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Kariuomenės teismo nuo
sprendis patvirtintas

geg. 18
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Georgia pasiliko sau* 
sa; bet. laimėjo alų

hicagos šelpiami be 
darbiai nebegaus 
maisto orderių

Laidotuvėse ir eisenoj Vardu
voj dalyvavo gal 500.000 žmonių

Maisto orderių siuntinėjimus su
stabdytus iAsisėmus visiems 
šelpimo ištekliams

IVASHINGTON, g. 17. -Pre
zidentas Rooseveltas priėmė Ca-

Vatikanas ir Jugo 
slavija pasirašys 

konkordatų

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

Apsiniaukę, galbūt lietus j va-

Du lakūnai sumušė 
14 oro rekordų

Greatert Lithuanian Daily in America

Naciai nuteisė kalė 
jiman vienuolę

Garažų mechanikai 
streikuoja

Lietuvos augščiausias teisinas patvirtino 
kariuomenės teismo sprendimų 

Klaipėdos vokietininkų byloje

Edna Murray
St. Paul. Minn. —.

Lavai vyks Ber 
lynų?

“Aš visu Širdžių tikiuosi, kad 
veto bus paremtas”, pareiškė 
prezidentas konferencijoje su 
laikraštininkais.

Penki nuteisti dėl 
pagrobimo tur
tuolio Bremer

Mėro Kelly jsa- 
kymu, vėliavos ant visų miesto 
trobesių liko nuleistos iki pu
sės stiebo iš priežasties Pil
sudskio laidotuvių Varšuvoje.

Upton Sinclair ruo 
šiasi nacionalei 

kampanijai

Vakar dienų ir naktj bažny
čioje buvo tokia spūstis, kad 
kelis sykius bažnyčių teko už
daryti. Daug žmonių spūstyje 
liko sužeista, žmonių j Varša- 
vą tiek daug suvažiavo, kad 
nėra kur jų sutalpinti ir mo
kyklos liko priklotos šiaudų, 
kad nors ten žmonės galėtų pra
migti.

KAUNAS, geg. 17 
Čiauškia Tribunolas šiandie patvirtino kariuomenės teismo pa
smerkimų mirčiai keturių Klaipėdos nacių ir kitų 87 nacių nu
teisimų kalėjimai! ui suokalhiavimų Klaipėdos kraštų atplėšti 
nuo Lietuvos ir NUgrųžinti Jį Vokietijai.

Keturi pasmerktieji mirčiai susilaukė mirties bausmės už 
nužudymų Jesučlo, kurį jie {tarė už neištikimybę naciams, prie 
kurių Jesutis priklausė. Dabar jiems mirties bausmę gali pa
keisti tik prezidentas Antanas Smetona.

Augščiausiam teismui patvirtinus kariuomenės teisino spren
dimų, pasmerktieji mirčiai gali būti nužudyti bėgyje 24 valan
dų, jei jie neprašys prezidento pasigailėjimo. Visi keturi pa
smerktieji įnirčiui tokio pasigailėjimo prašyti atsisakė. Bot pa
sigailėjimo prašymų prezidentui padavė jų advokatai ir mano
ma, kad mirties bausmė jiems bus atmainyta.

Ai byla ir aštrus teisino nuosprendis jau pirmiau iššaukė 
kibai aštrius kivirčius tarp Lietuvos ir Vokietijos, kuri rėmė ir 
finansavo nacių veikimų Klaipėdoje.

Skrenda į Alaskų ko 
voti influenzos 

epidemijų

ATLANTA, Ga.
Sudėjus oficialius, kartu su ne
oficialiais daviniais užvakarykš
čių balsavimų dėl prohlbicljos 
atšaukimo, išrodo, kad šlapieji 
pralaimėjo. Paskiausiais davi
kais, 82,122 žmonės balsavo už 
prohibiciją, o 81,982 už jos at
šaukimų. Taigi prohibicininkai 
pralaimėjo 140 balsų. Jie sako, 
kad oficialiai pranešimai dar 
kartais gali pakeisti balsavimų 
davinius.

Balsavimo dienų sausieji vi
sų dienų meldėsi ir skambino 
varpais. Pirmiausia atėję mies
tų daviniai rodė didelį prohibi- 
ei jos priešininkų laimėjimų, te- 
čiaus balsavimo rezultatus pa
keitė kaimas.

Tečiaus legalizavimas 6 nuęš. 
alaus ir namie daryto vyno, 
išrodo, pilniausia laimėjo,

VABŠAVA, ųrog. 17. — Var
šuva šiandie vakare mirusiojo 
maršalo Juozo Pilsudskio kūnų 
iškilmingai išlydėjo j Kroku-

CH1CAGO.—Vakar turėjo bu- 
tl išsiuntinėti maisto orderiai 
12,000 šelpiamų bedarbių šel
piamų Šeimynų, bet jos tų or
derių nebesulauks, kaip nebe
sulauks orderių ir tos šeimy
nos, kurios turėjo tuos orderius 
gauti rytoj, ar kurių kitų šios 
savai tęs dienų.

Maisto orderių siuntinėjimas, 
taigi visiškas bedarbių šelpi
mus liko sustabdytas išsibaigus 
visiems bedarbių Šelpimo ištek
liams.

Tuo gi tarpu valstijos legis- 
latura nesusitaiko dėl pakėlimo 
prekių taksų, o ko] pati vals
tija neprisideda jyrle bedarbių 
šelpimo, tai pinigų nebeduoda 
ir federalinė valdžia.

Tik ateinantį antradienį le- 
gi statu ra jau penktų kartų bal
suos dėl pakėlimo prekių taksų, 
bet abejojama, ar tas pakėlimas 
galės praeiti, nes republikonai 
nepal tau j a priešintis, o be jų ne. 
galima gauti reikiamų dviejų 
trečdalių balsų.

Jie nepasitiki demokratų pa
siūlyta pataisa, kad pakėlimas 
taksų veiktų tik iki vasario 1 
d. ateinančių metų, nes esu pas
kui demokratams butų lengva 
paparsta balsų didžiuma tų pa
kėlimų prailginti dar dviems 
metams. Be to esu lengva pi
nigus sukelti sumažinant vals
tijos išlaidas, tada esu nereikė
tų nė prekių taksų kelti.

CHICAGO. —Vakar sustrei
kavo apie 1,000 mechanikų, ku
rie dirba privatiniuose gara-

| laidotu vos atvyko ir gryš* 
ta utis iš Maskvos Franci jos už
sienio reikalų ministeris Lavai 
Ameriką atstovauja jos amba- 
badorius Rusijoje Bullitt.

Manoma, kad šermenis ap
lankė ir laidotuvių eisenoj da
lyvavo gal 500,000 žmonių?“

1 LOS ANGELES, Cal, geg. 17. 
—Uton Sinclair, kuris pradėjo 
EPIC (End Poverty in Cali- 
fornla) judėjimų, dabar tų ju
dėjimų nori praplėsti visoje ša
lyje ir padaryti j| “End Pover
ty in Clvillsatlon” judėjimu. 
Tų jis pasakė EPIC Lygos su
važiavime. Amerika esą eina 
prie infliacijos ir prie bankru- 
to, kas prives prie diktatuos, 
Jeigu nebus įkūnytas jo EPIC 
programas. ,. . ,

Varšava Pilsudskio 
kūną išlydėjo į > 

Krokuvą

WAS1IINGTON, ggc. 17. — 
Kadangi yra pavojus, kad kon
gresas gali pervaryti Patalan 
bonusų infliacijos billų ir virš 
prezidento veto, tai prezidentas 
RooHovoltas ateinančių savaitę 
asmeniškai ateis | kongresų 
perskaityti savo to biliaus ve-

Illinois perėjūnai be 
darbiai neteks 

pašelpų

Prezidentas asme 
niškai perskaitys 

veto kongresui
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WA«IUNGrJON, geg. (17. - 
Eina gimdų, kad llonald B. 
Hichberg, NRA galva, pasi
trauks iš savo vietos birželio 16 
d., kada baigsis dabartiniai 
NBA įstatymai, ir sugryš prie 
savo privatinės praktikos Chi- 
cagoje. Jis yra advokatas.

Kartu su juo pasitrauksiu ir 
daugalis kitų NBA viršininkų.

VATIKANAS, geg. 17. De
rybos tarp Vatikano ir Jugo
slavijos dėl konkordato užsibai
gė. Konkordatas bus pasira
šytas Jugoslavijos premierui 
Bogoliub Jevtič atvykus atei
nantį mėnesį į Dunojaus kon
ferencijų Ryme.

BERLYNAS, geg. 17. —Ne
žiūrint oficialių nuginčijamų, 
ytatiek eina nuolatiniai gandai, 
kad Francijos užsienio reikalų 
ministeris Lavai atvyks į Ber
lynu, kviečiamas paties Hitle-

NEW YORK, g. 16 
paėjusių gandų apie galima in
fliacijų ir jau pradėjusį gerėti 
biznį, šiandie New Yorko bir
žoje nepaprastai pakilo nieku- Vėliavos nebus pakeltos iki po 
rie Šerai. laidotuvių Krokuvoj.

Richberg pasitrauks 
iš NRA ateinan

tį mėnesį

VIENNA, geg. 16. — Val
džia skelbia, viename darbinin
kų apratamentiniame name ra
dusi daug sprogstamos me
džiagos, du kulkosvaidžius, 86 
šautuvus ir 5,000 kulkų. Tai 
esu patvirtino valdžios nuožiū
rų, kad socialdemokratai ruo- 
šiasi prie naujo sukilimo prieš 
diktatoriškų klerikalų valdžių.

■■ ■■ iįįn i i

BERLYNAS, geg. 17. —Vie
nuolė Wenera liko nuteista 
penkiems metams kalėjiman ir 
užsimokėti 140,000 markių apie 
($56,000) pabaudos už peržen
gimų aštrių nacių pinigų regu
liacijų. Ji prisipažino siuntu
si pinigus užsienin, kad atmo
kėti vienuolyno' $100,000 skolų 
Amerikos bankui.

Jei ji' negalės sumokėti pa
baudos, tai, teismo nuospren
džiu, ji turės kalėti dar 14 
mėn. Be to ji praras pilietybės 
teises penkiems metams.

Teismo nuosprendžiu, be to 
Caritas, katalikų labdarybės 
organizacija Vokietijoje, turi 
sumokėti 250,000 markių (apie 
$100,000) pabaudos.

Tai yra pirma byla katalikų 
vienuolių, kaltinamų už peržen
gimų pinigų reguliacijų. Dau
gelis jų sėdi kalėjime ir laukią

CHICAGO.—Apie 15.000 per
ėjūnų bedarbių, kurie yra atvy
kę į Illinois iš kitų valstijų, ne
teks teiktų jiems pašelpų. Vi
sos perėjūnų prieglaudos ir 
darjjo stovyklos liks uždarytos.

Bet manoma, kad tiems per
ėjūnams bus leista pasilikti da
bartinėse jų patalpose, taipjau 
bus leista sunaudoti dar likusi 
maistų. Visi gi darbininkai 
prie patalpų, išėmus sargus, 
bus paleisti iš darbo.

Tie perėjūnai, vyrai ir mo
terys, buvo maitinami federa
linės valdžios lėšomis, bet vals
tijai nebegaunant pašelpų iš 
valdžios, išsibaigė ištekliai ir tų 
perėjūnų užlaikymui.

Daugiausia tų perėjūnų yra 
Cąok kauntėje.

CHICAGO.—Vakar | Chica- 
go atskrido du Pennsylvania 
universiteto bakteriologai, Dr. 
Horaco Peltit ir Dr. Dickin- 
son Sergeant Pepper, kurie 
skrenda j Alaskų kovot ten siau
čiančių epidemiją. Jie skrenda 
j Point Barrow, tolimiausių 
šiaurėje žmonių gyvenamų vie
tą. Ten epidemija pradėjo 
siaut! balandžio 20 d. šimtai 
žmonių susirgo ir daugelis mi-

Mokslininkai lėktuvu tikisi 
pasiekti tą tolimų vietų iki at
einančio trečiadienio, ar ketvir
tadienio. Jie tirs epidemijos 
priežastį ir bandys surasti tiks
lesnius budus ligai gydyti.

Vietoje gyvenantis Dr. Greist 
praneša, kad susirgimai ir mir
tys pasireiškė tik tarp eskimo- 
sų, kuriems dabar trūksta ku
ro ir maisto. Tiek daug žmo
nių mirė, kad visos lentos 
.karstams išsibaigė ir prisiėjo 
nugriauti kelias pašiuręs ir jų 
lentas sunaudoti karstams.

Dr. Greist sako, kad eskimo- 
sai ypač lengvai pasiduoda bal
tųjų žmonių ligoms ir 80 metų 
atgal ten užėjusi tymų epide
mija išnaikino pusę gyventojų, 
o 15 metų atgal influenzos epi
demijoj mirė 190 žmonių.

Byron Bolton 
Byron Bolton, kuris Bremero kidnepi 

nimų primeta Karpis-Barker rengei.

NEW YORK, geg. 17 
kultas Daniel W 
buvęs laivyno lakūnas ir jo pa- 
gelbininkas Joseph E. Bartlęs, 
skrisdami didelių dviejų moto
rų TWA transporto lėktuvu, 
nustatė naujų greitumo rekor
dų. Jie skrido be sustojimo 
3,100 mylių Washington-Nor- 
folk, Va.-New York trikampy* 
Jie keturius kartus apskrido tų 
trikampį į 19 valandų. Del 
prasto oro *penktas skridimas 
buvo nepilnas.

Jie skrido su dideliu kroviniu 
ir nustatė penkis pasaulinius 
rekordus ir devynius Jungt. 
Valstijų. Vidutinis jų greitu*? 
mas buvo 169 m. į vai., bet jta 
viename šuolyje buvo pasiekę 
net virš 174 m. į vai greitu- 

Edna Murray, kuri yra žinoma, kaip “bučiuojanti banditė”.Imą.

LIMA, Peru, geg. 16." An- 
tonio Miro Quesada» žymiausias 
Peru leidėjas ir politikas, liko 
gatvėje nušautas tsudento. Jo 

žiuose. Jie reikalauja pakėlimo!žmona irgi liko nušauta kai jh 
algų. «bandė gelbėti savo vyrų.

ST. PAUL, Minn., geg. 17.— 
šiandie baigėsi ilgas nagrinėju 
mas bylos dėl pagrobimo tur
tuolio Bremer, už kurio paliuo- 
savimų žmogvagiai išreikalavo 
$200,000 išpirkimo.

šaikos vadas, Arthur (“Doc“) 
Barker ,kurio motina ir brolis 
liko nušauti Floridoj, tapo 
nuteistas visam amžiui kalėji- 
man. Jis veikiausia bus užda
rytas Alcatraz kalėjime, saloj 
prie San Francisco.

I.

Tokios pat bausmes susilau
kė Oliver Berg, bet tai galbūt 
jauni daug nereiškia, nes jis ir 
dabar sėdi Joliet, III., kalėjime, 
pasmerktas visą amžių kalėti 
už kitą nusidėjimų.

Kalti liko rasti Chicagos po
litikierius ir buvęs Illinois legis- 
laturos narys John J. (“Boss”) 
McLaughlin, James J. Wilson 
ir Harold Alderton. Bet jiems 
bausmę teismas dar nepaskyrė. 
McLaughlin buvo kaltinamas už 
išmainymų išpirkimo pinigų.

Du kaltinamųjų, Vilder ir 
Delaney, kurie gelbėjo 
Laughlin iškeisti pinigus, 
išteisinti.

Byla buvo nagrinėjama 
reliniame teisme ir jos nagrinė
jimas tęsėsi beveik penkias sa
vaites.

Du kiti kaltinamieji, kurie 
prisipažino prie kaltės ir liudi
jo prieš kitus kaltinamuosius, 
bus nuteisti kiek vėliau.

MilįįįįtiMį^
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Ryte pamaldos buvo senojoj 
bazilikoj. Mišias laikė pats 
kardinolas, o pamokslų pasakė 
kariuomenės vyskupas. Gorojo 
simfonijos orkestras ir giedojo 
200 kunigų choras. Visa bazili
ka buvo papuošta juodais kas
pinais.

Bazilikoj pamaldose dalyvavo 
tik velionio šeimyna, jo brolis, 
kabineto nariai, užsienio atsto
vai ir imtys augštieji valdinin
kai. Lenkų susivienijimų Ame
rikoj atstovavo šeši atstovai, 
jų tarpe lietuvis kun. Stuczko, 
gal populiariškiausias lenkų ku
nigas Chicagoje.

Po pamaldų užsigrudusiomis 
žmonėmis gatvėmis 20 genero
lų karstą ant savo pečių nune
šė į aerodromų, kur pro kars
tą praėjo kariuomenė.

Po to karstas liko nuneštas 
į geležinkelio stotį ir traukiniu 
išvežtas palaidojimui Krokuvo-
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Lietuvoj žmonės dar 
vis mušas ir šaudos
Muštynės labui buvo padaugėję per Velykas

SUIIADA l’KII.IAIS

KALVARIJA. — Balandžio 
iš 20 j 21 d. nakt| 1 vai. Kal
varijos m., Dariaus ir GirČno 
gtv., Marljampolčs apskr., ant 
šaligatvio rastas peilio smūginis 
| galvų nužudytas Bogužns, Jo* 
nns, Juozo a., 28 mt. amžinus, 
gyv. Kalvarijos m.

Aiškinant vietos policijai ši
lų (vyk) paaiškėjo, jog tų pa
čių nakt) Jonas Bogužns su sa
vo broliu Juozu buvo gerokai 
išsigdrę Ir Kalvarijos m. už
kabinėjo praeivius. Apie pusę

pirmos Jonas BoguŽn su savo 
broliu Juozu buvo užkabinę ties 
šaligatviu koletų stovinčių vy
rų, kurių skaičiuje buvo Kal
varijos m, gyventojas Griške
vičius, Mikas, 22 mt. amžiaus. 
Griškevičius, Mikas, įsižeidęs 
Bngočių imsiolgimu išsitraukęs 
poli) nuo pastarųjų norčjo at
siginti ir Čia pat vietojo pei
lio smūgiais ( galvų nužudo 
nų Bngužų. Griškevičius, 
kas,

tų pat dienų apie 22 vai. mi
rt.

Policijai aiškinant šitų (vy
ki nustatyta, jog Juozas Bu* 
manauskas tų dienų buvęs ge
rui išsigėręs ir kaip tik tuo 
laiku triukšmavęs Ramanausko 
namuose. Ramanauskas norė
jęs triukšniadaij nuraminti, ta
čiau šis jo nepaklausęs, už tai 
Neverdauskas ir peršovęs Ha- 
manauMkui kojų.

Davatkos tyko pasi
griebti laisvamanių 

kimus

sulaikytas.

MIRTINAI SUŽEIDĖ

J(>
Ml-

Šiauliuose yra laisvos 
kapinės, kur palaido
ta du laisvamaniai.

DON’T BUY
Any Refrigerator

KAZLŲ KAIMAS. — Balan
džio iš 20 | 21 d. iuikt| apie 
24 vai. Kazlų km. ir valsČ. Ma- 
rijampolčs apskr. pas ūkininkų 
Juozų Kudžmų keli jsigčrę to 
kaimo vyrai susiginčijo ir pa
galiau susinešė. Peštynių metu

UNLESS n HAS 
THESE 2 ESSENTIRtS:

mirtinai sužeistas Kasys 
la. Jvykis tariamas.

SMARKIOS MUŠTYNIŲ 
KALVAUIJOJK

ŠIAULIAI. — Šiaulių lais
vojo kapinČHo buvo palaidotus 
25 mt. amžiaus džlovji miręs 
darbininkas Kostas Jackus. 
Liiidotuvflse dalyvavo dldolč 
laisvos minties žmonių minia, 
kuri jmlydOjo velion) not | pa
čius kapus, esančius per 3 ki
lometrus nuo miesto. Išnešant 
inirus|j| iš' namų Miglovaros 
galvijo kelios davatkos atCJo 
sakyti žmončms neprašytų pa
mokslų ir jvnirlal trukdyti lai
dotuvių rimt|» tačiau karštes
nių Jaunuolių buvo nuvytos ša
lin. Mat jos tikėjosi pasisavln-

mokslininkai kasmet daro Lie
tuvos gelmių tyrinėjimus. Ta
čiau tyrinčj linai reikalauju di
delių išlaidų. Todčl jie daromi 
gana ribotai. Kni kurios Lle- 
aivos vietos Jau yra goriau Iš
irtos ir Iš to turimo Jau no- 
mvža naudos.

