Chicagos.

Turim 
pardavimo 
rim labai 
nusipirkti arba išsimainyti.

C. P. SUROMSKIS 
4038 Archer Avė 

Tel Lafayette 6719 
Vakarais 6230 S. Racine Avė.

Tel. Englewood 1179

ir mašinoms mažai 
mokėti, 45 mylios

gražiu farmy ant 
mainymo, taipgi tu-

labai
arba _ . __ ..
pigiu narna dabar laikas

ryto

Situation Wanted
Darbo Ieško

MERGINA 18 metu, ieško darbo 
prie namu, švari ir teisinga, turi 
patyrimo. Atsišaukite 3344 South 
Morgan St., 2-ros lubos.

Exchange—Mainai
MAINYSIU 5 kambariu bungalow 

ant mažo medinio namo arba kokio 
biznity. Matykit bile kada.

7231 S. Maplewood Avė.

BUICK Naujausias 1935 De Luxe 
Sedan. 
dienu, 
ratus, ir .t t. 
naujas, 
maža dalele pirmesnės kainos.

Vartotas tiktai 60 
Turi knee-action, air 

Visai kaip 
Paaukausiu taiktai už

PONTIAC Paskiausias 193-1 De 
Luxe Sedan. Garantuotas 
kaip naujas. Knee-action. šil
dytuvas. j būdavote s tronkas. 
Taipgi 1933 Sedan kaip nau
jas. Jūsų už SAfil! 
tiktai .. .

FORD Paskiausias 1934 Sedan. šis 
karas beveik nebuvo vartotas. 
Garantuojame kad yra naujas 
visais atžvilgiais.— 
Tiktai 

DODGE Paskiausias Sedan 1934
Taipgi 1933 Sedan. Yra kaip 
naujas iš visu atžvilgiu. Mu-

X i $345tiktai ....... w

OLDSMOBILE 1931 Sedan. Gražus 
automobilius. Garantuotas puL 

“r si25

HUPMOBILE 1933 De Luxe Se
dan. Beveik nevažiuotas. 6 
d ratiniai ratai, tronkas. Taip 
naujas kaip dieną išėjės iš 
dirbtuvės. ' Tikrai labai pui
kus karas. Musų 
kaina tiktai..

BUICK. Mes turime 4 Sedanus.
1930. 1931, ir 1932. Vi
si yra geram stovy ir turi 
musu 90 dienu garantiją. Mu
sų kaina
tiktai ............ . ........

STUDEBAKER Paakiauais '32 De 
Luxe Sedan. Gražus ir eko
nomiškas karas. Dar daugeli 
metų tarnaus. Musų 
kaina tiktai ...... «...

NASH Mes turime. 2. abu Sedanai, 
1932. Garantuoti kain nauji. 

aiw“.........*245
GRANAM 1932 Sedan. Puiku* 

visai* atžvilgiais.
Garantuotas tiktai .... fcMM

PACKARD 2 De Lute 1931 Seda
nai. Puikiam otovyj. Kain 
nauji. Jūsų pasirin- 
kiniui, tiktai COvCHRYSLER 1932 Le Luxe Sedan.

Garantuotas geram stovyj.
Tarnaus dar daugeli 
metu. Tiktai ...w.

daugeli kitu — virš 150 karo
ATSIMINKITE MUSŲ KAINAS NEGALIMA APVEIKTU 

Del patogumo šiam Ii pardavimui Wu perkėlėme visus thtuų kanu { 
musų didlji Morą adresu 2535 N. CRAWFORD AVENUE.
Mes priimsime jūsų seną karą | mainus Ir duosime jums 12 iki 18 mė
nesių užmokėti likusius, mažais mėnesiniai* iimokėjimaia.
Atsiminkit, kiekvienas mu*u karas turi 90 dienų raštišką garantiją ir 
7 diena* dykai iihandymo pasivažinėjimą.
Mu*ų krautuvė atdara kasdien, taipgi nedėiioj iki 9 vat vakare. 
Pirkite nuo G. M. DISCOUNT CORPORATION ir bukit užtikrinti, kad 
gauMt teisingą pa tema v luta .

G. M. DISCOUNT CORPORATION
2535 N. Cravford Avė.

Ir

CHEVROLžrr 1931 Coupe Puikus vi«i. .tiviiicteu. ės

pasirinkimui.

v. P. D.
Kreipkitės i

Draugijos ofisą, 
1739 So. Halsted SU

Taipgi, isirašyt Draugijon galima 
ir per musu konkursantus.

Furnished Rooms
ANT RENDOS kambarys apšildo- 

mas prie mažos šeimynos vaikinui. 
7219 So Francisco Avė., Telefonas 
Prospect 8711.

Real Estete For Sale
Namai-žeml Pardavimui

PARDUOSIU bizniavo namą su 
tavern bizniu, arba mainysiu ant 
bile kokio privatiiko namo Jeigu 
reikės, galiu pridėti ir caah.

6826 S. Racine Avė.

KliuboKruopiškiu Progreayvio 
mėnesinis !
madieni gegužės 5 d. 10 vai. ryto 
2001 W. North Avė. ant antru lubu.