Biržų apskrityje yra gana 
didelis, net galima pasakyti, 
nilijoninis Lietuvos gelmių 
airtiis-glpsas, Pyvčsos, Tiltu* 
os, Juodupio, Apaščios Ir kitų

varvančio vandens,
Vietos gyventojai, kurio dir

ba vietos gipso kasyklose pa- 
pasakoja visokių Įvykių, suriš
tų su požeminiais urvais, ku
rio kartais praryja gyvulius, 
žmonos, Ir net trobesius, Prieš 
uirų — 1010-1912 m. tojo apy- 
Inkčjo žomfl prarijusi svirnų 
u grūdais ir kelis arklius. No- 
loroikalo vietos žmonflso yra

fiibrlkčllal, kurie Irgi perdir
ba Biržų apylinkių gipso nk- 
monlt. Vadinasi milijoniniai

Lietuvos gelmių turtai pamažu 
pradeda duoti naudos.

Tub.

Policija jvyk| tiria.

REVOLVERIU PERSO V fi

Re*

Gautu žinių, kad per Vely
kas S. Kalvarijoj tarp jsigūru- 
aių vyrų kilo smarkios mušty
nes, kurių metu pil. Batūra 
peiliu mirtinai nužudytas, Esu

Velykos pračjo su lapsi- 
daužymais

Frigidairc 1935 šaldo 
riau. todėl, kad kiekvienas 
modelis yra prirengtas su 
Super Freeier.
Super Freeaer suteikia jums 
pilna sušaldymą kiekviena- 

. inv kabinete. Greitai sušaldo 
’ ice cubes. Yra vieta dėl su- 

šaldymo mėsos ir ice cream. 
Yra ekstra vietos dėl laiky
mo ice cubes. Sandelis dėl 
daržovių ir vaisių. Atsilan- 
kykit pas mus ir apžiurėkit 
FRIG1DA1RE 1935.
NEREIKIA PINIGŲ 

IMOKRTI
Lengvais išmokėjimais per 

2 metu.

££ ’99.50
CENTRAL 
DISTRICT

FURNITURE CO

Alai, kaip kartų jau buvo at«L 
tikę, norOjo palaidoti j| savo 
kapuose, o paskui kalbėti apie 
“atsivertimų”, Vienas kunigas 
mirusiojo tCvams, matyt, tuo 
reikalu buvo atsiuntęs savo vi
zitinę kortelę, kviesdamas pas 
j Į užeiti, b.et tčvai nCjo,

IV 23 | tas pačias laisvas 
kapines iš Joniškio buvo at-

TAURAGE. — Tauragėj Ve
lykos pračjo triukšmingai. Po 
karštų baliavojimų prasidėjo 
muštynes. Vienam kitam peiliu 
„praplautas pakaušis. Buvo kai 
kur pavartoti iŠ tvorų basliai 
akmenys ir net brųunlngns.

»
i

Balandžio 21 d. apie 19 vai. 
Ingalangių km., šilavotos valsč., 
Juozas Neverdauskas prie sa
vo namų revolverio šuviu per
šovė to pat kaimo gyventojui 
Juozui Ramanauskui kairiųjų 
kojų, aukščiau kelio. Nuo pa
darytos žaizdos Ramanauskas tauto

Žirnis moteris Teklč Baranaus
kiene. Iš Joniškio j laidotuves 
buvo atvykę apie 20 žmonių 
ir nemažai dalyvavo. Šiaulie
čių. (L. ž.)

Milijoniniai gipso 
turtai Lietuvoje

šventieji urvai, žeme, kuri 
prarija Žmones, gyvulius ir 
net trobas.

liueso Jau daugel amžių žino 
ičh randa 
aii kur —« 
klodus, šio 
darč prieš 
kai PyvOsos 
NornunOlio upių vietose liūlia
vo Jura. Taip • yra nustatyta 
Lietuvos mokslininkų, kurio 
sako, kad gipso klodai susida
ro Juros dugne iš kalkinių ak
menų ir sieros rukšties miši
nio. Vadinasi dnbnrtinO Biržų 
apskritis užima buvus) Juros 
dugno paviršių. Tiesa, šio gip
so klodai tęsiasi Ir Latvijos 
teritorijoje, bet Jie geriausiai 
matyti Lietuvoje PablržOs it 
Biržų valsčiuose. Ypač daug 
tokių klodų yra prie siaurojo 
geležinkelio IMržų-fiiaulių lini
jos, prie Gulbinų stoties, Klr- 
donių kaimo ir kiek toliau — 
Kaunių dvaro laukuose,

Apie 1901-1902»m. Į šias vie
tas buvo atvykę keli žymus ru
sų profesoriai ir lyrinCJo Bir
žų apskrities gipso klodus. Ne
trukus | Panevožj atvyko vie
nas Petrapilio fabrikantas, ku
ris su vietos rangovais tarčsi 
dčl gipso akmenų pristatymo 
Panevėžio stotim Vietos ūki
ninkai mčglno vožti tuos ak
menis Panevėžin, bet matyti, 
kad las darbas neapsimokOJo, 
nes platesne eksploatacijos ne
buvo išvystyta.'*1

Sma adonių Upelio krantuose, 
1921 m. buvo1 užtikti kaž koki 
urvai. Vietos žinonūs juos va
dinę šventaisiais. Viename to
kiame urve -buvo matyti dide
lių jvairinspalvjij ! akmenų klo
dai. 
lyg 
Ii ai 
vos 
vos 
nys.

gipso akmenis, o 
net didelius gipso 
gipso1 klodui SUhI- 
tukstunČIuH motų, 

, Tatulos, Mūšos,

įplo pankondiiHluM dvarun Ir 
itigrlnizdiiHiaH bažnyčiai!. Emu 

monovČJo žmončM glrdčdnvę du- 
hIIum varpų balNiiH. Tai altam- 
,)čdavo tų paidcondtndų bažny
čių varpai,

Klrdonlų kaimo apylInkčK, 
kurloMO yra dideli gipso klo
dai, žomčs ukiui yru nollnku- 
moH, noH gipso akmenys pra- 
sldedn 10-15 centimetrų gilu
moje. Gunykloms laukui Ir gi 
bevelk netinkami, nos auga ro
ta žolč Ir krūmokšniai. DiiIIh 
gipso klodų priklauso valdžiai, 
o kita dalis yra ūkininkų nuo- 
snvuoso laukuose.

Pats gipso akmenų kusi mus 
yra gana sunkus. Susprogdin
ti. gipso klodai, suskylu j di
desnius gabalus, kurio laužomi, 
verčiami j vežimus ir vežami 
1 Gulbinų geležinkelio stot). Is 
čia šimtai vagonų gipso veža
ma | Kaunu, kur Jis apdirba
mas. Plrmutinj gipso fabrikų 
|ste|gfl inž. Glodonis, M. Milu
kas ir P. Kakoranas. Nuo pra
džios savo Jsikurimo ligšiol fa
brikas Jau perdirbo apie 1000 
vagonų gipso. Be šio fabriko 
dar yra Įsisteigę keli mažesni

I III . III...   W ».     ..............       .. į

SIŲSKI! FEk
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvosžmonėsr 
fcįp pataria Lietuvos bankar

Lietuvos gelmių turtai, pa
lyginti su kaimynų vokiečių ir 
lenkų panašiais turtais, tora 
dar mažai ištirti. Tiesa, Vy- 

Didžiojo universiteto

Jio atrodo;(gana keistai: 
popiorio lapai, horizontą* 
sukrauti. Tai buvo mels- 
— pilkšvos, —baltos spaK 
nevienodo aukščio akme- 

Kiek giliau pastebėtos 
blizgančios lazdeles. Tai buvę 
staloktitai ir ^tologmitai. Jie 
atsiranda per 'eilę metų nuo

•• , „ , <■.' ..........c ... ■, .v';y

.........  ii4<n»w>imaHMniHw^^ ...... ..

AKIĮJ SPECIALISTAI

GARSINKITeS
NAUJIENOSE

iŠ

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

DR. G. SERNER
LIETUVIS

^^Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St

kampas Ualsted St.
Valandos uo 10—4. huo 6 iki 8 

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų

Puiki Proga Pasida
ryti Pinigu 

l*AI)AltYHIT IKI Wl | M8NKHI 
Bukit niUMU aUtovu savo apiolln- 
k0,|(i (Idl gnroN ruAlos uniforma, 
ovoi'hIIm, Jiuikotu. kalnių, marški
niu, kimurlų, Apgarsinimus pažon- 
kilnius, Tiktai angliškai kalbanti 
sulosmanul Ims priimti. I'uvyzd- 
Žhil dykai. Tho Mastor Unlform 
Company, Llgonlor, Ind,

NUGA-TONE SUTEIKS 
JUMS NAUJĄ SVEI

KATĄ
NIIUA'TONlfl Kiilvlrlliitt vIm.IOiin orssmia 

AftinirMiM MTStemnih, iisimIso surotu-
ihloM vlrMdiiliiio m*ui'm(i, ir vidiniu*, Au- 
lulldit liBUJU i'KŲuotuiit)N, in*rvi| *y*>
hunui ir luulnro h (vlrl<>»nr, l'Mtn)b*ll kur 
MlU viiInIiiI iioiuiKolbAjo, pMM'luiita H| torų 
vul»lii luiNlruilyii indui ( holulą <||)<ui, po 
VMtloJllIlUį.

Nt'(IA«'J’0NM pitrUiiOflauinN viduti-
nyAlo*«, SiiirAklln '.imI m hiHihuMu tikri, 
NU(iA*TONę), iiiuull įtiki t »< puviuhinloju.

Nuo lillkiflihjhiio liokll (lOA'ŠOL — 
IdoMlų vidurių LluomioUtjų uho Ir IHta.•«

EKSKURSIJOS

te

raus
KLAIPĖDĄ 
“GrliMholm”

WHOiI 
TIESIOG Į 
Motorlaiviu

IŠpįnukįii Irt Nnw Yorko GEGUifliS-MAY 25 (I., 1935
Tuo pučiu motorlaiviu 

Antru ekskursija išplauks 
Liepos 3 d., 1935

NEW YORK—KLAIPĖDA 
(Po r (lo tlion burga-S tock hol m) 

ItouglamOMi
Liet, Laivakorčių Agentų H-goa Am, 

Kiti, Išplaukimai iš NcwYorko 
Kungliolni ............... Birželio 4
Drottningholm .... Birželio 12 
“Drottlngholm” Liepos 17 
Gripshohn ............... Liepos 29
Informacijų Ir laivakorčių kroipkiUs 
1 bont kuri SąjungOM nori, autorizuo
tu vietini laivakorčių agentų .arba I 
bont kuria musų raštine. Tarp Švo- 
dljoa Ir KlalhAdoa plaukioja nnujna 
modornlškttH laivas ‘MARIEHOLM’.

Swedish American Line
181 N. Michigan Avim Chicago, UI.

AKUŠERES

m.

DomCs! Usiparduoda 
Pulki stonoms poplmi 

5c iki 15c už rolę 
Dldollk dhhI rl likimas lairnykščlų 
spalvų Ir risunkų. Pirmiau par- 
sldavČ iki ........... 00c. už rolę.
GJX)S8 mulu va ........... 31.25 gal.
FLAT mulovii ........... 31.25 gal.
JUODAS Mkrymi ųnumol .... 85c. 
ŠALTOS niuIdVOM 25 nv. maišas II 
GERAS floor varniA 31 gal.

ROBERTSON & CQ.
1342-44 W. Mudl.on Nl, 

ClilcugoN vuiklIauMlu mulovų 
krautuvo.

r
KONTRAKTORIAI 
B. Slinki* tie C*, 
nauju* ir lalaom senus 

Patyrimas 15 motų, Dar
bas garantuotas

t, 
Statom 
namuti.

4131 HO. FRANCISCO AVĖ. 
Phone Lnfnyette 5824.

ADVOKATAI
JOSEPH J. GRISH 

Lietuvis Advokatas 
4631 South Ashland Are. 

Tel, Boulevard 2800 Km, 6515 Ho. Rockvel) 8t* 
Tol. Ihpubllc 9723

IMIrs* Akiiclia IC* Jrizusz

j •

Phyaical Thorapj 
and Midwife

6109 S. Albany 
Homlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninlse, 
duodu massage 
electric treat« 
mept Ir magno* 
tie blankota ir tt 
Moterims ir mcr« 

glnoms patari
mai dovano!

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

3201 W. Csrmak Road (W. 22 St.) 
Ofiso viilandoa: Kasdien nuo 9 iki 5. 

Vakarais: PunedOllo, Seredos ir 
PfitnyČIos 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 S. Rockvell Street 

Telefonas Republlc 9600

State 0661Jos. V. Mockus, Jr.
ADVOKATAS

! „<160. N. LaSalle St. >
Room 1515

Valandos kasdien, o vakarais sulig 
susitarimo.
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GYDYTOJAI IR DENTISTAI
LIETUVIAI LIETUVIAI LIETUVIAI

Amerikos Lietuviu Daktaru Draugijos Nariai

Dr. V. A. Šimkus
gydytojas IR chirurgas

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

3343 South Halsted St, 
Tel. Boulevard 1401

9

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 7880
Namų telefonas Brunsvriek 8597

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2848 

Dr. Bertash 
756 West 35th St 

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

Nedaliomis pagal sutarti.

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas
Oflaaa 4646 So. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki8 
vak. NedSIioj pagal sutarimą 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel. Prospect 1980

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

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

KITATAUČIAI

3621-23-25 SOUTH 
HALSTED STREET 

JOS JOZAIT1S, Mgr.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir TĖVAS ,

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

CHAS. SYREWICZE
1341 South 50th Avenue Cicero Phone Cicero 294

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

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

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

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

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

J. F. KADŽIUS
668 VVest 18th Street Phone Canal 6174

A
S. M. SKUDAS

718 West 18th Street Phone Monroe 3377

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTf
YARds 1741—1742

AKIU SPECIALISTAS 
27 METU PATYRIMO 

Pritaiko, akinius! džl visokių, aidų

Phone Canal 6122

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS,
2201 West 22nd Street
Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 

Seredomis ir nedSl. pagal sutarti 
Rea. 6631 So. Califomia Avenue

Telefonas Republlc 7868
■r-—. - —- z.  

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0086 

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

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland Avė.
Kampas 18 St. Phone Canal 052 
Valandos nuo 9:80. iki 12 ir nuo 1:30 
iki 8:00 va. vakaro. Nedalioms nuo 
O-nO ild 112-00 Kalbamo lietuviška*

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart iventadienio ir ketvirtadienio.

DR. J. E. SIEDLINSKIS
DR. H?’ SIEDLINSKIS

GAS DENTISTAS X-RAY
4143 ARCHER AVn Cor. Francisco 
Tel. Office Laf. 3650; res. Virg. 0669

1............................. ■-■■■■! i»   h Ui......................................    i

Dr. Herzman
IŠ RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 3ff 
metus kaipo patyrus gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1034 W. 18th SU netoli Morgan 8a 

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vaL vakare. 

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

t

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas. 
Palengvins akių įtempimu, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste* Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas a) 
elektra, parodančią mažiausias klai- 
dar. Speciali atydą atkreiptam i mo
kyklos Kvaikus. Kleivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 ild 8 v. Ne- 
dėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso- 

mos be akinių* Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av?
Phone Boulevard 7589

Tol Oftoe Wentworth 6380 
feez. Hyde Park 8895 

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

Valandos 1—4 do pietų, 7—8 vaL vak 
išskyrus seredomis ir subatomis

Phone Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezel’is

Dentistas 
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.

Dr. C. K. Kliauga
Dentistas 

Valandos nuo 9-9 .
2420 West Marąuette Road
arti Western Avė. Hemlock 7828

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 fld 4 
vai. po pietą ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki U 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

telefonas Prospect 1028 
Rezidenciją ir Ofisas 

___ ___ Canal 0706 

Dr. J. J. Kowarskas 
i GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W .63rd Street, Chicago 
Ofiso valandos: nuo 2-4 ir nuo 7-9 v.v. 
nedaliomis ir seredomls pagal sutarti.

O
Ž359 So- Leavitt'St

Dr. A. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija: 
2519 West 43rd St

VALANDOS: Nuo 9 iki 10 ryto, nuo 
likiS po piet. nuo 6 iki 8:80 vak. 
kasdien. Nedaliomis nuo 11 iki 1 p.p. 

Tel. LAPAYETTE 8051.

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn 

4631 South Ashland Avenno 
Ofiso valandos:

Nuo 10 ild 12 diena. 2 iki 8 po pieta 
7 iki 8 vai NedSL nuo 10 iki 12 

Res. Telephone Plasa 2400

Kiti Lietuviai Daktarai

- Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St 

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pieta
ir nuo 6 0d 8 vakaro.

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8488

Ofiso TeL Calumet 6893 
Ros. TeL Draocel 9191 

Dr. A. A. Roth
visi

Ofisas 8193 So. Halsted 8L 
arti 81st Street.

alandos? 2—4. 7—9 vai. vak. Nu
diltomis ir Šventadieniais 10—18 

diena. _ , . . i

i’
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šeštadienis, geguž. 18, 1936

PADAUŽŲ FILOSOFIJA

užsienio

kulturi

Vaikų, daugiau vaikų!

NESKAITYS

sktvl

ceris

EFRIGERATO
Paskelbė pragarui karų

A. M. BUTCHAS,Inc
Koks jo likimas?

GYDYTOJASAPIE RAMSTYMUS $29.95

KENOSHA, WIS

JOYCE BROS
WAREHOUSEsu pra

Phone 5790

Perdaug smagenų—
RADIOS,

Duodame gražius lietuviškus radio programos kas ne* 
dėldienį, 11-tą v. prieš piet, iš stoties WGES, 1360 kil.

Išmainykit savo senus rakandus 
ant nauju arba perbūdavote

Telephone VICTORY/4226.
J. W. KALEDINSKAS, Manager

ištižęs Ir sukleręs ir bo nuns 
čįų jis subyrėtų.

Kokia yra ta literatūra

visi ne
visi tie

manjo-
riestai.

misionierius vienoj 
lietuvių bažnyčioj,

kad, 
tas ir

RAKANDŲ, RADIOS

Lietuva 
pati pil
numu ?

kurie nuo

silpnas ir kreivas 
atitaisyti su naujai

Arnotų Valgomojo Kambario Setai, C1A Cft Ir Viri.

Patyrėme, kad pas vyriau
sią marijonų laikraščio redak
torių esama “perdaug sm a ge
nų, o trūktinai pinigų*'.

Gerai. Gal brolis galėtum 
dalį smagenų dovanoti bied- 
niems? Jeigu jums pinigų la
bai trūksta, tai duokit žinią 
Padaužoms,—musg piniondzų

Be išminties, nėrusi 
išeities.

2-jų Arnotų Parlor Setai, 
$9.50 ,r ’**

ir marijonai, pasi- 
vaikų, bet negali 
nors svetimais pa- 
ir už didesnį

Pirmiau jisai skuto, 
kaip nesisekė—siuto, 
Potam jisai dergė, 
Nepadoriai žergė... 
Paskui jisai skundė, 
plepėjo ir siundė. 
Dabar jisai pyksta, 
kamuojasi nyksta.

uis yra prirašęs Ii 
Išleidęs storų knygų. Yra žmo
nių apsėstų manijos būti ra
šytojais, nors jų makaulės tuš
čios, Nb visi juk ir gabumų 
turi
Lietuvoj, kuri tiktų skaityti in- 
loligontlškam Amerikos lietu
viui? Jeigu jos butų, mes jų 
pirktumb ir tuoml paremtume 
Lietuvos rašytojus ir Lietu-

SVARBUS PRANEŠIMAS
Nedėlioj, Gegužės 19 d., 1935 

NAUJO DARŽO “BIG THREE INN” 
ATIDARYMAS WILL0W SPRINGS

Ant Archer Avo., 0 blokai nuo Kenn Avė,

Amerikos niekas 
nerėmė

GERU. Naujienų įkaityto
jo* ir įkaitytojo! prašomi 
pirkinių reikalais eit! Į tas 
Krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Pakilo trys rankos.
Misionierius porpyko. Dar 

daugiau išbarė ir net iškeikė 
parapijomis Ir vėl kluusia, kas 
skaitys katalikiškus laikraš
čius. Vėl pakjla trys rankos.

čia jis užklupo priešakyj sė
dėjusių motor|, išbarė jų ir pir
štu rodydamas į vienų po ki
to rėkavo: “Ir tu neskaitysi! 
Ir tu neskaitysi! Dievas at
siuntė mano aveles ganyti, o

Vienas 
Chicagos 
kur susirinko jo pasiklausyti 
nemažai moterų ir vaikų, bet 
višai mažas vyrų skaitlius, 
karštai graudeno parūpi jonus 
neskaityti bedieviškų, socialis- 
tiškų, komunistiškų ir pažan
giųjų laikraščių.

“Atsiliepkite, kurio šito ma
no prašymo nepildysite!“ rėkė

visas pragaras 
Dievų, Bažnyčių 

tik užmušus mus

iŠ an- 
klerika- 

klvrikalų tar

kom: prie jūsų laikraščio dir
ba keletas asmenų, kurie, Iš 
šalies žiūrint, turi labai ma
žai išminties, <> kadangi pa
daužos yra gailestingi, tai la
bai labai norėtų pagelbėti 
jiems. Kitaip vertus, padau
žos norėtų padaryti mlelašlr- 
dingų darbų dėl kūno ir dėl 
dūšios. Pagalinus, jei tie žmo
nės turėtų padoresnius sme
genis, visiems butų geriau.

Taigi, jei brolis galėtum 
pagelbėti, mes prislųstume 
specialistų, kuris dalj jūsų 
smagenų persodintų jūsų pa- 
gelbininkams. Kų sakai broli?

Lietuvos rankdarbių paro
dos ir jų pardavinėjimas Ame
rikoj aiškiai parodė, kaip pri
mityviška tebėra musų tėvynė. 
Noišrodo, kad iš jos galėtume 
pasimokyti, kad ji pati kultū
ros j ieškodama galėtų savo iš
eivius kultūrinti, kurio gyvena 
kulturinguose kraštuose.

Supraskite, čia mos nekal
bame apie šaukiamų lietuvių 
kongresų ir nekritikuojame p, 
Skipičio, šiais reikalais rūpi
nasi musų politiškos žvalgybos 
departamentas.

— Pinionžų ministerija.

$39.50 
$19.50

$30.00 9x12 Puikiausi Kaurai, pasirinki 
mas. po ............. .....................

$50.00 Naujos mados GESINIAI
PEČIAI po .... .................................

Remti maž-daug reiškia pa
laikyti silpną arba griūvantį 
daiktų.

Kada daiktas yra jaunas ir 
vis eina stipryn ir jei yra aiš
ku, kad ateityj be paramos jis 
atsilaikys, tokį daiktą galima 
paremti, jei jis bus kam nors 
naudingas. Remti griūvančius 
daiktus, kurie kas kartas vis 
didesnės ir stipresnės paramos 
reikalaus, yra ir neišmintinga 
ir žalinga.

Vieni prašo paremti bažny
čią, kiti laikraštį, treti radio 
valandą, ketvirti saljuną, penk
ti kultūrą, šešti pikniką, sep
tinti blaivybę, aštunti Roose- 
velto administraciją. Ir lidžbų 
pritruktume, jei suskaitliuotu- 
me visus prašymus ką nors 
paremti. Išrodo, kad svietas yra 
taip sukeręs ir išgveręs, kad 
be ramstymų jis tuoj sukler
tų ir subyrėtų. Jame daugiau 
ramsčių, negu kitko. IŠ kiek
vieno žmogaus bandoma pada
ryti ko nors arba kieno nors 
ramstį.

Niekas neatsiliepė.
“Dabar, kada aš matau, jog 

esate stipriai įsitikinę neskai
tyti bedieviškų laikraščių,“ tę
sė toliau misionierius, “yra 
svarbu, kad jus visi skaitytu
mėte katalikiškus laikraščius. 
Atsiliepkite 
šios dienos skaitysite katalikiš 
kus laikraščiu^ Pakelkite ran 
kas!“

Puikus V 
Zylo-Shell X 
rėmai pagra 
Žiną veidą

Šlifuoti Akiniai
Sustiprins regėjimą

slėnius. Sumeškerioti tuos, ku-’miu kuriniu,t vienok tikrenybėj 
Knygų 

patys grįžtų" jeigu Lietuvos ritšoma Ir leidžiama daug. Bet 
gyvenime atsirastų kas nors kum jos vertos? Juk ir musų 
masinančio. ( jų neišvarytum j Karpnvičiuk 
net ir tų, kurie per radio, laik 
raščlus ir kitaip jų giria, 
b Ina Ir kitus jų mylėti 
tuoj a.

Kuomet pati Lietuva ir 
oltyj ir dabar reikalinga 
vlaoktarlopos paramos, ypač 
piniginės, kurios Amerikos lie
tuviai apščiai yra teikę, kaip 
galima tikėtis iš jos 
lietuvių rėmimo?

Sakoma, gali duoti 
nės paramos.

Ailt kultūros dabar 
gsta jodinėti. Netoli 
kraštai, į kuriuos lietuviai pa
bėgo, yra kulluriškesnl už mu
sų tėvynę. Menas, litera turai 
organizacijos, mokyklos, tvar
ka, susisiekimas, patogumai, 
ypač Amerikoj, Lietuvai nepa
sivejami. Kad pasirodyti, jog 
ji yra civilizuota Ir kultūrin
ga, Lietuva pati importuoja 
šiokius tokius kultūros trupu
čius ir iš Rusijos, ir Iš Vokie
tijos, ir iš Franci jos, ir iš Ita
lijos, ir iš Anglijos. Tokiu bu- 
du ten ugdoma šiokia tokia 
čop-sui kultūra su lenkiško 
šlechtiškumo smoku. Dzien do- 
bry, pano\vie! Lietuva išmoko 
frakais rėdytis, vienas prieš 
kitų lankstytis ir veidmainin
gai kalbėtis. Kad ir kiek sta
čiokiškas, bet nuoširdus, demo
kratiškas, tiesioginis kalboj 
lietuvio tipas naikinamas. Auk
lėjamas nuolankumas, pataika- 

iš vienos 
ir žiau-

NAVJI 9x19 KARPETAI 
$9.95~$11.95~$13.95

Imame senus baldus į mainus ant naujų, duodame di
delę nuolaidą. Lengvus išmokėjimai pritaikomi visiems.
Atlankykite dabar šią didžiausią krautuvę Bridgeporte*

Amerikos lietuviai dar nėra 
gavę iš niekur jokios paramos. 
Jie jos niekad ir neprašė.

Mos nepaisome, kų Naujie
nos ir kiti laikraščiai rašo ir 
rašys apie Draugijų Užsienio 
Lietuviams Remti, nes tai jų 
biznis, bot padaužų analizė pa- 

!rodo, kad net ir depresijos lai
ko Amerikos lietuviai velyk j 
flapauzos eina, negu prašyti 
paramos iš Lietuvos. Mat, jie 
žino, kad ubagas ubago nega
li paremti.

Amerikos lietuviai rėmė sa
vo gimines ir draugus Lietu
voj, rėmė nuo karo nukentėju
sius, rėmė Lietuvą jos kovose 
už nepriklausomybę, rėmė vi
sokius kolektorius ir biodos at
varytus darbuotojus, rėmė ba
daujančius rusus, belgus ir ar
mėnus, rėmė Lietuvos partijas, 
mokyklas, bažnyčias ir kitkų.

Padaužos jau buvo ketinę 
sutverti draugijų viso svieto 
lietuvių susiartinimui arba ko- 
operavimui ar kokiems kitiems 
tikslams, sakysime, kad ir vai
nos prieš džianitorių unijų ve
dimui, bot niekad nesitikėjo
me, kad Lietuvoj įsikurs drau
gija, kuri užsimanė ir Ameri
kos lietuvius remti.

Padaužos žino, kad apie 40 
nuošimtis visų lietuvių yra Iš
keliavę į svetimus kraštus. No 
viena Šalis negalėtų šituo pa
sigirti ir su Lietuva susilygin
ti. Jeigu Amerikos durys butų 
atdaros, nėra abejonės, dar ko
kia pusė miliono lietuvių bėg
tų į jų* apleisdami savo bran
gių tėvynę, kur viskas taip 
gražu ir malonu. Ir jie bėga 
į Afriką, Argentiną, Braziliją, 
Urugvajų, kur klimatas nepa
lankus, kur apsigyventi sunku, 
kur susikalbėti negali.

Taigi muntf* išrodę, kad lie
tuviai • tyko pasprukti iŠ savo 
brangios tėvynės. Ar jie tai 
daro Žinodami, kad kituose 
kraštuose ras žmoniškesnes gy
venimo aplinkybes, ar tik to
dėl, kad lietuvis yra padaužiš
ko budo, mes dar netyrinejo- 
me. Išrodo, kad Lietuvoj yra 
reikalinga draugija, kuri rūpin
tųsi neišleisti gyventojų j už-

aš atradau ožius! Pasakykite 
man, kodėl neskaitysite,“

“Kad nemokume!“ atsiliepė 
netoli visas būrys.

NAUJAUSI 
REFRIGERATORIAI 

Visokių gerųjų išdirbysčių nuo

Broliai marijonai, kaip ma
tyt, su pragaru daugiau nebe- 
draugauja. Jau tapo paskelb
tas pragarui karas ir greitu 
laiku išgirsime šaudymus. Ne
senai “Drauge" tilpo rezoliu
cija. iš kurios matyt, kad tai
kos nebus. Rezoliucija skam
ba šit kaip:

“Kadangi 
sukilo prieš 
ir mus, kad 
šv. Tikėjime, kad mes liktu
mam be vadų. O juk mes 
esam Kristaus kariai, gi kuni
gija—generolai, musų vadai.

“Kaip šalies valdovas pasi
elgia su apsileidusiu kariu, 
taip Kristus Karalius pasielgs 
su mumis, jei pasirodysim 
apsileidėliais.

“Kad pelnyti Kristaus Ka
raliaus išaukštinimą, atžymo
jimą, mums reikia budėti ir 
ginti savo Karalių—Kristų. 
Reikia mums nugalėti praga
ro puolimą. Nes musų pusėje 
tiesa ir jėga.

“Kristus Karalius neapleis 
mus! Jis pagelbės mums vesti 
ir laimėti aršią kovą 
garu.”

Nebijokit, broliai 
nai! Jeigu jums bus 
duokit žinią Padaužoms,—mes 
tuojaus prisiusime jums dalį 
savo vaisko. Ir galit pasitikė
ti—musų kariai nebėgs iš ka
ro lauko, bet kariaus iki galo 
ir ne vienam velniui ragus 
nulauš.

“Tos molinos, kurios utvyk- 
dnmos j piknikų atsiveš did
žiausių skaičių savo vaikų, 
gaus dovanų."

Perskaitęs tuos žodžius, 
skaitytojas pamanys, kad tai 
Hitlerio žodžiai. Ne. Taip ra
šo marijonui!

Hitleris 
rodo, nori 
turėti, tai 
sidžiaugia 
čių dovanas dalija

Sieteliams Enamel
Kvorta ........... ........ .

MALEVA verta $1.50
Galionas .............. ......

VARNIŠAS ............ .

Visai Nauji Porcelain Garantuoti 
Eletrišld Refrižeratoriai 

Už Vi KAINOS
ATDARA UTARNINKO. KETVERGO 

IR 8UBATOS VAKARAIS.
KEDRUOJ IKI S VAL. PO PIET

5711 SOUTH HALSTED ST.

Broliai komunistai su 
gerėjimu kalbu ir rašo, 
girdi, tas ir tas pnbugo, 
tas dreba ir tt. Sako jų bijo 
kapitalistai, buržujai, valdi
ninkai, biznieriai, svečiai ir 
visi, kurie nepriklauso mizer- 
nai jų partijai. Sako: jei bu- 

aukoja komunistams 
kumpį, tai jis daro tų iš bai
mės, valdžia šelpia bedarbius 
komunistus iš baimės, o. be 
baimės nieko nesama.

Apie tų baimę padaužos 
dar kol-kas nieko nepatyrė ir 
negali pasakyti jos didumo ar 
menkumo. Bet mums atrodo, 
kad komunistams nevertėtų 
girtis. Žmonės dažnai bijo vi
sai menkų sutvėrimų, kaip 
tai: blakių, blusų, utelių ir 
kitokių menkų vabalų. O juk 
niekam neteko girdėti, kad tie 
gyvūnėliai didžiuotųsi.

vimas, garbinimas 
pusės, ir fanaberijos 
rūmas -iŠ kitos.

Kokio mono mums 
gali duoti, kuomet ji 
nai apsikrėtė svetimu

Literatų ir poetų irgi ant 
orderio negali iškepti. Lietuvos 
litoratinis žemčiūgas “Altorių 
šešėlyj“ yra jkirus neįdomių 
dalykėlių pasakojimas, ištęstas 
per kelis tomus. Cvirkos saty
rų Frank Kruką apie ameri
kiečius Lietuvoj ‘ skaitėsi žy-

$1.00 
$2.10

GERAS ENAMEL .... $1.90 
ŠEPEČIAI—4 indų   69c

MALEVA IR VARNIŠAS 
IIardware—Virtuvės Reikmenys 

ALYVA IR STIKLAS 

4414 S. Rockwell St.
Tel. LAFayette 4689
SPECIALIS 

IŠPARDAVIMAS

PATAISYK ST0G4 IR RYNAS DABAR 
Pirm negu valysi nummd Pašauk mus dėl dykai npsknltllavlmų.

,25 motai patyrimo. — Blekorhis ir Stoglus

LEONAS ROOFING CO.
3750 Wallace Street, Tel. Boulevard 0250

RIV, PLOVYRLIŲ, KAURŲ IR 
GESINIŲ PEČIŲ

Pritaikinti jūsų akims 
nužemintomis kainomis
Apsaugok regėjimą, pri
žiūrėk gerai akis, o ne-, 
reikės niekuomet gailėtis 
Prarastąjį regėjimą, 
akis galima dažnai ---------
išrastais ŠLIFUOTAIS AKINIAIS.
Jie apsaugos jūsų akis, pašalins akių 

.. » -_____........ Jus galėsite su jais skaityti mažas rai
des, siūti ir aiškiai toli ir arti matyti. Išbandyk šiuos nuostabius akinius.

VISOKIE PASTEBĖ
JIMAI

$80.00 Gražus Nauji Seklyčiom Setai po 

$75.00 Nauji garantuoti RADIOS po .....

$65.00 Naujos garantuotos Drabužių
PLOVYKLĖS, po ...............................

___ __ ...... _____ ___ ____  ___ , vakarus tarpo
JUSTICfi PARKO IR WILLOW HPflINGH.

UŽKANDŽIAI IR ŠOKIAI PRIE GEROS MUZIKOS VELTUI.
Piknikams ir išvažiavimams duosiu daržą veltui,

J. MIKNIS Tel. Willow Springs 62

Buvo toksai pilietis vnrdu 
Simoknitis. Jisai valgė, gėrė, 
dirbo ir miegojo. Vadinasi, 
darė taip-, kaip visi dnro.

Laikui bėgant pns jį atsira
do kažkokia ambicija. Jis pra
dėjo nerimti ir geisti garbės, 
garsaus vardo ir kįtokių niek
niekių.

Gyvendamas tarp žmonių, 
jis dažnai girdėjo garsų pa
žangiųjų vahlų. Ir jis užsigei
dė būti pažangiu. Jis prisi
kimšo kišenes įvairių popie
rių ir atėjo pns pažangiuosius, 
čia jisai statėsi dideliu radi
kalu, karštu klerikalizmo ir 
fašizmo priešu ir dideliu Inis- 
vniunniu.

Kadangi pas pažangiuosius 
jis negalėjo prasimušti į vir
šūnes, tai sumanė organizuoti 
savo partijų. Po didelio va
jaus tapo suorganizuoti trys 
piliečiai. Tokiu budu atsirado 
taip vadinama “liaudies są
junga". Bet ir ši organizacija 
jokios ateities jam nežadėjo. 
Tada jisai patapo Simonu ir 
nuėjo pas fašistus į uŽpečkį.

Pagalinus, pasirodė, kad ir 
su fašistų garbe aukštai neiš
kilsi, tai Simons nuėjo pas 
klerikalus už tarnų.

Trumpai suglaudus, 
kaičio eiga yra tokia: 
mokaičio gimė Simons, 
tifašisto—fašistas, iš 
lizino priešo 
nas.

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
DOUGLAS BATUS

MU-16 W. ROO8EVELT ROAD
arti St. LoiiIh Av. Tel. Kodzle HP02

Vrtnoe, liatauji ir drasko* vanoi.
«wimming pooi.

Rusiška ir turkiška pirtis
Moterims seredomis iki 7 v. v.

JOKS TEISINGAS PASIŪLIJI- 
MAS NEBUS ATMESTAS 

BAGYJE ŠIO 
IŠPARDAVIMO

3-jų Šmotų Miegkambario $24.95

LIETUVIS AKIŲ 
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th Street — Telefonas Yards 1829

ATLAS FUEL CO.
Vienintelis Lietuviškas Anglių Sandelis Kenoshoje

JUOZAS STEPONKUS, Savininkas
Užlaikome didžiausį pasirinkimą geriausios anglies. Pri- 
einamiausios kainos, greitas ir mandagus patarnavimas. 
Dabar geriausis laikas pirkti anglis dėl ateinančios žie- 

turime labai nužemintasmos, nes per gegužes mėnesį 
kainas.

6200—26th Avenue
KENOSHA, WIS

PROGRESS KRAUTUVE
TĘSIA DIDELĮ 2 METU SUKAKTUVIU

' L O iOS-jmd ,r 1NS UR AM ::
Jeigu i ji pwigų lUit Pirrho arba

* apdrauans iiuc ugnies vėjo utč. a*-šauk .
į 840 Wesl 33rd Sireel

TELEFONAS: YARds 2790 arba 2701

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
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Subsęription Ratas:
W.op per year ta ęanądą
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Chlcagoje — paltu:

Metama n...... .......... .............
Pusei metu ---------- —4.00
Trims mėnesiam* 2.00
Dviem mėnesiams 1.50
Vienam mtaęaiuį —_______ .7$

Chicagoj per iineiiQto|usi
Viena kopija ,A 3c
Savaitei 18o
Mėnesiui 75q

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,

Metams «——------ -—. $7.oq
Pusei metų 3.5Q
Trims mėnesiams....... .........   1.75
Dviem mtaeaiama ............ .. Į.25
Vienam mėnętįųi  ....... —— 7fio

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
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PfiL KLĄIPfljDOS KRĄŠTO

18.00

MIRTIES BAUSMĖS KLAIPĖDOS NACIAMS 
*> s < \

Vakar Lietuvos Vyriausias Tribunolas, kaip praneš 
ša telegrama iš Kauno, patvirtino mirties bausmes ke- 
tuirems Klaipėdos naciams ir kalėjimo bausmes 87 na
ciams, kurie buvo nuteisti dėl sąmokslo prieš Lietuvos 
valstybę. Keturi stambiausieji kaltininkai buvo surasti 
kaltais da ir žmogžudyste.

Teisės atžvilgiu šis Vyriausiojo Tribunolo sprendi? 
mas veikiausia yra pamatuotas. Bet ta byla turi ryškų 
politinį pobūdį, taigi ją svarstant negalima buvo neat
sižvelgti ir į tai, kaip ji atsilieps į politikos santykius 
namie ir užsieniuose. Mums atrodo, kad keturių pa
smerktųjų nacių sušaudymas Lietuvai naudos neatneša 
tų, o žalos gali padaryti nemažai.

Santykiai tame Europos kampe yra perdaug iš
tempti, kad Kaunui vertėtų daryti tai, kas dar labiau 
gali paaštrinti kai kurių kaimynų antagonizmą prieš 
Lietuvą. Klaipėdos kraštui irgi reikia daugiau ramumo, 
o ne kivirčų. Baudimas mirtim yra toks dalykas, kurio 
žmonės ilgai neužmiršta. Bus Lietuvai svęikiau, jeigu 
tos bausmės nebus vykinamos.

TAUTOS IR JŲ DIDVYRIAI

Daugelis stebisi, kad lietuvis Pilsudskis valdė Len? 
Riją ir pasidarė “didžiausias valstybės vyras” jos isto- 
rijoje. Yrą ir dapgiau lietuvių kilmės žmonių tarpe jo? 
sios didvyrių: poetas Adomas Mickevičius, generolą? 
Kasciušką. ir k. ? f‘

Ne tik pas lenkus, bet ir kitose tautose pąstebinąą 
tas keistas reiškinys, kad savo tautiniais herojais, mo
kytojais, vadais ir net valdovais jos neretai pasirenką 
kitataučius.