Visi nariai kviečiami laiku atsi
lankyti. nes turim keletą svarbių rei
kalu aptarti. Taipgi dar neprigu
linti prie viršminėto kliubo ? esat 
kviečiami atsilankyti ir prisirašyti.

V. čepulevičius, rašt.

ANT rendos kambarys dėl vaiki-

2542 W. 46th PU
susirinkimas įvyks sek-.^ų ar merginos, garu tildomas.

Draugijos fiv. Petronėlės susirin
kimas ivyks Nedėlioję, Gegužės 5, 
i vai. po pietų, šv. Jurgio parapijos 
svetainėje.

Narės malonėkite atsilankyti ant 
šio susirinkimo.

O. Kliuėinskaitė. Rašt.

Auxiliary No. 271 susirinkimoji.— 
Dariaus-Girėno Am. Legion Auxi- 
liary Unit No. 271 mėnesinis susi
rinkimas ivyks pirmadieni. Gegužės 
6. 1935. 8 vai. vak.. J. Yuškos svet., 
2417 W. 43rd St.

Butu neproiati paminėti, kad, virt 
minėtos moterų skyrius rengia taip 
vadinama “NoveltyH Dance, Gegu
žės 5. 1935. Hollywood Inn svet., 
2417 W. 43rd St.. 7 vai. vak. Visos 
narės ir publika yra kviečiama pa
remti šio* organizacijos tikslą.

LUCKY TAVERN
Graži užeigų. 3139 So. Habted St. 
Subalom* yra gera muzika, gera 
vieta pasišokti. Niekas exlra nekai- 
tuoju Iki 2-ra vai ii-ryto. Kviečia
mi risi Savininkai KATHRINA 
WIRKETIS ir JOS. BARTKUS.

Tautinės Para pi km Pasilinksmini
mo Vakaras įvyks Nedėiioj. Gegu
žės 5 «L 1935. Pradžia 7 valanda 
*«kare. Pampi,svetainėj, 3Wl S 
Union Avė.

Kviečia
Kuo. & Linkus Ir Komitetas.

For Kent
FLATAS, 6 ______

vandeniu apšildomi, naujai išdek<»- 
ruoti — $30.00. 3733 S. Emerald
Avė Yards 0186.

kambariai, karštu

■ "" ■ — ...........i—.................   ■ ■■ iii

6 KAMBARIU flatai ant rendos. 
$20 i mėnesi — pečiais apšildomas 
— ant Žiemos šiltas vanduo. 5046 
So. Kolin Avė. Prie Archer Avė

ANT rando* 3 kambariai dėl vy
ru už prižiurijima namo, arti Mar- 
iiuette Parko. 4428 S. We»tem Av.

RENDON 4 ir 5 kambariu apart- 
menui. garo apšildomi. Atsišauki! 
pat janitoriu. 2-ros lubos.

731 W. 18th St.

Business Chances

EMMA'S CASTLE CAFE 
644 N. State SU.i

Labai gera rietu — gerai Išdirbta 
per ilga laika — Gera proga bii- 
niškleoM žmonėm*. Važiuoju i 
Lietuva atostogoms,.

M4 N. State SL

DIDELIS BARGENAS. Parridno- 
da bučernė Ir grooernš iš priežastie* 
Ilgos, turi bot parduota I trumpa 
laika. Tel. lAfayette 6706.

PARSIDUODA du Tavernai. ran- 
u»i vidury dirbtuvių. Apgyvenuvi4Žu r^jf dirbtuvių. A 

skaitlingomis tautomis.
5617 W. 63 Place

BARGENAI
Parsiduoda už morgičius už puse 

pigiau kiek morgičiu* buvo. Namas 
randasi Maniuette Manor. geram 
stovy, medinis 2 flatai. kaina $2950 
ir kitas namas ant 51 St ir May. 
2 Datai po 4. kaina $1150 ir mūri
nis bungalow Chicago Lawn. kaina 
$3500 ir turiu daugiau visokių na
mu. visi paimti per reseiveri.

Meldžiu šaukti
FRANK RIMKUS. 

Columbus 10239
Real Estete agentai prašomi ne

atsišaukti.

SKUBINKIT — KAINOS K1LA
Dvieju pagyvenimu mūrinis namas 

už $1300. Tik 1200 00 įmokėti. o 
likusius rendos išmokės.

Keturiu pagyvenimu mūrinis na
mas ant 50 pėdu loto ui $2.000. 
Randasi ant 77-tos gatvėn.

40 akro farma •« badinkab ui 
$1300.00.

150 akro farma su budinkais. Ma
rinomis ir gyvuliais ui $4300 Ar
ba Išmainymui

Gera farma 68 mylių nuo Chfca- 
goa, prie gražaus ežero — M bu
dink*!.*. Tinkama fa rn»e davimui ar
ba resortui. Vartės 6200 akeroi. Par
siduoda po 660.00.

Ir daug kilu bargenu. namų, lo-

išmokėjimai* arba mainais Mes tu
rima ta ko Tamstos ieškota.

J. SINKUS & CO.

T«L Normai 4400

LIETUVOJ, mieste, pardavimui 
1 praarvenisno namas su žeme ir 
kitais budinlcate, arim mainysiu I 
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