Rusus šiandie valdo gruzinas Stalinas. Vokietiją 
valdo atėjūnas iš Austrijos Hitleris, kuris prieš keletą 
metų neturėjo nė pilietybės teisių Vokietijoje. Didžiau-: 
sias Francuos generolas ir imperatorius Napoleoną? 
buvq italas, kurio kalboje iki pat jo mirties, sąko, buvo 
jaučiamas itališkas “akcentas”.

Tarpe stambiausiųjų rusų literatūros Žvaigždžių 
pereitame šimtmetyje randame Dostojevskį, kilusį iš 
lietuvių; o vienas nuostabiausiųjų anglų rašytojų, 
Joseph Conrad, buvo grynas lenkas.

Šitokių pavyzdžių yra tiek daug visose tautose, kad 
negalima jų nė suskaityti. Iš jų ąišku, kąd tautybė yrą 
ląbai reliatyvi sąvoka. Tautose yra nepalyginti daugiau 
to, kas jas . visas jungia, negu to, kas jas skirią.

Daug didesnis daiktas, negu tauta, yra žmoniją. 
Kas žmonijai tarnauja, tąs ir savo tąutąį nepusįcĮecįą. 
O kas daro skriaudą, vistiek ar savo tautai, ar svetimai, 
nėra ir žmonijai naudingas.

Ęerkračius daugelio vadinamų didvyrių gyvenimus, 
randi, kad ir jų tautoms, ir visai žmonijai butų buvę 
dąug geriau, jeigu jie butų buvę tik paprasti žmonės.

Pasaulio .opinija pasirodė ne-t 
palanki Lietuvos valdžios poli
tikai Klaipėdos kraštą. Kada 
didžiosios valstybės, kurios yra 
pasirašiusios Klaipėdos statu
tų, pasiųptė Kaunui nojtą, jspč- 
dąmost kąd tųrt bu į saugoj amą 
Kląipėdos krąšto autonomija^ 
tai pe tįk ypkięčiaį ir jų draų? 
gąį (kurių Berlynas dabar turi 
įabąi pedąpg) Lietuvą peikė, 
bet ir Rugeli? neitrąlių šalių.

Pąstębėtipa, kąd ir Anglijos 
liberalai neužtaria Lietuvos val
džius jos ginčuose ?ų Klaipo? 
doą vpkiętimpkąlą. Jie reikalau
ją, kąd Lietuva laikytųsi stą? 
įtuto, Šituo klausimų “The 
Mancheęter Guardian” (libęra- 
lų organas) rašo;

“Statutį?, kuri? garantuo
ja kįąipędirtiy teises (kuri6 
savo simpatijomis yra dide
lėje daugumoje vokiečiai), 
palieką, arba turi paįikti, ne
liečiamas, nežiūrint kas de
dasi Rerlype arba kąd ir pa
čioje Klaipėdoje. Lįetpvos 
valdžia, iŠ tięsų, pįekųomet 
nebuvo susitaikiusi su statu
to gyvavimų ir mažai teslėpė 
savą norą prijungti Klaipė
dos teritoriją be jokių sąly
gų. Ji dąrė visokių kliųčiij 
Klaipėdos seiipeįiui, taip kad 
jo veikimas, kąipo įstatymų 
leidimo įstaigos, buvo beveik 
negalimas. Tiesa, kad yra 
blogumų ir antroje pusėje, 
kad patys kląipędiečiąi nesi
stengė pašalinti keblumu? ir 
kad Vokietiją savo propagan? 
da per rądįo bandė sųtrukdy-. 
ti teisingą ‘Klaipėdos klausi
mo’ išsprendimą. Bet visą 
tai neliečia Lietuvos valdžios 
pareigos gerbti statutą. To
dėl signatarai, išimant Japo- 
uiją, pasielgė visai teisingai, 
nurodydami tąį valdžįąf aiš
kiausioje formoje josio? pa
reigų. Šitaip pasielgdami, jie 
prisideda prie stiprinimo 
tarptaųtjpės teisės ir ‘kblek-

“KolektyVe '<Rtma” tas Ątlg- 
Ii jos liberalų laikraštis vadina 
tokią tautų- santykių sistemą, 
kurioję valdžių? kooperuoja 
tarpitaptipįų sutarčių pagrindu.

Neipajonų? kad įr šitokio? 
galingos šalies liberalai, kaip 
ĄngĮija, barą Llrtuvą- Moralč 
(įr kitokią) Ąnglijo? .pąrąma 
yra bųtinai reikalingą Lietuvai, 
jeigu ji' narį pmvrtiG arenoje 
sėkmingai ginti ?ąvo teises.

lo” sociąlįętąi peskeįbia. Tai 
yra ne sociąlizmas, bet bolševiz
mas (rusiškas “komunizmą?”), 
Bolševikui seniai klesas “pa-i 
na|kino”, išžųdydami arba j 
svetimas šalis Išvydami “bųr? 
Žujus” ir atimdami žemes ūki? 
ninkąms, bet socializmo Rusi? 
joje neužtiktum, nė su žiburiu, 
žmonės teųąi yvą paversti vai? 
stybės vęrąaįs.

Socializmas mokiųą1 pe “nąi-r 
kinti” k)esąs, bet steigti tokių 
ekonominę sąptvąrką, kurioje 
|desų skirtumai patys išpyks. 
Svieto Pereiga sųmąišo eko.no? 
minęs kjases (grupes) sų juriT 
dinėmis ir socialinėmis kliąsė- 
mis, t. y. su luomąis ir kąsto? 
piis, Skirtingų lųpnąų nąria| 
(pav. bąjprąi ąrbą ūkininką!) 
turėjo skir||ngąs teises. Tuos, 
skirtumus valstybė lengvai gą? 
Ii panailpptį, išleisdama įstąity? 
mą, kuris sulyginą visų piliečių 
teises.

Kas kitą ekonominės klasės, 
Kad išnyktų ękonominiąi skir
tumai, nepakanka išleisti įsta
tymą. Reikia pęrtY^kytl visą 
ekonominį krašto gyvenimą, 
Ne gana ir paimti visus turtu? 
į vald^ięs rankąs, peš tuomet 
ekopoĮpipiąi skirtumai tik Pa^ 
sikeis, o pę išnyks; valdžią ir 
jos tarpai bps viešpataujančioji 
klasė, o Visi kiti žmopės bu? 
jos vergąi. Nebus dapg skirtu? 
mo žmonėms iš tp, kąd jpos 
vąldys, epgs ir išnaudos valsty
binė biprokrątija, o ne atskirt 
dvąrininkai arta kapitalistai. 
Kolektyvįs išpąudotojąs galį 
būt dar aršesnis, negu įndivi- 
duąlis.

Q kai dė| to, kąd tikėjimas 
(krikščioniškas) kĮesas. “prįpa-

*

TIKĖJIMAS IĘ KLASIŲ KOVA

Apžvalga]
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KLAUSIA APIE ATSKAITAS

“Tėvynėje” St. Žukauskas 
klausia, kas pasidarė su Wyo- 
ming Klon|o Aviacijos Komi
tetu, kuris įsikūrė pernai me
tais antrąm trans-atlantiniam 
ąkridimyi remti. Komitetas bų- 
yo nutaręs sukelti $1,000, bet 
jau seniai apie jį nieko negir
dėti. Komiteto pirmininkas yra 
ądv. Lopatto, sekretorių? p. 
Ambroząitis ir t. t.

Et. Žukauskas, kuris yra to 
komiteto Spaudos Komisijos 
narys, rašo:

“Kadangi dabar sujuda vi
sos Amerikos lietuvių kolo-

džią, kad skridimas įvyktų 
sėkmingai: rengią aviacijos 
dienas ir išĮęįstųvių vakarus, 
tai Wyoining Klonio komite
tas, rodęs, to visai nematę 
ir negirdi. Netik nįeko Te
veikia, bet nesistengia ųei 
atskaitų išduoti kiek surin
ko.”

Tai, iš tiesų, labai negerai- 
Kiek mums žinomą, tas konpį- 
tetas nė j ALTASS centro lajš- 
kus seifai nieko, neatsako 
rašė įr Pats ląkunas F. Vajį- 
kua, bet taip pat negavo atąą- 
kymou

Pernai metais rugpjūčio mė
nesį komiteto sekretorius 
pranešė, kad tuojaus busią pa
siųsta Chicągon $100, paskui 
komitetas greitai padarysiąs 
galutinas atskaitas ir prisiu
siąs balansą (apie $200) — ir 
nutilo. Nei pinigų, nei atskaitų, 
nei atsakymo į laiškus. { ką tąi

Vienąs Svieto Pereigą “Nąu? 
jojoje Gadynėje” rąŠ9, k&d U9? 
gąlipia šviestis ir kovo#* ne
kliudant tikęjipio, nes, anot jo, 
tikintis žmogus niekų budu ne
galįs bųti pe tik peYoliųcįopie- 
rius, bet nei paprasčiausias pir
meivis. Q kočlėl ąegall?

“Komunistai ir socialistai 
mokina”, sako jisai, “kad 
klesos turi (! — Rpd.) 
būt panaikintos, kad visi 
gamtiški (? — “N.” M,) 
turtai turi visiem? lygiąi pa
gulėti, kad nebūtų nei tur
čių, nei beturčių, Tikėjimas 
gi aiškiai pripažįstą dvi kle
sas: vįenųk turkių kle?3, kuri 
ant šios žepiė? turi susigro
bus viską, linksmybėse ir 
pertekliuj paskendus, gyyepa 
įp vkuri po Hįįrtięą neįeis 
‘dąhgaųs karalystėn’, įr kitą, 
kųr| turi būt nuolankios šir
dies, nešt kryžių: ‘Imkite ant 
savęs mano jungą ir mokin- 
kitės iš ipąpęs’. ”
čia Svieto Pereiga labai krei

vai išdėstė socializmo teoriją, 
nes socialistai nori suvisuome? 
niUti pę tiek gamtos turtus, 
kiek prąmonę Įę spaisiekimą. 
Kad įr gamtos turtai (žemč, 
miškai, vapęįeps įr t, t,) pri- 
klausyty vUiems. be|, kol prį- 
vątiiįiai savlnipkąi valdys fab
rikus ir geležįpkelįus, to| kąpi’ 
talizmas gulės puikiausia gy
vuoti.

Tol|ausą y^ ipažų-n^laųs|a 
n#įvų sakyti, kad ktesoą ^tųrl

ffltete tt* M-
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PATOGIAUSIOS SĄLYGOS:
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simušti nauja žolė. Už krūmų r metėsi seni maišai, tuščios kon- 
tęsėsi plati dauba, pusiau su- servų dėžutės ir kažkokios ve- 
džiuvusių lapų užversta. Visur žinių sulaužytos dalys. (B. d.)

ROOSEVELT
FURNUURE CO. Ine

M. P. Joparaųskas ir J. P. Bertulis, Savininkai

■y— —UP

H
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žysta’’ ip sulaiko beturčius nuo 
kovos prieš turtinguosius, tai 
čia visai atbula krikščionybės 
interpretapija. Biblijos godžiai, 
kad “lengviau kupranugariui iš
lysti pro adatos ausį, kaip turi 
tingam įeiti į dangaus karalys? 
tę”, reiškia ne beturčių rami
nimą, kad jie nedarytų nieką 
blogo savo išnaudotojams, bet 
reiškia prakeiksmą Iturtingiem- 
slemis>.

Pirmųjų krikščionių mokslas 
skelbė klasių kovą, skelbė ją 
kartais net griežčiau, negu šių 
dienų klasių kovos šalininkai. 
Iš to išeina, kad tikėjimas 
kaipo toks netrukdo žmonėms 
būti revoliucionieriais. Jeigu 
pirmieji krikščionys nebūtų bu
vę revoliucionieriai (valdžios 
priešai), tai |<am gi juos butų 
keikę žydų kunigai, knyginin
kai ir fąriziejai? Kam jų 'va
dus butų gaudę ir prie kryžių 
kalę Romos gųberpatorjai ? 
Kam juos bųtų kankinę įr žu
dę Romos imperatoriai?

Ąr už tai, kad krikščionys 
skelbė kitokį Dievą? Absurdas. 
Senovės Romoje mažai kas te- 
paisė į kokius dievus kas tiki, 
Tenai buvo daugiau visokių 
dievų, negu vardų Visų Šven
tųjų litanijoje, ir kiekvienam 
tų dievų kas norėjo statė baž
nyčias ir kąip išmaųė juos gar
bino.

Ne dėl religijos krikščionys 
buvo persekiojami, bet dėl 
kad jie buvo priešai valdžios ir 
viešpataujančios ekonominės bei 
socialines santvarkos.

Religiški žmonės gąlį bųt dar 
karštesni, fanaįiškęsnį revoliu
cionieriai, negu tie, kųrįę į die
vus netiki.

■ Vertė K. AųgurasDAUBA
1 (Tąsa)

Pas-kųtipį rakini jinai pią- 
?ąke‘ šų^6Iqu’' tąi ypątįpgu 
tonu, nuo, kurio plikas krūp
telėjo ir pradėjo žiūrėti toĮii- 
mop. Paskui jis yeį žvįlgtęrėjo 
į moterį ir kruptelejp.

—Ko tu iš’ manęs pori? — 
paklausė jisai. — Koks tavo 
planas? J
-Jį reikšmingai paturėjo į 
ip^įekp pesakė, o tįK žiū
rėjot

—Gerai, 
—čia pas 
Jie ypkąr 
ten.

—Ruv?
—I jų buvusią buveinę, į 

čigonų daubą.
—O ten ar nepąvųjįpgą?
---Tai yra, lęąįp?

< —Ar manęs ten nepamatys? 
—Jeigu ir pąmątyš, taį pą-. 

mapys, jog tu pasilikusi či
gonę. O kam rppės eiti į dau
bų dėl ęįgopęs?

—Be| ąr jie neišgirs?
, -K«?

Ji parodė į savo pilvą.
—Ko tu norį Iš manę?? — 

piktai jis vėl paklausė.
—Tu privalai man pagelbėk 

ti, Mikai! — įdųkusipi pra
dėjo ji šaukti. — Priešingą- 
mę alsįtįkįme dol tąyęs aš 
atsidursiu ant kartuvių! Kaįp, 
Dievą myliu,*taip bus!...

V'

—Jęi pepaįįąusi rėkusi, įąi 
aš tąvę pasmaugsiu! — sų- 
gargėjo jisai.

Ji susitraukė ir prisiglaudė 
prie tvoros. Jis visas drebėjo. 
Atsigręžęs, jis prispaudė gąjn 
vų prie ąrklio kgklo |n g|lįąį 
ąįąįdųsp.

—Eiva, — 
gali eiti?.

Moteris atsikėlė ir ėjo pas? 
kili, \ Arklys noruti ęįtį kelių 
tiesiki į fąma< M Kasi
ai smarkiai aųdąvS jam per 
iimus ir privertę sekti ii, 
Takelis, >š abieju pusių 
augęs krūmais, kilo l virty, 
Ęįti teko apie tris Sigi
tus jardų, kol nebuvo pa-, 
Siektas eglįų miškelis. Toje 
vietoje krupiuose buvo praSji-. 
pute. Po kjirei matėsi klnpis.

Tuoj už praėjimo žemė buvo 
pusėtinai suminta. Aplinkui žo- 
le ”buvo gerokai*' nugeltusi, o 
vietomis metėsi į akis juodi 
taškai. Tai vietųs, kur degė ląųz 
žai. Iš pelenų jąų bandė prą

— Įylįąi įąrę jis. 
mus hųvp čįgnpąi. 
i??įkraus|ė. ®iąlva

tarė jis TU

Be jokio Įmokėjimo
Jų« Galite Turėti šį

Puiku Elektrinį Šaldytuvą
Ateikite šiandien pat, iš
sirinkite sau NORGĘ 1c- 
daunę ir nemokėkite nei 
dojcrio.
Mes atvešimo ir įsiūlysi
me tą šaldytuvą jūsų na
muose, o išmokėjimui ga
lite imti tris metus laiko.
Mėnesiniai {mokėjimai, 
kuriuos darysite, bus ma
žesni negu, kad jus da
bar išleidžiate už ledą 
arba kiek kainuoja mai
sto produktai, kurie su
genda neturint gero šal
dytuvo.

■ .......... ................... ................. .... ..... ........JUimiĮPJ

Virtuvėms linolcumai, 
, už kvadratinįIŠPARDAVIMAS yardą tik ...........29C

2310 WEST ĘOOSEVELT ROAD
• ' Tel. Sęeley 8760

ęHICAGO, ILL.

NAUJIENŲ
PAVASARINIS
PIKNIKAS
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BIRUTĖS DARŽE
79th Street ir Archer Avenųe, Justice Park, Illinois 

BUS PUIKUS PROGRAMAS, LOŠIMAI IR KITOKIOS 
LINKSMYBES.



Knygų skaitymas

gyvenimo pasikartojimai žuvi

nui
Sifilio

Uždarbiai

NAUJAS SUDRIKO PIKNIKĄ!
IŠRADIMAS

T7TT

zo

Tadą

NAUJOS
WASHING

BED ROOM SETAI po

LOR LABORATORY
Tek BOUlevard 4705

TRE. 
tėm.

liniam gyvenimui energingesnis 
musų visuomenes elementas.

Kaip ir čia kita syk musų 
ląikraščiąi ragino lietuvius mo- 
kiptįp amato, tąįp dabar riaro 
ir Argentinos lietuvių laikraš
čiai. “Ąrg. Lietuvių Bąlsąs” su

jauni.
Tąigi jie ten grejčiąu&ią už

sikrečia sifiliu ir triperiu.
Argentinos lietuvių laikraš 

čius palaiko medikaĮiy in«tį< 
įutų ir klinikų dideli skelbi-

Dept. N.-44G7 WWAUKEE AVĖ

s i pasauli vadinasi “LQĘ- 
mūsų Tąutįeęiams ir 'Į'autre

Reikia pagalios pastebėti, kad 
Argentinos lietuviai dar uoliai 
tebeskaito knygas lietuvių kal
boje. Jie patys jų žinoma, ,ne- 
spauzdina, bet parsitraukia iš 
Lietuvos. Tarp

į nuę §ių ligų? 
raštus lešHodanp

ASSOCIATION
4425 S. Fairfięld Avė. Tel. Laffayette 6618

Mušis (romanus),
Mums amerikiečiams daugu

mas šitų knygų yra vįsąį neži
nomos.

šitame bent dalyke, knygų 
skaitymo pamėgimu, mes esame 
labai atsilikę nuo musų brolių 
naujokų Argentinoje. .

(Argus)

Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Pilietybės 
Knygvedystės 
Stenografijos 
(Gregg Shorthand)
MOKSLO LAIKAS:

Nuo 9 iš ryto iki 3 po pietų, ir 
nuo 7 iki 9 vai. vakare.

48.00

PAKLOK SETAI po ^g.OO 

ŠALDYTUVAI MK. po Sggjfl

jų skaitomų 
knygų yra sekamos:

Musų Įžymieji Žmones, 
Žanctos Ekspedicijos

mas,
Už Jūrių Marių (apysaka),

- Islandijos žvejys (romanas), 
žmonių Lytįes Gyvenimas, 
Darbo Demokratija,
MinyŠka Mariana Alcofardo 

(meiles laiškai),
Sukaustyti Latrai,
Pyagąras,
Meksikos Didvyriai, 
Dėdės Tomo Trobelė, 
Pingvinų Sala,

Kuo Skiriasi Argentinos 
Lietuviai Nuo Musų

Bukite Budriko Svečiais Nedėlioję, įžanga visiems lietuviams 
DYKAI. Turėsite progą laimėti dovanas.

*1.00

į savaitę.

Nedelioj, Gegužės
BIRUTĖS DARŽE, prie 79th ir Archer Avenue

kad 
yra 

męs

(bent 
susiri-

nors

nuo 0,50 peso.
Atskiri kambariai mergai
tėms ir šeimynoms. Visi lie
tuviai tik čia apsistoja, nes 
čia švaru, pigu ir patogu”.
Teofilė Herniunas užlaiko 

viešbutį ir valgyklą ir kviečia 
apsilankyti ‘‘Lietuvaites, šei
mynas ir bendrai lietuvius. 
Šeštadipeiais ir sekmadieniais 
šokiai”. \

Kaip matyt ‘‘lietuvaitės” 
yrą Ubai pageidaujamos vieš
nios viešbučiams.

Atsiranda jau .ir lietuvių 
biznierių kitose šakose. Vienas 
antrus turi kepyklų, kirpyklą, 
siuvyklų, yra viena modistė, 
yra svetainių ir net pianų dirb
tuvė.

žiąys vaikų, kuriems jau yra 
Steigiamos lietuvių parapiji
nes mokyklos. Buenos Aires 
lietuviai jau turi savo ‘'Lietu
vių Namus” ir Lietuvių Mokyt 
klų vaikams. Vaikai net atii 
duodami į bendrabučius.

Apskritai Argentinos lietu
vi via i, vėliausių atvažiavę, mgt 
tyt savo namų neturi. Dauge
lis jų, ypač tik kų atvažiavę 
iš Lietuvos, gyvena viešbučiuo
se, nors sako jau apie 1000 
senesniųjų turi įsigiję namus.

Viešbučiai gana dažnai skel
biasi lietuvių laikraščiuose.

Kokios rūšies jie yra, gali
ma suprasti iš jų paskelbimų. 
Pavyzdžiui:
‘‘NAUJAS LIETUVIŲ
VIEŠBUTIS

švarios lovos su patalinėmis 
Atskiri

Šeimynos ir vieibučiai

Apsigydę mm ty ligų* Ar 
gęptinos lietuviui stengiasi 
įsteigti sąvo šeimyną?- Vi
siems apsivesti rods jiems dąr 
trūksta lietuvaičių. Apsivedę, 
jie susilaukia ir vaikų. Jau 
ten esama ir mokyklinio ajų-

PAVASARINIS PIKNIKAS 
Rengia Liet, Piliečių Brolybės Kliubas ■ 

Nedėlioję, Gegužės (May) 19 d„ 1935 
J. SPAITIS DARŽE ant Archer Avenue 

Skersai O’Henry Park, Willow Springs, 11).
Pradžia 12 vai. po piet. Bus gera muzika su programų. Atsilankykite 
visi. • Busite patenkinti.

kviečia visus atsiląpkyti KLIUBO VALDYBA.

Ęiek yra kentėjimų ir. skausmu pasauly pūeinaų 
žmonės rija, pigulkas, geria vaistus, keliauja į šiltus 
sausesnių klimato, kad bent truputi atsikratyti nuo dusulio ąyhą pąleng 
vinti Sinusitas. / -'

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 So. Pąlsted St., Cbięagp. III.

Argentinos lietuviai 
jų vadai) yra daugiau 
šę su Lietuvos valstybe, 
yra tur būt menkesni lietuviai 
už šiaurinės Amerikos lietu
vius.

tautininkais”, 
arba “demo- 

”, o dar gal ir kaip ki- 
Tuo tarpu pas mus tie 

tereiš-

Jeigu reikalingi esate pinigų—jeigu baigiasi jūsų namo morgičiai 
—atsilankykite | musų raštinę.

Taipgi jeigu norite saugioje vietoje taupyti savo pinigus, pradė
kite' taupyti musų Bendrovėje. Galite pradėti su 12%—25 arba 50 
centų savaitėje.

Per kiek laiko musų Bendrovė tarnavo musų tautos ir apielinkės 
Žmonėms! Neprapuldėme nei vieno cento musų narių pinigų!

Taip ir toliau darysime. Kapitalas $1,900,000.00 
REIKALUI ESANT ATSIŠAUKITE;

Jau nebereikią į 
gauti palengvinimą nuo Astmos, Slogos aę : 
tų gydymo, budu, sėkmingai išbandytu ant : 
beti oe didelių išlaidų ir sunkumų. Tai yra 
medikais stębųkląs*

Rašykit Šiandien prisiųsdamj $2.00, ą nąea jums tuojaus prisiusime 
tą tikrai didžiausi dvidešimto šįmtmęčio jųedikalį išradimą. Adręsųokįt 
mums:

visą pasaulį, 
nizuotas ant___ __ ___ , __ ________ ™.__ __
Sime, sutgjkiąme vjsierps sergantiems progą nusipirkti ŠUlc*s vaistus u;

■ydymui prpparatąs paleistas 
lęs norime ateiti pagelbon mi „ ........... . ,
r duodame speciajiąką pasiulijimą visiems, kurie sergą 

nuo Astmos, arba Dpsuiįp, nuo Sinusitis bei Siaus Troųble arba kurią 
“*.... " ’ e z’Iay Fever). šie vaistai bus paskleisti pp

po $£.00. Pakol musų bįzpls perą sųorgą-

metai atgal.
z f nauji vaizdai
vaidilą kelia tarp sa

vęs taip pat gal beprasmiškai, 
kaip mes juos keldavom tarp 
savęs 25 metąi atgal. Bet tas 
dalykas ne pas mus nei pas 
juos tur būt niekad neišnyks. 

Argentiniečiai tur būt dau
giau žino apie Lietuvą negus 
mes, nes jie visai nesenai iš 
Lietuvos atvykę‘j svetimą šalį.

Jų ir vaidai daugiau parem
ti tuo, kas dedasi Lietuvoje. 
Jie ir į partijas yra pasidalinę 
sulyg Lietuvos partijų 
ten vadinasi 
“liaudininkais 
kratais 
taip.
vardai labai mažai ką

■ 1 i1... if-r

3417 SOUTH HALSTED STREET,

BUDRIK FURNITURE MART
3345,47 SOUTH HALSTED STREET

lietuvius ir jų pa įstangas iip-i 
(ip “sąvystęvąus ę|ąrbo”i

“Apie 80,0QO Uefuvįų po ka
ro įvažiavo Argęptįpon. Vieni 
nusivylę grįžo Liętuvon, kiti 
tik ta diena gyveną, kiti bedar
bių eilėje skursta, kiti gyveni
mo sunkumo prislėgti vargsta, 
bet daug yra ir tokių, v kurie 
nuoląitiniais darbais save pui- 
l|įai ^užsirdkąm^ncįavę gyveną 
daug geriau negu Lietuvos ūki
ninkai, Visose Argentinoj įmo
nėse šiandien radime lietuvių 
atsakopiingose pareigose; rasi- 
rpe daugybę lietuvaičių, kurios 
žymiausiose Argentinos šeimy
nose tarnauja auklėmis, virėjo
mis, tarnaitėmis, kurios Liętu- 
yą |ik aplankyt rengiąsi. Vie
tos bąnkuęsę lietuvių taupme
nos yra pasiekę stambių sumų, 
daugelis (ypatingai šeimynos) 
iš savo darbo sųtaupų yrą įsi
giję puosąviųs namus, o nuo
latinės Argentinos lietuviu pi
niginės perlaidos savo gimi
nėms j Lietuvą taipgi liudiją, 
kad musų kolonija dTOniaį pa
remia savp senąjį kraštą.

Argentinoje jau turime apie 
1,000 lietuvių, kurie iš savo 
darbo sutaupų jau savystoves 
įmones įsisteigė. Tie tat ir ge
riausia progresuoja, šiandien 
jau ne naujiena Argentinoje 
matyt nuosavas lietuvių baldų 
dirbtuves, rūbų ir avalinės siu- 
vyklasM mechaniškas dirbtuves, 
valgyklas ir krautuves, Autų — 
kolektyvų ir sunkvežimių trans
portams savininkus, kalves, da
žyklas, kirpyklas. Dabar vėl 
keli lietuviai susidėję atsidarė 
stiklo fabriką Sarąndi, netoli 
Bs. Aires. Jau turime gėlynų, 
bitynų daržų ir ūkių savininkų. 
Dirba, dirba kelis metus lietu
vis kitiems ir darbo išmokęs 
nutaria, kad ir jis pats gali sa
vo darbo vaisiais naudotis...

Iš naujų lietuviškų įmonių 
pažymėtina draugų Kivaro ir 
Vilkausko geležinių lovų dirb
tuvė (Vila Gaątellino, calle Pa-

“LOĘ TRĘATMĘNT” jąu išbadytas daugelio šimtų Ų; 
juos dar nesuvylė. Palengvinimaą visiems sęrgai 
kąrie vartojo visokios rųšies vaistąs ir jofcips pa 
meskit vį|t|es. — Po vartojimui ‘^LpĮČ’1 gausite ti 
ąį{e įpums dėkingi. ' . *

mai, kuriuos daktarai užtikri
na tikrą ir visišką išgydymą 
nuo “blenoragijos”, sifilio, 
kraujo ir odų ligų.

štai keletas ištraukų iš to
kių skelbimų Argentinos lie
tuvių laikraščiuose: 
DH. Ą. GODĘL

Blcporagijos
Kraujp, Odos Ligos
Įvairios moterų ligos
Lietuviams pirmas peržiūrė
jimas veltui.

INSTITUTO MĘDICO 
INTEBNAGIONAL

Prisimink seninusį institutų, 
.kuriame gydo specialistui 
gydytojai venerines ir krau
jo ligas. Tikrąs ir visiškas 
išgydymas.

PIRMA LIETUVIŲ 
KLINIKĄ

Dro Juliaus Eidelso su mok
slu iš Vokietijos. Venerinėsf 
kraujo ir kitos ligos.

CLINIGA NOCTURNA
Direktorius Dr. ĄJperavivį- 
čius iš Rusijos.
Moterų ligos, X spinduliai. 

DR. N. V. RILOSLAVICH
Specialistas Odos, Sifilio, 
triperio ir kraujo ligų. 
Gydoma ant išmokėjimo.

VISŲ LIGŲ KLINIKA
Venerinės ligos.
Mėnesiniai abonai 10 pesų. 

PIRMA LIETUVIŲ 
KLINIKĄ BOKOJ

Moderniausias venerinių Il
gų gydymas. Įvairios mo
terų ligos. Ęeiimatizmąs. 
Ultravioletiniai spindimai, 

DIDELIS INSTITUTAS 
‘‘RAMOS MEJIA” “i

Analizas šlapumo ištyrimui 
Blenorągijos. Avarijos. Ęe- 
moroidai. Moterų ligos e te. 
Visiškas išgydomas 40, 5 p. 
per savaitę. Kalbama lietu
viškai.

MOTERŲ KLINIKA
Dr. Ma tildė Krąstimenė iš 
Latvijos
Nėštumas, gimdym^h suvė
luotos mėnesinės ęt.
Patarimas 3 pesąį.

CENTRO FEDICO 
ESPESIALISTAS

Centras gydytojų speeląlįstų 
gydymui gonorėjos. Bend
ras metodas. (įonoko'Rų 
pašalinimas tikslu suląikyti 
ligos plėtimąsi ir išgydymą? 
jos į 48 valandas. Sifiįs, 
606-^-911, išgydymui šios li
gos vartojama neosalvarząp, 
vsmut ir gyvyvasis sidabrąs. 
šitie skelbimai yra didžiau

si, brangiausią ąpmokami ir 
jų pilnai užtenka Argentinps 
lietuvių Jąikrašęių šleidimu;.

Tokių pąt skelbimų kitą 
syk būdavo pilną ir Amerikps 
lietuviu ląikrąščiuoąe. Tadą 
ir Amerikos lietuvių laiky
čiai pesįskųzdavo, kąd jiemą 
trūksta pnigų.

Tas žinoma parodo, kaip 
greitai, prasiplatina tos biąp- 
rios ligos naujoj išeivijoj. Tų 
ligų prąsiplatinimas tarp Ar
gentinos lietuvių dabar tur 
būt yra dar didesnis, negu pir
miau buvo tarp musų šiauri
nėje Amerioje. Sifilis ir tri
peris dabar ir Lietuvoj nepa
lyginamai greičiau- plečiasi. 
Kods ir visame pasauly yįs 
daugiau žmonių tomis ligomis 
užsikrečia

MACHINES 
su dubeltavu Tub

Didžiausia musų nelaimė yra 
ta, kad beveik visi iš Lietuvos 
atvykomų no vien kad be lėšų, 
bet vieton naudingų amatų, bu
vome vien poterių išmokyti. 
Dabar matome, kad apie tūks
tantis lietuvių čia išmoko nau
dingų amatų ir savystoves dirb
tuvėles susikūrė. Pora tūkstan
čių lietuvių išmokę amatus bei 
atliekamu nuo darbo laiku 
mokslo pasiekę, užima atsakę- 
mingas 'vietas vietinėje indus
trijoj, agrikultūroj ir preky
boj. Jiems jau visame pasau
lyje yra atviras kelias į geres
nį gyvenimą; jie daugiau gali
mybes įturi savo šeimynas žmo
niškiau aprūpinti, vaikus iš
auklėti, tinkamiau juos gyveni
mo kovai paruošti.

Taigi siekime amatų ir moks
lo! Tiek gražaus lietuvių jau
nimų yra Argentinoje, kuriam 
atviros durys į vakarines mo
kyklas ir kursus. Amatų ir 
mokslo turi siekti lygiai jau
nuoliai ir jaunuoles. Dabar ten
ka naudotis vįętinėmis mokyk
lomis ir kurąaįs, o laikui bė
gant juose paąįrųožusieji ir iš- 
sipraktikavę darbe, be abejo 
atidarys lietuviškas i mokyklas 
ir kursus, kuriuose ruošis vie- ." * **' *•**,■•* ♦ »

sę Pųrgos 1930), Nusibodus 
dirbti lovas kitų fabrikuose, 
šiedu lietuviai Įsisteigė savo 
dirbtuvę. Jie daro naujas gele
žinesloyas, o taipgi atnaujina 
senąs. Kaimynai, ypač italai, 
atneša suirusias lovas, o pasi
ima eu atnaujintais lastikais, 
sustiprintas, nudažytas kalP 
naujas. Atnaujinimas kainuoja 
keturi pesai; naujas lovas par
duoda po 10 pesų.

Lietuviai mginami mokintis 
amatų

nią. Jfęi s;
.tintas. V

Ibos negąyo — ne i 
rą palengvinimą ir 1

ASTMOS arba Dusulio 
I

Sinusitis arba amerikoniškai “Sinus
Kręniškos Slogos Ęay Fever.

Su uždarbiais tur būt gana 
sunku Buenos Aires mieste. 
Daugelis traukia į “provinci
ją” dirbti ūkio darbų arba 
prie geležinkelių taisymo. Bet 
“laukuose” uždarbiai esą baii 
šiai menki. Iš to - ką uždirba 
žmogus net pramisti negali.

Lietuviai sįveri^sį biznio.
“Argentinos Lietuvių BaL 

sas” paduoda sekamas ai> 
skritas žinias apie Argentinos

Pažiurėjus į Argentinos lie
tuvių laikraščius, tuojaus gali
ma pastebėti skirtumas tarp 
Argentinos lietuvių ir musų, 
tai yra šiaurinės Amerikos le- 
tuvių.

Argentinos lietuvių migraci
ja yra jauna ir auganti, o 
sų sena ir sustojusi augt.

Iš jų fotografijų matyt, 
argentniečiai didžiumoje 
tokie jaun vyrukai, kokie 
Čia buvome 2ų metai atgal.

Todėl jie dar jaučiasi labai 
smarkus, kaip ir mes gal jau
tėmės 25

Seni
Jie ten

Bet ant laimės atsirado augštąi mokintas chemikas, kuris per. dau
gelį metų dirbp ir darė eksperimentą^ ąmerikonišk°sp in euronišk^se. ląr 
boęątorįjdse. Įr tąip PQ devynių metų chemiškų bandymų ir daugelio eks
perimentų — atrado. ir pagerino preparatų dėl kenčiančių nuo Astrilop 
arba Dusulio, nuo Sinusitis (Siąąs) ąrfcą nąę. sunkios ęhrųmškos Slogog 
(Ray FęYer). '

į Arizoną, TW?» Fiordų ąd>a Ęąlifarmją, kad 
Siaus ligos, šiuo nauju išras? 
Šimtų ligonių, gulimą pasigel- 
i tikras F dvidešimto šimtmečip

Jie ten dar visai nesisten
gia tapti Argentinos piliečiais, 
o tuo tarpu mes jau nuo senai 
daromės ir daromės Amerikos 
piliečiais. Vienok, kaip ir 
mes anais laikais, taip ir jie 
dabąr skubina pramokti sve
timos kalbos. Reikalingiausia 
jiems knyga dabar yra ispanų 
kalbos žodynas. “Argentinos 
Lietusių Balsas” sparčiai par- 
davnėja lietuvių spanų kalbos 
žodyną 150-ties puslapių “su 
išaiškinimu 3(MX) žodžių” pž 
vieną pesą ir vieną dešimts 
centavųr pašto ženklą.

Jie žinoma dar neturi ir gal 
ilgai neturės tokio didelio žo
dyno, kaip A. Lalio lietuvių- 
anglų kalbos žodynas.

Į lietuvišką jų kalbą jau 
skverbiasi daugybe ispaniškų 

į. Taip jie sako “kva- 
dra” kur mes sakome “blo
kas”. Jie sakp “pučera”, 
“malversacija”, “gažeta”, “ka
pa t asas” ir 11.

Kada jie ant tiek su-ispanės 
ant kiek mes suamerikonėjo- 
me, tai bus gana juokingas 
susikalbėjimas tarp Argenti
nos ir Amerikos lietuvio.

Venerinės ligos ir klinikos
Iš Argentinos Jietvių laik

raščių aiškiai matyt, kad ar- 
gentiniečius baisiai išnaudoja 
liumbųkieriai daktarai, kaip 
jie išnaudodavo amęrikiečius 
Argentinos lietuviai, mąt» riąr 
neturi savo profesinalų.

Argentinos bumbugieriai 
daktarai gydo ten lietuvius 
nuo tų pačių ligų, nuo kurių 
juos gydydavo ir £ia visokia? 
klinikos.

Ten mat lietuviai yrą to pa-
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PEOPLES KRAUTUVĖSE DABAR EINA

Rašė jas.

SlirprizeDėkoja u

kad

Coil Lovom

MALEVOS!

Apie tai daugiau informacijų gausite krautuvėse
21c

Pilietybės, anglų kalbos 
pamokos laike vasaros

18-tos Barberys p. Wal 
lace naujame biznyj

Vieno 
sinka
Drain

paliko 
ir pla-

gerų žmo 
peticijas

Prašo tėvų ir visų 
nių pasirašyti jų

Kaži- 
ramiai

Šito žmogaus nerei 
kė jo ieškoti su žva

ke dienos metu

HALSTED EKCHANGE 
NATIONAL BANK 
19th Place and 

Halsted St.

Progresą 
išpardavimą labai

Sako, Oak Foreste 
kai kuriems sene
liams gerai gyventi

Redaktorius P. Bugailiš- 
kis. Adresas:

AUŠROS MUZIEJUS
ŠIAULIAI, LIETUVA.

Chicagos vaikai ke
lia balsą; reikalauja 

takų dviračiams

Iškilmingai palaidotas staigiai 
miręs A. Ambrozaitis

Ką mėsos biuras pata 
ria šeimininkėms

pirkėjams kuo

Raseinius
kartu reikėdavo pabu-

Staigi mirtis, galvo 
sūkiai Cicero moks 

linčiams, etc.

Gegužės 28 daininin- 
kės Helen D. Bartush 

koncertas .

Ir neatsižvelgiant šių žemų kainų kiekvienas pirkėjas 
turės progos dalyvauti laimėjime daug dovanų vertės

IKI $275.00

lankyti, gali tuojau užsiregis
truoti. Pamokos prasidės birže
lio 6 d.' \

Be to, mokykloje yra spe
cialia žmogus, kuris teikia vi
siems interesantams patarimus 
ir nurodymus pilietybės reika
lais. Nei už pamokas, nei už 
patarimus neimamas jokia at
lyginimas? (Sp)

Atsilankė, pas gerų draugų 
Lechavičių

kosmetikos pagražinimų jie 
pripratę ir Magdė likus grožio 
karalaitė Raseiniuos.

Magdei mirus, po kelių me
tų raseiniškiai pastatė puikių 
statulų. Ty statula dabar ran
dasi turgaus rinkoj pastatyta 
ant aukšto cemento fondanien-

Zema klaseto kom
binacija panaši i 
.stiklą. Pirmos rū
šies Bliudas ir 
Tankas, sėdynė iš 
aržuolo arba rau
donmedžio

$9.98

18 APIELINKfi. — P-s Wal- 
lace, kuris valdė moderniškų 
barbernę per 23 metus, prie 
:Halsted St. ir( 18-tos, dabar 
sumanė išbandyti savo gabu
mus Taverno biznyj.

Jis nupirko1 gražiai įrengtų 
tavernų, antrašu 7005 South 
'Halsted St. Linkėtina p. Wal- 
lace gerų pasekmių naujame 
biznyje. '■ VBA.

Jūsų brangenybės bus 
saugioj vietoj jei padė

site į musų
SAFETY DEPOSIT

VAULT BOXES
Baksas yra saugus, pa

rankus ir prašalina 
rūpestį.

Renda—$3.00 į Metus

(Tęsinys)
RASEINIAI

Raseiniai yra žinomi Ame
rikos lietuviams, kaipo aps
krities miestas. Jis yra ma
žesnis už Šiaulius, Panevėžį, 
Ukmergę ar Mariampolę, bet 
lygus Telšiams, Zarasams, Kė
dainiams ir Jurbarkui.

Raseiniai yra daugiau pa
garsėję už minėtus apskričių 
miestus ir miestelius, nes ten 
yra ir gyvena “Raseinių Mug-

Y. W. U. A. rūmuose, 59 
East Monroe Street, vasaros 
metu bus palaikoma anglų kal
bos ir pilietybės mokykla su
augusiems. Pamokos bus duo
damos veltui, ir kas nori jas

Pasitaikius progai man teko 
nuvykti j Oak Forest, prieglau
dų atlankyti senų draugų, A. 
Lechavičių.

Kadangi pasitaikė gražus 
oras, tai dauguma senelių bu
vo lauke ir gėrėjosi karnta, 
kuri taip puikiai išrodė. Oak 
Forest vieta gražiai sutvarky
ta, ir, matyt, patys seneliai ne 
prastai prižiūrimi. Ir A. Le- 
chavičius nusigyrė, kad jam 
gerai gyventi, ir, kad turįs ge
rų draugų už prieglaudos, ku
rie rūpinasi jo likimu, kaip J. 
Lapaitis ir A. Rypkevičius.

Apgailėtina, kad Oak Forest 
yra daug musų tautiečių, gy
venančių nuo seniau, kurių ten 
nieks nelanko. Neturi jie nei 
giminių, nei draugų. Juos ver
ta aplankyti, jei aplinkybės pa
vėlina tai padaryti. Kasžin, gal 
ir mums patiems prisieitų gy
venti toje vietoje?

Kai kurie seneliai pasakojo 
man, kad Oak Forestas nėra 
tokia prasta vieta, kaip kai ku
rie rašinėja laikraščiuose. Se
neliai sako, jiems gerai, ir yra 
viskuo aprūpinti. M.

Atsilankiusiam 
pirmu 
ėiuoti Magdę, nes kitaip nesi- 
rokuodavo, kad esi buvęs Ra
seiniuos.

Parvykęs į Lietuvą aš girdė
jau dėdės Jokūbėlio paskaitų 
per radio apie Raseinių Mag
dę. Jis pasakojo, kad apie 
100 metų atgal atsibalodojus į 
Raseinius kokia tai keista 
y pa ta. Jos čeverykai buvę 
aukštais kulniais. Sijonas pa
siutas trumpas ir siauras. 
Plaukai ir nagai nudažyti. 
Veidas taipgi buvęs raudonais 
dažais nuteptas ir vis, kų tai 
kramtanti.

Iš pradžių ta ypata Rasei- 
niečianis atrodžius labai keis
tai. Bet, pagalinus ir prie tų

darbiais laikais tokia vieta ne
būtų prošalį lietuviui.

Bet bėda, kad norinčiųjų yra 
tiek daug. Mokyklų taryba lau
žo galvas, kad nuspręsti kų 
paskirti vieton. Mat, reikia at
sižvelgti į tai, kuris darbinin
kas ateityje galės surinkti dau
giausiai balsų. To jau reika
lauja politika.

miestas ne- 
Kaip prieš ka- 

tie patys 
Naujų nėra pristaty

ta. Pramonė taipgi nepaki
lus./ Tik tuo Raseinių žmo
nėms dabar geriau gyvent, 
kad karo metu nutiesė gele
žinkelio linijų pro miestų.

(Bus daugiau) Yra sakoma, kad tikrai tei
singo žmogaus negalima su
rasti nei ieškant su žvake die-l 
nos metu. Bet, tas kartais ne 
visai tiesa. Štai Chicagoje 
atsirado vienas Henry B. Bab- 
son. Vidutiniai pasiturintis 
žmogus, kuris anais laikais vi
sai gerai stovėjo.

Valdžia šiomis dienomis pa
skelbė, kad jis mokėdamas 
mokesčius valdžiai, nuo 1925 
metų iki dabartinio laiko, per
mokėjo $50,435. Dabar vald
žia pinigus grąžina Babsonui.

rie siurprizų jai iškirto. Tarp 
K. BoČkus, P. L, 

Adams
man, P. M. Petrauskas ir f o 
tografas p. Pučkorius. Jie Įtei 
kė p. Dovgin < ir gružių dova 
na. Senas Petrus.

Lietuvaitė mezzo kontraltas 
dainuos Kimball Hali salėje

Chicagos mėsos rinkos in
formacijos biuras rekomen
duoja šeimininkėms šiandien 
pirktis “pot roast of beef” ir 
“round stake”. Taipgi avienų 
ir veršienų. Tai esu prieina
miausi mėsos pirkiniai.

MANUFACTURING COMPANY® 

4179-83 Archer Avė. 253640 W. 63rd St 
Tel. Lafayette 3171 Tel. Hemlock 8400

U žsiprenumeruokit 
“GIMTĄJĮ KRAŠTĄ”
Kas gerbia senovę, nori pa
dėti savo tautos būtovei 
bei praeičiai ištirti ir savo 
tėvynę geriau pažinti, tegul 
užsiprenumeruoju C

“GIMTĄJĮ KRAŠTĄ” 
... < . • . .

kraštotyros iliustruotų žur
nalų, pašvęstų Lietuvos et
nografijai, archeologijai ir 
turizmui.

Eina bertainiais antri me
tai. 64 pusi. Prenumerata 
Lietuvoj 5 litai. Užsieny 10

Šiandien, Gėgužės-May 18,1935 
LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠ. KLIUBO 
PAVASARINIS PASILINKSMINIMO IR 
SUSIPAŽINIMO VAKARĖLIS—ŠOKIS 

H0LLYW00D INN Svet., 2417 W. 43rd St
Pradžia 7:30 vai. vakaro. 

Klhlbo komitetas nuoširdžiai kviečia ir užtikrina, kad šis vakarėlis 
bus vienas iš smagiausių. Muzika STEPHENS REVELERS.

įžanga tik 25 centai.

Gegužės 28 d., antradienį, 
Kimball Hali salėje įvyks lie
tuvaitės dainininkės, Helen D. 
Bartush, koncertas.

Tai bus lyg ir jaunosios dai
nininkės debiutas prieš ame
rikiečių publikų. Koncerto ren
gimų tvarko Bertha Ott.

P-lė Bartush išpildys koncer
te platų, 20 numerių progra
mų, į kuriuos įeina Ravelio, 
Carpenterio, Brahmso ir kitų 
žymių kompozitorių kuriniai. 
Programe yra ir dvi lietuvių 
kompozicijos, būtent, Gruodžio, 
“Burtai”, ir Sarpaliaus “Myli
mas Kraštas”.

Koncerto bilietai jau yra pla
tinami. Juos galima gauti Kim
ball rūmuose, 306 So. Wabash 
avenue arba Progress Furni- 
ture krautuvėje, 3222 South 
Halsted Street.

Trumpų laikų atgal p-ai An- 
na Dovgin buvę Surengta “sur- 
prize party”. Džiaugėsi, jau
dinosi moterėlė. Dabar ji nori 
širdingai padėkoti visiems, % ku-

Raseiniuos yra ir kita sta* 
tūla, būtent Raseinių žemai
čio. Jo išvaizda labai dra- 
piežna. Tvirtas vyras, išsily
dęs iš kelnių marškinius, susi
juosęs su austine juosta. Apsi
avęs vyžomis. Jo plaukai su
sivėlę ir ūsai suraityti.

Ta statula tapo pastatyti ne
toli Magdės 1934 metais bir
želio mėnesį, priminimui, kad 
Lietuvos žemaičiai buvo labai 
tvirti ir kantrus vyrai.

Ta graži stovyla buvo ati
dengta laike didelio jomarko 
Šv. Jono dienoje.

Pats Raseinių 
progresuoja 
rų, taip ir dabar 
namai

CICERO. — Kaip paprastai, 
čia, Ciceroje, naujienybių ne- 
stoka. Tik bėda, kad ne vis
kas papuola viešumon, štai, se
nas vietos gyventojas, buvęs 
biznierius, Antanas Ambrozai
tis, staigiai ir netikėtai mirė. 
Tai buvo nepaprastai linksmo 
budo žmogus, kurį ne vien su
augusieji, bet ir maži vaikai 
pažino ir labai mėgo.

Su didžiausiomis iškilmėmis 
jis buvo palaidotas šv 
miero kapinėse. Ilsėkis 
Antanai!

Dideliame nuliudime 
žmona, sūnūs, dukteris 
ti giminė.

Nenusisekė

Tapestry dengti Parlor Setai

37.50

Dvieju Daliu Skalbimui 
tub tvirto ir sunkaus 
padarymo. Kaina

$5.29
Su visata priedais kaip 
parodyta paveiksle

$7.74

$30.00 naujos mados Kaurai 
9x12 pėdų dydžio po

16.95

Mohair dengti Parlor Setai

*54.50

Atsidarė gilios depresijos me
tu, bet pasekriiirigai gyvavo 
ir augo

SIŪLOMA

Didžiausios Prekių Vertybės
VISAME MIESTE

Chicagos mokyklų 
kėlė savo 
to, ko ne vien jie trokšta, 
kas reikalinga jų gyvybių 
saugojimui.

Yra apskaičiuojama, 
Chicagoje apie 100,000 berniu
kų ir mergaičių turi dviračius, 
kuriais jie važinėjasi dėl sma
gumo, pasimiklinimo ir pralei
dimui laiko, atsitraukus nuo pa
mokų.

Bet jie tegali tais dviračiais 
važinėtis tik miesto gatvėmis, 
kur jų gyvybės nuolat yra pa
vojuje.

Tai suprasdami patys vaikai 
susiorganizavo į taip vadina
mų School Boy Patrol Associa- 
tion ir paleido peticijas po mie
stų, žvejodami parašų. Mokiniai 
nurodo, kad Chicagos parkuo
se visai nėra takų dviratinin
kams. O tuose pačiuose parkuo
se yra apie 43 mylios kelių, 
specialiai įrengtų tiems žmo
nėms, kurie mėgsta ; jodinėti 
arkliais.

Peticijos mokiniai nurodo, 
kad tas yra neteisinga ir ne
lygu, ir reikalauja, kad Parkų 
komisionieriai dviračių takus 
įrengtų. Mokiniai prašo visų 
tėvų tokias peticijas pasirašy
ti. Lietuvių moterų organiza
cijos, kurios norėtų gauti to
kias peticijas ir jas išplatinti 
savo ir kitų vaikų naudai, pra
šomos pašaukti Midway 8696.

vaikai pa
baisa reikalaudami

Šiomis dienomis suėjo lygiai 
2 metai kaip įsikūrė žymi lie
tuvių įstaiga, Progress Furni- 
ture Company ir atidarė vienų 
iš didžiųjų krautuvių Bridge- 
porto apielinkėj, su pilnu pa
sirinkimu rakandų, iJefrigerato- 
rių, drabužių plovyklių ir viso
kių kitų namams reikalingų 
dalykų.

Krautuves adresas yra 3222- 
24-26 So. Halsted Street. Rei- 
kia pastebėti, kad ši krautu
vė atsidarė blogiausioj depre
sijos metu, bet jos vedėjams 
pasirodė, kad panaši krautuvė 
buvo žmonių laukiama. Nuo 
pirmos dienos biznio atidary
mo, Progress krautuvei gana 
gerai sekasi daryti didelę biz
nio apyvartą. Ji visuomet už
laiko pilnai garantuotas pre
kes, kurias parduoda žemomis 
kainomis.

Prie to, patys vedėjai arba 
pardavėjai apsieina mandagiai 
su kiekvienu, kuris atsilanko 
su, bile reikalu.

Kad įgyti daugiaii draugų, 
senus palaikyti ‘

šiomis dienomis, kad pami
nėti 2-jų metų Progress Krau
tuvės sekmingaus biznio sukak
tuves, kad atsidėkot visiems 
rėmėjams ir kad jų skaičių pa
dauginti, Progress Krautuvė 
tęsia didį 
nufriažintomis kainomis visokių 
namams reikalingų dalykų. Pro
gress Krautuvės vedėjas yra 
Jonas KaledinSkas, su kuriuo 
bendradarbiauja Jonas Roma
nas ir Antanas Bačkis. Jie vi
suomet, o ypatingai dabar, yra 
pasirengę 
riausiai patarniuti. (Sp.)

—*

LIETUVON IR ATGAL SU BUICKU
Rašo DOMINIKAS KURAITIS

PAKOL KAINOS YRA ŽEMIAUSIOS
. Nelaukite! Leiskite 
šildymo Įrengimo inžinie- 

Tai jums nieko
Taip ilgai kaip 3 metus

Gerai padaryti 
Springsai

3.98
Vatiniai Matrasai po

*4.88

$2,000.00 LAIMĖJIMO

šmoto virtuvas 
42 inčių ilgio, 
board iš dešinio 

arba kairio šono, 
mos rušies, balto 
sniegas. Kaina

$9.25
(tiktai sinka)

DABAR
Kaip tik laikas jsitaisyti apšildymo plantų 
mums pasiųsti pas jus musų patyrusius api . 
rius nučekiuoti arba duoti jums apskaitlfavimų 
nekainuos. LENGVUS IŠMOKĖJIMAI. r“ \ 
už 5% j metus.

S. MALMAN CO. Ine
5014 S. Ashland Avė., GROvehill 0042

DIDŽIOJI KRĄUTUVt
19324 S. State St., VICtory 4278

PEUMB1NGAI
SPECIALIAI

ATEINANČIAI SAVAITEI

$100.00 vertės naujos mados
Mohair Frize Parlor Setai

*57.50

L. L. N. B. ir organizacijų 
vakar mažosios svetainės pa
didinimo naudai praėjo be di
delių pasekmių. Gaila, kad pa
tys sumanytojai, draugijų at
stovai neskaitlingai dalyvavo. 
Jeigu taip eis ir toliau, tai sve
tainė liks nepraplatinta, o tas 
būtinai reikalinga taip patoges
niam susirinkimų laikymui, 
kaip ir visų narių patogumui.
Ir Cicero neatsilieka nuo svieto

Kaip visur, taip ir čia yra 
mada rengti pares, grand open- 
ings, etc.

Frank Danauskus, 1346 So. 
50th avenue, ilgokai neturėjo 
jokio triukšmo, o biznį varė 
gaha sėkmingai. Atsidėkoti sa* 
vo kostumeriams ir draugams 
savoj įstaigoj turės smagų pa* 
silinksminimo vakarėlį. Jeigu 
kas negavo pakvietimo, vlstiek 
atsilankykite, o busite draugiš
kai priimti.
Cicero mokyklų tarybos bėdos

Vietos viešojo mokykloje, 
Roosevelt, pasimirė vienas iš 
patarnautojų, dženitorius, ai
ris, ištarnavęs 17 metų. Jo vie
tai radosi net keletas tuzinų 
kandidatų, jų tarpe ir pora lie
tuvių. Teisingai žiūrint, lietu
viams ta vieta kaip tik ir tu 
rėtų tekti, nes toje apielinkėje 
daugiausiai lietuviai gyvena. 
Mokykloje yra trys patarnau
tojai, tad vienas iš jų turėtų 
būti lietuvis. Dabartiniais be-

Dykai Dykai
DOVANOS

Jeigu atsinešit šį skelbimą

IŠKILMINGAS
ATIDARYMAS
IDEAL COFFEE 

STORE 
Kur kava spraginama 

PRIE JŪSŲ AKIŲ 
Pamatykit musų Įdomų kavos spra 
ginimo prietaisų musų krautuvėj. 
Specialiai gera 
KAVA ........................ s
BOGOTA 
KAVA............. ............. f

3 svarai 61c 
Gera Peaberry

i
3 svarai 55c

Orange Pekoe
ARBATA ____ __ __  i
Mes užlaikome dideli pasirinkimų 
prieskonių. Visokios rūšies polai

džių saldainių pigiai.

IDEAL COFFEE 
STORE

Kur Kava Spraginama Kasdien 

1502 West 18th Street

Skilviu Sergantiems 
—ATIDA!

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

Mano geras draugas* patarė iš
bandyti š{ puikų vaistų ir aš jau
čiu kad mano pareiga yra pasa
kyti apie jų visiems tiems, kurie 
serga nuo Acidosis, Nevirškinimo 
Rūgštaus skilvio ir gasų.

Jeigu Zal’s Medicine jums ne
pagelbės—niekas negelbės— toks 
yra mano patyrimas P. P. Bush- 
baum, 651 W. 78 St, Chicago.IlL 
Zal’s Utoer & Stomach Medicine 
—4X50. Pašaukit arba rašykit 
R. E. G. ZALESKI

7514 I,L
Parsiduoda visose vaistlnyčiose.

Didelis Išparda- 
rimds visokių 
malevų ir var- 
n » š<>«__________
Skrynam maleva 
Galiomis 79c 

VARNIS REMOVER QQf» 
Galionas .................... .

MALEVA $4
Galionas .... ....................... ■ ■“ V3 Kenai Popieros 91*1* 

Valomosios ..
Didelis pasirinkimas sienoms po- 

pierų su didele nuolaida.
Y ana s Hardware and 

Paint Company
2747 W. 63rd St. T«l. Pro* 1297 

TAIPGI
Bridgeport Hardware 

and Paint Corp.
3214 So. Halsted St Vfctory 7261

Progress Furniture 
Company mini 2-jų Mitchen 

metų sukaktuves

BALABAN AIDA Kedzie prie 
& KATZ M L P M Lawndale
Prasidės ANTRADIENY Geg. 21
Stebinanti Sov. Rusijos Drama

“CHAPAYEV”
(The Red Commander)

s j'Yi,

JĮ a djMŽaĮfr/rjN
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GerkitĮ ir Reikalaukit

Gedimino Medalius

dienei

Lietuviškos 

Degtinės

NATHAN 
KANTER

1,000 automobilių 
mechanikų Chica- 
goj išėjo į streiką

Sekmadienį, Lietuvos konsu 
las Chicagoje, A. Kalvaitis, į

ateiviams 
patarimus

Keistučio Klubas ir 
kas jame veikiama

dimino medalių chicagietei, p 
Antonetei H. Nausėdienei, žy
miai veikėjai kulturiniuose ii

L. U. C. meets ut 
Universal Club

Apvaikščiojimo Rengimo 
Komisija,

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti Į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

STOGAI 
ROOFING

argumentuoja, 
tokioje vietoje 
miesto centro 
i pavojų. Jie

Visose Alinėse
Mutual Trijų 

Žvaigždžiu 
Kentucky 

Bourbon

Žadėjo platinti Archer Avė.

Buvo manoma pagerinti da
bartinį airporti), prie 63-čios ir 
Cicero avenue. O kad pagrei
tinti komunikacijų tarp airporto 
ir miesto, norėta praplatinti 
beveik dvigubai Archer avenue. 
Bet majoras tam priešinasi. Jis 
sako, kad Archer avenue pra
platinimas sunaikintų visus tos 
gatvės biznierius.

“Broliai” rengia pa
vasarinį išvažiavimą 

gegužės 19 d.

Pagal nutarimų I 
tų Hiivlnlnkų Ir drnuMyučių at
stovų k Musirlnklmo, IdokviomiN 
loto NivvhvInkiiH Ir (IraugyntčH 
ntMtoviiH ga una po 10 ilk lotų 
pikniko, kuria rengiamu* gaga
to 80, LIopoM daržo, prlo Konn 
Ir Archer Avon., Juatloo Purk, 
Šalo Lietuvių Tautiškų Kūpi*

Studentai svarstys 
stipendijų fondo 

klausima*

dalias kainas tiktai per šj mėne
si. APSKAITLIAVIMAS DYKAI!
DARBAS GARANTUOTAS. LEN-

Paliuosuotas, N. Ra
dis parodo skirtumą 

tarp draugų ir 
“draugų”

Kurio dar negavote tikintų, 
užeikite | L. T. K. oflaų, pirma 
npvnlkščiojlino ar tų dienų, ir 
gaukite tlklotiiN, Daugelio laiš
kui nugrįžo, matomai antrašai 
permainyta, Jin gali Raulį ll- 
IdotuH tik aMinonlal atplaukę 
| kapinių oi’laų.

Lietuvių Piliečių Brolybės 
Kliubaa rengia pavasarini iš
važiavimų šį sekmadienj, ge
gužės 19 d. Jis j vyks Spalčio 
daržo, prie Archer avo., Willow 
Springs, 111,, priešais OTIonry 
parkų.

Piknike bus gera muzika ir 
programas. Rengėjai žada vi
sus gražiai pavaišinti ir paten
kinti. Prie parko galima pri
važiuoti Archer avenue gatvin- 
kariais važiuojant iki linijos 
galo. Ten reikia paimti Wilk>w 
Springs arba Joliet autobusų 
ir važiuoti iki O’llenry parko,

Valdybų.

Reiškiu padėkų tiems, kurio j| 
gelbėjo

Majoras agituoja už 
airportų ant ežero 

kranto

Rado du pasikoru 
sius žmones

Apsigyvenk Miesto
I.lirrtl VlfilC AMK VIEŠBUTY!

Arti ni’lu PŽdro, knygyno, dnlltta 
muzIujauH Ir visų <lkhnWlo įs
taigų.
švarus apšildyti kambarini, mau
dyklom Ir nhowor, Nuo M.00 Iki 
$4,50 | nhvhIIo. Valgia prie vieton 
Ims nori.

South Central Hotel
JULIUS KASKIS, Snv.

1245 H. Mlchlgaii A v. Vidury 4080

ANDREJEVO specialia vasaros 
kursas,

814 W. 33rd St.

draugijiniuose rutuli u oho. įteiki
mo coromonljoH |vyk« ftv. Ka
zimiero akademijos rumiioac.

Dienraštis “Chl. Ainorioun” 
rašydamas apie p. Nausėdienę 
pavadino jų lietuvių "Žana 
D’aro”,

1,000 automobilių mechanikų 
išėjo vakar | streikų reikalau
dami algų pakėlimo. Jie dabar 
gauna 78 centus | valandų, o 
reikalauja atlyginimų pakelti 
Iki 00 centų valandai,

Automobile Mechanio’s uni
ja, kuri streikui vadovauja, ban
do (traukti streikai! Ir mecha- 
nikus, kurie prie unijos nepri
klauso Ir dar tebedirba už se
nų atlyginimų. Nors dar nevi
si unijlstai streikuoja, mano
ma, kad kaip šiandien visi bus 
padėję (ranklus.

ir IVIcd^ini 
LUMBER

Vakar Chicagoje buvo rasti 
du pasikoreliai. Vieno lavonų 
policija užtiko bekabanti rūbų 
kamaraitėje, namuose, 7046 
Stony Island avenue. Jis buvo 
August Kosėt | uis t, 64 metų, 
įdomu tas, kad beveik tuo pa
čiu laiku, kai buvo rastas la
vonas, velioniui atėjo telegra
ma iš New Yorko, kuri prane
šė, kad ten mirė jo sūnūs.

Kitas pakaruoklis buvo ras
tas prie 104-tos ir Mariem gat
vių. Ūkininkas Bruno Sapans- 
kis jj rado kabant) ant me
džio.

, FUR STORAGE
Voltai vietojo, Žemos kainos ir 

apdraudė. Ekspertai grazuoja, va
lo, pataiso, perdirba, styliuoju sulig 
mados. Šis skelbimas duoda jums 
teise 10% nuolaidos ant valymo, 
storago, glazavimo, perdirbimo pa
taisymo ir naujų pirkinių.

DAVID ADLERBLUM 
įsteigta 1006

6510 S. Halsted St. NORmaI 5150.

Senų ir nauju lietuvilk 
visuomet gausite Naujienų 
1789 So. ffolstad St.. Chl

Liet. Keistučio Kliubas yra 
gerai žinomas netiktai didžiulės 
C h taigos lietuvių visuomenei, 
bet ir daugeliui Amerikos lie
tuvių. Klausimas kodėl? Atsa- 
kimas aiškus. Todėl, kad Keis
tučio Kliubas yra didžiausia lie
tuvių organizacija pietvakari
nėje dalyje miesto, todėl, kad 
jo vadovybėje yra Žmonės 'su 
pasiryžimu, sąžiningi, kurie dir
ba kliubo labui. Kas nežino, 
šio kliubo parengimų? Tokie 
parengimai kitoms organizaci
joms yra neįmanomi.

Keistutis yra Chicagos paži
ba parengimų klausime. Kodėl? 
Todėl, kad tų parengimų prie 
šakyje dirba žmones su suli
ne ir pasiryžimu ir moka, su
pranta ir žino kaip. Kitos or 
ganizacijos negali prisilyginti 
Keistučiui nei publikos atsi- 
lankimu, o apie programus, tai 
ką ir bekalbėti jau. Kas nepa
mena praeitų metų Keistučio 
parengimų ? Pavyzdžiui, kas 
nepamena praeito Keistučio pik
niko? Tie milžiniški garsiakal
biai, ta minia publikos, tie iš- 
laimėjimai. o tas begalinis pro
gramas!

šįmet piknikas bus dar įspū
dingesnis visais atžvilgiais, tad 
nepamirškite Keistučio paren
gimų. kurie atsibus sekančiai: 
šįvakar. Subatoj, p-no ir p-nios 
J. Yushkų Hollywood Inn sve
tainėje, 2419 W. 43 St, įvyks 
Pavasariniai šokiai.

šis šokis yra rengiamas, kad 
Keistučio šeimyna galėtų sueiti 
j vienų būrį ir galėtų arčiau Su
sipažinti, pasilinksminti ir prie 
Jurgio Steponavičiaus, “Step- 
hens Revelers”, muzikos sma
giai pasišokti. Tad keistutie- 
čiai ir visi draugai Keistučio, 
nepamirškite šio vakaro, bukite

Nepraleiskit Progos Pamatyti ir Pasirinkti 
iš 100 Fordų

B. & W. JUOS TURI
AUTORIZUOTI FORDO

Rytoj, lietuviai studentai 
laiko ragullmj susirinkimų Uiii- 
versal Klubo kambariuose, kaip 
2:30 vai. po pietų.

Aimrt kitų svarbių reikalų, 
jie svarstys stipendijų fondo 
steigimo klausimų. Pilietybės 
komitetas pranešu, kad aplika
cijų pildymo darbas 
tok) fondų (kurti.

Studentui pildo 
aplikacijas ir duoda 
pilietybės klausimuose pirma 
dieniais, nuo (J iki 8 vai. vak. 
8241 ISo. Halsted St., Vark n- 
lo raštinėje. S. V.

JONAS DOMARKAS
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

gegužės 17 d. 4:20 vai. iŠ ryto 
1935 m., sulaukės 49 m. am
žiaus. gimęs Telšių apskr., 
Kuliu .pahapijol. Vieštovėnu 
kaime. Paliko dideliame nu
liūdime broli Vincenta ir bro
liene Petronėle Domarkiene. 3 
pusbrolius Leoną, Kostantą 
Domarkus ir Antanu Drabavi- 
čią, pussesere Zuzana Minc- 
kiene, o Lietuvoje broli Pran
ciškų ir seserį Barbora ir gi
mines. Kūnas pašarvotas ran
dasi 4432 S. Washtenaw avė.

Laidotuvės jvyks gegužės 21 
diena. 8 vai. ryto iš namu i 
Nekalto Prasidėjimo Panelės 
šv. parapijos bažnyčia, kurio
je atsibus gedulingos pamal
dos už velionio siela, o iš .ten 
bus nulydėtas i šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Jono Domarko gi
minės, draugai ir pažistami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimu ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Broliai. Sesuo. Pusbroliais 

Pusseserė ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja lai

dotuvių direktorius J. F. Ru
džius. tol. Canal 6174.

SKOLINAU PINIGUS ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ

Apdraudžiant nuo ugnies didžiausiose 
Kompanijose

JUSTIN MACKIEMCH
2324 So. Leavitt St., Phone Canal 1679

Tautiškų kapinių lo
tų savininkams ir 
draugysčių atstovam

K, Jo

tim m 

Parduodami .Himlerio Kainomis 
827W.35thSt

Aidam Vakarais Ir Sokmadlonluls

Siunčiame Gėles Telegramų I 
pasaulio dalia.

’Dirp septynių lietuvių, ku
rio buvo uždaryti Coųk npakrl- 
čio kalėjimo dėl Hknndulo, ki
lusio nu baatuno JnmoH' Tho- 
nuiN Kelly turtu 
buvo Nikodemus Radis, buvęs 
Lietuvos seimo atstovus Ir pn- 
skutiniu lulku, gruborluus J, J. 
Bngdouo pngelbinlnkns.

Draugams ir paž|stmnlems 
imaidarlmvua, N. Radis buvo 
imlhioauotas iž kalėjimo po 
kaucija, Mul kų Jis, N. Rndis, 

'dabar sako apie draugus:

Kuomet gnUnm draugua 
pažinti...

•’Kada Žmogus patenki | ku
klų nelaimę, tada yra reika
linga draugų pageliai, Ir, tik 
esant nelaimėje, gulima imlio
ti tikrus draugus nr prletplius. 
Ttulėl, aš čia noriu viešai pa
dėkoti mnno tiems tikriems 
draugams, kurie man padavė 
rankų tų valandų, kada man 
imgelba buvo tikrai reikalinga. 
"Stanley Dyokaa Ir jo žmona, 
kurie visados man gvlbstl, nors 
mažiausio dalykėlio |laprušuu. 
l*nskutiniu laiku, kada man bu
vo nd kai i nga laimi didelė pagel- 
Im, abudu darė viskų, kų ga
lėjo. "Ponia Anna Bariaicnė 
taipgi dėjo visas pastangas, 
kad man padėti. Kartu su p. 
Dyokais važinėjo, nežiūrint 
kiek tai išlaidų ir laiko reikėjo 
praleisti. Mano visai mažai im- 
žįatami—p-nai Priamai ir p-ni 
Rakšteliai irgi prisidėjo prie 
paliuosavimo. "Tokių draugų 
nedaug lietuvių tarpe yra, ku
rie ? pamatę lietuvį kokioj nors 

j j nelaimėj, t nujaus stotų j dar-

Tho Llthiiiiiilan UnIverMlty (’hib 
manta ut tho Unlvoi’Miil Club, 814 
VV. 33 NL, toiiiori’ow, May II), nl 
U:30 P. M, Nol at tlrn Coiigraas 
Įlotai hm annoiiinuul by H, V, iii 
Tlnirsday's “NoiiJIohon”.

hnporliiiit roporlM aro Nchoiluhul, 
Ali mumboi'M nro urgod ' to ho 
proiiipl. —N. V,

1034 m. — 1033 m. — 1032 m
I HOBY RTYLTAT,

ir 1325 W. Randolph St.

THE BRIDGEPORT BOOFINO CO.
Ar jūsų stogai reikalauja patai

symo? Palaukite mm Ir mes pasa
kysime kiek kaltuos pataisyti. Mm 
taipgi darome visokį blikorystls 
darbe.

1218 So. Halsted Street.

Real Estate ir Pask
REAL ESTATE & LOAN

KREIPKITĖS I MUKU BENDROVE 
Del skolinimo pinigų ant namu. Del 
pirkimo, mainymo arba pardavimo 
namuti, lotus ir žemes. Paveskite 
muniH visus savo Insurance, Fire. 
Tornado. Life, Surety Bonds ir ki
tus. Paveskite mums visos darbus 
legališkus, dėl pripildymo ir paga
minimo visokius dokumentus, lietu
viškai ir angliškai.

J, C. ASTOR & CO.
J. Astrauskas Mgr.

Ofisajt atdaras iki 8 v. vak.
44 E. 108th St., prie Mlchigan Avė.

FEDERALSAVINGS
AND i.LOAN ASIOCIATION 

OF CHICAGO
2324 So. Leavitt Street

Telefoną. CANAL 1079

JUSTIN MACKIEWICII, Prezidentus.
HELEN KUCHINSKAS, Raštininkas

KVIETKININKAS
Gėlės vestuvėms, bankietams Ir

3316 Oalsted St.
Phone Boulevard 7314. Chieago, III

tt pirttiMltM. ar M 
LoMbart PhsmsMl Oe.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos 

2507 ,w 35% 
Lengvi IlmokCjimai nuo 12 Iki 04 
mėnesių. Kreipkitės visuomet | 

LE VINTU A L PLUMB1NG
S ĮJ PPL Y CO. 

1888 W. Divhlon SL 
kampas Marshfield

to prlo ežero kranto, apie tų 
vietų kur pirmiau buvo Pasau
linė Paroda.

Yra daug priešų tam suma
nymui, kurio 
katĮ airportas 
pastatytų viso 
žmonių gyvyU , . _
sako, kad nuloti dnngoral^ini 
neleistų lėktuvams patogiai nu
sileisti.

Majoras Kelly ' stovi prieša
kyje grupės, kuri agituoja už 
tokio airporto pastatymų. Jis 
Išreiškė, kad ir Roosevoltas 
esųs tam prielankus .Dabar, grį
žęs iš atostogų, Kelly mano vi
sų dalykų sutvarkyti ir gauti 
paskolų iš Washingtono staty

ti knygų

tos?
KAILIAI

FUBS

visi. Tlkietus gulimu gauti iš 
rengimo komisijos arba Iš vai* 
dybos.

Apie piknikų
Piknikas š|mot (vyks nedė

lioję, birželio 16 d.» (,Justlco 
Purk Grove”, Ten kur kapinių 
dienos piknikui aUlbuna, Taip 
kuip sakinu, kad š|mot Keistu
čio Kliubo piknikas bus dar 
šaunesnis negu praeitais mo
tais. Pikniko bus duota dova
noms $184.60 Glbson Eleetrlo 
Refrlgerator, $69.00 R. C. A. 
Radlo, $49.00 \Vestlnghouse 
vvashing mašina Ir $26.00 cash 
nuo Kliubo, O jau muzika, tai 
bus Steponavičių “Stophona Ra- 
volors", Visi prizai bus Iš
duoti už tų pat| tikintų. Reiškia, 
jei vieno negavot, tai gal kitų 
gausite ir dar su tuo tikintu 
galėsite j daržų (eiti. Tai mu- 
'tnto, šjmet Keistutis duos už 
menkų tikinto kainų labai ver
tingus ir brangius prizus, 
dėl, lietuvių visuomenė 
kviečiama įsigyti tikintus 
anksto. Jų galima gauti 
kiekvienų Keistučio Kliubo 
ij arba pas valdytai. ’rikiotai 
prie vartų bus brangesni Ir to
dėl paslstoroklto ISanksto. No- 
praleiskite šios progos, gaukite 
sau ir savo draugams tikintus 
kuo greičiausiai, nes Jin labai 
smarkiai eina.

Pranas Jnknvičius, pirm.

Duodam Paskolas Ant Morgičių 
Mažais MėnvHininis Išmokėjimais nuo 5 Iki 20 Metų 

Taupyldt Pinigus Užtikrintoj Vietoj 
. U. S. Government Įstaigoj, F

MutualLiquorCo
‘ 4707 S. Halsted St 

Tel. YARDS 0803

ton, D.’ G. Apdraustas kiekvie
no žmogaus inVcstmentas iki 
$5,000.00.

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

, Reikalau darni
_________ visada galite 

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

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 
UVABBTO TVAHKOJB

Ils skyrius yra vedamus tikslu pagelbsti musų skaitytojams su- 
slnistl, kur galima nusipirkti (vairių paprastų Ir nepaprastų 
daiktų, intalsų Ir reikmenų. Jeigu I* telpančių čia skelbimų ne
galite susirasti ko jležkot, paniukite Naujienas, Canal 8500, Ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite Informacijų, jeigu tik 
jų bus galima gauti.

M A L K VA 
uft M IhiIiioh! 

Vyi'laiiNla VhUii llaiikriito Hlako 
AUlIankyklt I bito kuria Iš inųau 
3 krautuvių Ir paalžhirfildt—jus 
Čhi riiNltu klokvlona žinoma mala- 
yoM rūšį už nupigintai kalima. 
$2.00 Balta žibanti M a- 
lova, už (lai. ...........  .x.$2.2h Baliu Fiat Ma- $4 4 f| 
lova, už Gal. .............. I ■ I V
$1.20 Hlotnllaina Mjiluva, Cflf* už Gal........................... . OUG
KHlMOinlno *1.00
Viaa Malova 100% Garantuota— 

Ar m HiiiįražiiiNlnm PlnlgUM
Pnlnt ISxchango of Chicago 
1557 Mlhvaiikoo av. 2274 ICUtnn av. 

(IH30 H.llulmtml at. toLArmltnuo 114(1

PARDUODAME^VISOKIOS RVSIES 

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

CHICAGA GLASS CO-, Ine. 
Glazimr Contractors

4351 S. Halsted St TeL Yards 5482

ŠOKIŲ MOKYKLOS 
DANCING SCHOOLBuy gloves with whot 

it savęs
■oasti »<>• ■*

RENDUOJU^^ABAI GRAŽU

Del Išvažiavimu ir piknikų, <11- 
(lolė platforma šoklama, Gražus, 
švarus miŠkuN ir vinį paranku mat

Krel'’lRA,hlVJ!IS KARMA 

už Willow Springs
i vakaruN 2 mylias 

ant 88 fatvėa 
Klauskite

BIG TONY FARM _

RAKANDŲ Bargenai 
FURNITURE BARGAIN8
W. SCHAliLER’ft 8TORAGE 

4644 N, Wei*tern Avė.
Detalia rakandų skyrius, 8450 varto
tas tikras klnlškM divons*. PIGIAI. 
Nimji Idnjšlti k*Brai po 815. 426. 
135 fr 4850. 10 daik. vak. kamb.
sėt. 408. Modern, 8 d. mlegkamb, so
tus $98. l’urlor sėt. $25—445. Cash 
ur išmok. Vakarais iki 0, nod. iki 4.

Radiatoriai ir Katilai
RADIAT0B8 & BOILER8

Šauklio K. Capukas Tol. Brunswick 
9181 arba Lafavotlo 5277.

Piknikams Daržas 
PICN1C GROVB

CHANE V1KW 
Hlnabdr Gasollno Htolla 

3H5H Houlh IČodKio Aveniu) 
HPICCIA LIKTAI 

Griovimo
Patnlslmo Talrų 

Alyvos Nuleidimo
M<>h užlaikomo platų paslrlnklrna 

visu Hlnalalr Produktu, Sustokilo 
šiandien Ir porsltlkrlnklt musų man- 
(laglu Ir Tolslngu Patarnavimui

I AUTO Radiatoriai
AUTO RADIATORS

Radiatoriui — Fondotlai Ir Rody 
PatulNymas 

Auto Mdovojlmas
Darbu atsiimam ir prisiūtam.

R & R
Radiator and Body Co.
H. C. Rolchort, <Jr. J. F, Routhor, Jr. 

įsteigtu 1920.
3572-74 ARCHER AVEt i 

>MfAFuyottazr0M l*7-H

KNYGOS 
BOOKS

HMU1KOH Ir abolnos muzikos, V. 
čaįmkaltfi’Chap, 1584 N. Oaktoy Avė. 
Tol, Brunswlck 0181,

Mttliorius-Dvkoratorlus 
l’AINTING & DECORATING

jums reikia
Auto Patar. Stotis 
AUTO SERVICE STATION

CARU BROS. WHICCKING CO. 
(Ino.) 

įsteigiu 1015, 

MEDŽIAGA.
Nauju Htatybul Modžlaga Ir Malkos 

Lietuvį pardavėja rasite musų 
vardo, 

8003-8080 H. Halstod St. 
VICtory 1272-1278

.  i—-       ——   m     ■

IVI.'OJA 
MUS1C TEACHER

fii budavojimo (staiga siūlo epe

«|j APSKAITLIAVIMAS fi 

GVI 'UMOKfiJIMAž 
5% PALŪKANŲ.

Muro darbus, Cemento darbus, na- 
mų pakėlimas, 

/A//^//J/ ■/ rifikų ir bese- 
' mento išlygini-
/Z naujus mu

rinius frontus, 
p= tf ftųįA=|t=il krautuvių patai-I aymas, Šinglia-

I rimas porčių ir
| namų, plumbin

ffas ir fiilum<>8 
W j vedimas.

LAWNDALE
CDNSTRUCTION 00.

3653 We,t 26th Street
k Telefonai:bk ROCKVVELL 0750

L A W N D ALE 1875



ČIA BANDYS JUS ĮTIKINTI KODĖL BUS NE 
GERAI, JEI JĮIS TEN NEBUSITE

O buti-tai reikėtų būti, nes jei ten nebusi 
te, tai nebusite kur turėtumėte būti

_________________________ NAUJI:RNO3> Chicago, III 
jnusko, Vietai* Bagdono, sJ 
Burbai Ir W. Sadausko, ( 

Stasys. į j

“Naujienų” metinis piknikas, 
Chicagos lietuvių tradicinė pa
vasario šventė, k u r jos nei vie
nas neapleidžia, įvyksta sekan
tį sekmadienį, gegužės 26 d.

Ir šįmet atsikartos lai, kas 
įvyko per eiles-vasarų praiityje. 
šimtai, tūkstančiai automobilių 
sutrauks j Birutės daržų, su- 
%ež j jį minias • linksmintis, 
uliavoti, kuo smagiausiai laiką 
praleisti.

“Birutės“ daržas, pasipuošęs 
naujais pavasario rūbais, nau
jai sužaliavęs ir puikus, skam
bus dainomis, muzika, kurią 
parūpins ne tiek gal parinktie
ji dainininkai ir muzikantai 
pakviesti toms iškilmėms, kiek 
patys suvažiavę piknikimnkai, 
pasiryžę kuo daugiausiai nau
dos išgauti iš tų tikrai per 
trumpų kelių pikniko valandų.

Štai, vienur matysime būrelį 
linksmų žmonelių, kurie vienas 
kitam drūčiai rankas spaus ir 
stebėsis, “Nemačiau tavęs, Jo
nai (ar Morta) per tiek metui 
Ale kad tu ne tik kad nepase- 
nėjai, bet dar atjaunėjai. Na, 
pasakyk, kaip viskas dedasi...“

Kitur, įsikibę į stiklus alaus 
keli vyrai ir viena-kita į vidurį 
įsprausta moterėlė kaip iš pe
ties trauks, kad ant to kalno 
karklai siūbuoja ir siūbuoja ar
ba melodingais garsais šlovins

Paslaptingai pražu
vo Bridgeporto lietu
vis Petras Brencius
Nepasirodė nuo balandžio 27 

d., nesurandamas r giminės, 
mano, kad nužudytas

j

BRIDGEPORT. — Paslaptin
gai, kaip išgaravęs į orą, pra
žuvo Bridgeporto lietuvis, Pet
ras Frenčius,.45 metų amžiaus, 
927 West 33rd Street.

Paskutiniu kartu .jis buvo 
matytas savaitę po Velykų, 
apie balandžio 27 d. Tą dieną 
jis buvo užėjęs j vieną alinę 
įsigerti. Už kiek laiko po to 
ėjo Lituanica avenue gatve, 
tarp 33 gatvės ir 34-tos... ir 
dingo.

Kur dingo, kaip dingo, nei 
giminės, nei kas kitas negali 
pasakyti, žuvusiojo motina, Jo
hanu Krencienė ir jos sesuo, 
Apolonija Levickienė, 3701 
Emerald avenue, ieškbjo, klau
sinėjo, bet nieko tik
Įėjo patirti. Yra manoma, kad 
Frenčius buvęs nužudytas.

Jei kas nors turi kokių in
formacijų apie pražuvimą, yra 
prašomi susižinoti su p. Levic
kiene, aukščiau paduotu adre
su. Tam, kuris suteiks konkre
čių informacijų, yra žadamas 
geras atlyginimas.

nega-

(Sp)

“Revoliucija”, “dide
lis karas” siaučia 

Town of Lake
Bet vietiniams pasisekė liepa 

geidaujamą priešą išguiti

T0WN OF LAKE.— Town of 
lakiečiai meksikiečių savo tarpe 
nenori ir gena juos laukan. Ke
lias dienas atgal įvyko štai koks 
itsi tikimas.

P. Greičius, 4533 South Wood 
išnuomavo kambarius savo na- 

lebuvo ir visi žinojo, kad jie ne-

sutemo. O kai sutemo^ na* tai

skystimą, kuriuo juos 
Senas Petraų ir kiti 
tradiciniai “Naujienų” 
bartenderiai apdalins.

ra-

geltoną 
G aiškia, 
taipgi 
piknikų

O dar kitur, parinkto], 
mioj vietoje, kur saulės spin
duliai negali pro gausiai lapuo
tus medžių šakas prasiskverbti, 
prieš smalsiųjų akis atsivers 
graži idilija. Pasitiesusi skepe
taitę ant žolės sėdės viena ii 
jaunųjų piknikininkių. Neto! 
jps, ant žemės išsitiesęs bus 
vienas iš jaunųjų piknikininkų. 
Jis nervingai su pirštais žolę 
žnaibys ir nedrąsiai, į žemę 
įbedęs akis, ką tai šnabždės sa< 
vo gražiajai kompanionei. Ką 
šnabždės? Tų patį ką ir mos 
šnabždėjome gražiosioms kom
panionėms kai mes buvome jau
ni.

Bet tai bus tik atskiri epi
zodai tų pavasarinių “Naujie
nų“ iškilmių. Parko viduryje, 
šokių salėje viskas tik suksis, 
užS, klegės gyvumu, linksmu
mu, nuoširdžiu atsidavimų ke
lioms valandoms džiaugsmo, 
kurį ekskursija iš kasdieninio 
miesto j laukus ir tyrą orų su
teikia. ,

J tą sukurį pasileis tūkstan
čiai chieagiečių, kiekvienais me
tais atsilanką į “Naujienų“ pik
nikus ir ištikrųjų butų negerai, 
jei jus, skaitantis šią žinią ten 
nebusite. —F, B.

ir prasidėjo tikras karas. J 
meksikiečių kambarius per lan
gus pasileido plytas, akmenys, 
švilpė 
riuose 
lango.

Taip 
manė, kad po takių vaišių nepa
geidaujamieji tikrai išsikraus
tys rytojaus dieną. Bet mek
sikiečiai pasiliko gyventi kam
bariuose, nors jie ir buvo be 
langų.

Todėl antrą naktį vietiniai 
surengė karą ne vien meksikie
čiams, bet ir šeimininkui. Pir
miau buvęs sveikas namas, da
bar atrodo kaip karo lauko lie
kana. Nei langų, ir jau nei 
nuomininkų. Tik dideli nuosto
liai savininkui. (Sp.)

akmenys, kol kamba- 
neliko nei vieno Čielo

apsidirbę vietiniai pa-

Budriko piknikas 
sekmadienį, Ge
gužes 19 dieną

Ryt dieną įvyks metinis Bu
driko radio piknikas “Birutės“ 
darže, Justice, III., kuriame bus 
išlaimėjimas $3,000.00 vertės 
dovanų, kurias paskyrė p. Bu- 
drikas. Visiems Budriko kostu- 
meriams ir radio klausytojams 
įžanga veltui ir dar prie to 
daugelis turės progą išlaimėti 
brangias dovanas. Bus puikus 
programas, kuris prasidės 1 
vaL po pietų, dalyvaujant kon- 
testantams, radio artistams, 
dainininkams ir muzikantams, 
šokiams grieš Virginian Am
basadom orkestrą, o ant stal
čiaus bus “šienpjuvių orkes
trą“, šokėjos, akrobatės ir Lt. 
Fotografas Kondratas yra pa
kviestas imti krutamus paveik
slus programo dalyvių ir visos 
publikos. Vienu žodžiu, tas bus 
atmintina visiems gegužinė 
“Birutės“ darže šioje nedėlio
ję, gegužės 19. Darže bus įtai
syti garsiakalbiai per kuriuos 
aiškiai galėsite pasiklausyti 
Budriko reguliario radio pro
gramo, kuris yra duodamas 
kiekvieną sekmadienį, 5 vai. po 
pietų iŠ WAAF stoties., (920 
kilocyles).

Beje, kas norės galės nuva
žiuoti į pikniką trakais už 35c 
į abi puses. Nuo 10 iki 12 vai. 
prie Budriko krautuvės bus se
kantys trakai: Frank Andre-

VAKAR IR
ŠIANDIEN

Val.ar Chicagoje prasidėjo 
naciona.ė skautų konvencija, 
Jon nuvažiavo apie 2,000 skau
tų iš visų krašto (lajų. Kon
vencija vyksta Stevenn viešbu
tyje.

J i»
56-108 ir Dft-

B
Hulon Kane,

O B
Chicago Lawn policija suėmė 

32 metų narkotiką, James Kel
ly, kuris buvo pagrobęs dvi 
moteriškes irA Vieną vyrą, 
buvo suimtas prie 
men gatvių.

8 B
Žinoma aktorė,

vakar gavo divorsą, Chicagos 
teisme nuo savo trečiojo vyro, 

# a a
Keletą (dienų atguli Chicago 

sujudino žiaurus nužudymas 57 
metų senelės, Clura Bcnway, 
2741 Hampden avenue. Ji buvo 
rasta negyva lovoje, su sudau
žyta galva. Vakar policija rado 
sunkų kūjį, su kuriuo nežino
mas žmogžudys kruviną darini 
papildė. Suimtas 77 metų And- 
rew Benway, nužudytosios vy
ras.

Valstijos finansų departamen
tas paskelbs, kad balandžio me
nesį turėjo $554,079 įplaukų 
surinktų gėrimų mokesčiais. .

RADIO
Budriko programas ne 

dėlioję 5 valandą
Nepamirškite kiekvieną sek

madienį pasiklausyti Budriko 
krautuvių lietuviško radio pro- 
gramo iš stoties 5yAAFv 920 
kilocyles nuo 5 iki &:30 po pie
tų. šiame sekmadieny bus gra
žių dainų ir muzikos. Taipgi 
šis programas bus perduoda
mas ir Budriko piknike “Biru
tės“ darže. Eitas Budriko pro
gramas būna kožną ketvergę 
nuo 
ties.

8 iki 8:45 iš WHFC sto- 
Pasi klausykit. M

Progresą krautuvė link
smins radio klausytojus

Kaip ir kas nedėldienį, taip 
ir rytoj, Progresą Furniture 
Company rengiasi gerai palink
sminti radio klausytojus su spe
cialiai šauniai prirengta pro
grama rytoj, 11-tą valandą 
prieš piet, iš stoties W.G.E.S. 
1360 kilocycles.

Patirta, kad programe daly
vaus daug žymių dainininkų, 
muzikai, kalbėtojai ir pranešė
jai. Taip, kad prie žavėjančių 
dainų ir muzikos, bus pateikta 
daug įdomių žinių iš Progresą 
Krautuvės 2-jų metų sukak
tuvių išpardavimo, kame labai 
gera proga kiekvienam pasi
pirkti numažintam kainom ką 
nors dėl namų., xx.

Jei dirbote Olson 
Rug bendrovje, 

atsišaukite!
Mergaitėms ir jaunoms mo

teriškėms, kurios dirbo kada 
nors Olson Rug Co., kilimų 
dirbtuvėse.

Jos yra kviečiamos užeiti j 
“Naujienas“ Šįvakar, tarp 6 ir 
8 vai. ir pasimatyti su p. M. 
Jurgelioniene.

PRANEŠIMAI
“NAŠLIU IR NAŠLIU BA

LIUS* su Laimėjimu, rengia L. T. 
P. įvyks Nedėlioj Gegužės 19 d., 
1935 m. Tautinės Parapijos Svetai
nėje. 8501 South Union Avenue. 
Pradžia 7 valandą vakare.

Kviečia visus
Parapijos Komitetas.

DIDŽIAllSIAS IŠPARDAVIMAS
NAUJAI ĮGYTŲ 

AUTOMOBILIŲ CHICAGOJ
The G, M. DISCOIINT CORPORATION Išparduos visus savo naujai 
įgytus automobilius tiesiog .žmonoms,
Pasinaudokitį šia nepaprasta proga Ir nusipirklt sau automobilių dabar, 
Niekur kitur miesto jus negalite gauti panašius bargonus.
Mos pilnai garantuojamo, kad musą kainos yra Žemiausios Chleagojo, 
Kiekvienas kuras turi musų nouprlbuotą 90 dlonų garantiją ir septynias 
dienas dykai išbandymui pasivažinėjimą, Jūsų seną karą priimsimo | 
mainus už pilną, vertų Ir 12 Iki 18 mėnesių užmokėti balansą,

i

* . h ■

PONTIAC Paskiausias 1935 Do 
Luxe Sodan. Mažiau kaip 80 
dienu sonup. Tųd originalo 
dirbtuvės garantiją. Taipgi 
musų 90 dlonų gahiptlju, įreng
tas su knoe action. oro ratais, 
automatišku kluČ Ir t, t, Pa
aukausiu tik už mažu dalolo

HUPMOBILE. Mos turimo 8. Vie
nus 1988 h* du 1932 Do Lux« 

' Sedanai, Kiokvienas yra kaip
ngujas, ir duos dar daugelio 
motą patarnavimą, 
Musu kalno tiktai

FORDAI Mos turimo 0. Du 1984 
Sedanai ir 8 1982 Sojanal, Vi
si kaip nauji Ir‘turi musu 90 
dienu neuprlbOtą garantiją 
'l'aip žemai ...
kaip ..........J.........i... fcvU

filiu ut

CHRYSLER 1982 Do Luxo Sodan. 
Labai puikus kavas ir garan
tuotas por mus, )<ud yra kaip 
visai naujus iš L*., ....
žvilgio. Musą 
kaina tiktai .........

CHEVROLET 1984 De Luxo .So
dan, tikrai kaip viziri naujas 
Beveik nevažiuotas.

■ Musų kaina tiktai ....
CHEVROLET 1981 Sodan. Pu’kus 

ir ekonomiškas $191% 
karas tiktai ...... ■ Ww

Ir daugeli kitų — virš 150 karų pasirinkimui.
ATSIMINKITE MUSŲ KAINAS NEGALIMA APVEIKTI!

Dol patogumo šiam išpardavimui mos perkėlėme visus musų karus j 
musų dicliJi Storą adresu 2535 N. CRAWFORD AVENUE.
Mes priimsime Jūsų seną karą j mainus ir duosimo Jums^lŽ iki 18 mė- 
neshr užmokėti likusius, mažais mėnesiniais išmokėjimais.
Atsiminkit, kiekvienas musų karas turi 90 dienų raštišką garantiją ir 
7 dienas dykai Išbandymo pasivažinėjimą.
Musų krautuvė atdara kasdien, taipgi nedėlioj iki 9 vai. vakare.
Pirkite nuo G. M. DISCOUNT CORPORATION ir bukit užtikrinti, kad 
gausit teisingų patarnavimu. ,,q,

G. M. DISCOUNT CORPORATION
 g535 N. Crawford Avė.

PRANEŠIMAI
Chicagos Lietuviui Draugija, yra 

pašalpos ligoje,4 pomirtinių ir kultū
ros draugija. Ir’hariUs priimami 
vyrai ir moteris huo 15 iki 48 
metų amžiaus. Pašalpą ligoje yra 
3-,įu skyrių —- $6, $10 ir'!$16 savai
tėje; pomirtinė $200. i Taipgi, čia 
priimamos ir čielos draugystės bei 
kliubai, jeigu dar nestovi visai blo
gai ninigiškai. ?

Chicagos Lietuvių Draugija, yra 
legalu organizacija Illinois valstijo
je. I Chicagos Lietuvių Draugiją 
priklauso 1900 nary!, įbai yra did
žiausia ir turtingiausia lietuvių 
draugija Chicagoje. j

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

Kreipkitės i .
Draugijos ofisą, 

1739 So. Halsted Sfi.
Taipgi, jsirašyt Draugijon 

ir per tausu konkursąntus.
Kalima

Chicagos Lietuvių VyrųChicagos Lietuviu Vyru Choro 
dainų pamokos atsibus nedėlioj, ge
gužės 19 d. 10 vai. iš ryto Barausko 
(Meldažio) svetainėje,\ todėl visi 
choro nariai būtinai susirinkite lai
ku, taipgi • mėgstančius dainas, kvie
čiame prisidėti prie choro.

' Choro Valdyba.

12 Wardo Amerikos Lietuvių Pi
liečiu Kliubas laikys mėnesini susi
rinkimą sekmadeini, gegužės 19 d. 1 
vai. po piet K. Gramonto svetainėj, 
4585 S. Rockwell St. Nariu parei
ga yra skaitlingai susirinkti ir svar
styti kliubo reikalus, ypatingai kuo
met yra užsimota pakrikdyti mažas 
organizacijas, tai kaip tik dabar yra 
laikas nariams budėt ir rūpintis sa
vo organizacijos reikalais, taipgi

SVARBUS PRANEŠIMAS 
Juozapas Jacikas yra Naujame biznyje 

Paėmė Wm, pambrausko Beer Garden ir piknikų Daržą
! I' , ' 1 ,

P. J. JACIKAS kviečia visus pažinties draugus ir lietuvius, 
taippat ir buvusius Wm. Dambrausko kostumerius atsilankyti.

Daržas veltui dėl piknikų, išvažiavimų ir balių.
Užlaikau gerįauęios rūšies degtinę, vyną, alų ir užkandžius.
Važiuojant Archer Avė., 6 blokai į vakarus nuo Kean Avenue, 

1 blokas į pietus.
TEU WILLOW SPRINGS 43

UCERIEČIAI TEMYKIT!
FRANK BANAUSKIS 

1346 So. 50th Avenue, Cicero, III
- < Rengia

GEGUŽINĘ PAR|
* šeštadięnio Vak., Gegužės 18,1935

Dykai užkandžiai Gera Muzika
Atsilankykit ir atsiyeskit savo draugus. Linksniai laiką 
praleisite ir tikrai husite patenkinti, nes tai yra vieniu* 
tčle draugiška užeiga

NASH, Du paskiausi 1082 Seda
nai, Abu vra labai pulkus ka
rai ir du,os jums dar daugelio 
motų ekonomišku 
rhą, 4“ 
tiktai ............

I «* **• • HI «*IRMII

PbYMOUTH 1084 Do Luxo Coupe.' 
Su ruinblo sėdyne. Garantuo
tas kaip naujas, 
Musų kalnu tiktai ....

ekonomišką patarnnvL 
Muku kaina • ’315

AUBURN Vienas paskiausių 1982 
Do Luxo Sedanu. Paslobėtlnal 
pulkus ir ekonomiškas karus, 
taip gorus kaip diena nuleido 
dirbtuvę. Musų $911% 
kaina tiktai . .  I w

STUnEBAKER Sėdan 1981, kaip 
naujas. Labai mažai varto
tas". Musų kaina *195 
tiktai ................. .... . ®

BUICKAI 8 nau~1981, dn So- 
danai ir vienas Coupe, $991% 
Taip pigiai kaip ........

PIERCE-ARROVV Do Luxo Sėdau. 
Paskiausia 1982. Beveik ne
važiuotas. Yru geriausiam sto-i 
vv, buvo storadžyj 14 mėne-: 
siu, Yra gražinusias karas Chl- 
eugoje. Musų 
kaina tiktai ......

DODGE De Luxe Sodan. 1982, ga
rantuotas kaip nau- 
jas. Tiktai .

katrie esate pripildė aplikacijas kliu
bo baliuje, malonėkit atsilankyti dėl 
formalio Įstojimo I

J. Petraitis, rašt, ’
Draugijos Liętuvos Dukterų susi

rinkimas įvyks šeštadieni, gegužės 
18 d., 7 vai. vak. Marid White Par
ke paprastoj svetainėj. Visos na
rės esate kviečiamos atsilankyti 
paskirtu laiku.

A, Dudonienė, nut. rašt.

CLASSIFIEDflDS Į
Automobiles

FORDAS parsiduoda Šport Coupe 
1980 m, išrodo ir bėga kaip naujas. 
Atsišaukit 2419 W. 46 St. 1 lubos.

Business Service
Biznio Patarnavimas

MOVING
PIANUS IK RAKANDUS

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

OKSAS EXPRESS
2649 W. 48 St.

WASHING MACHINES—$10 ir virš.
WRINGER ROLLS—pritaisome i 10 

minučių—50c. ir virš,
VACUUM CLEANERS—$5.00 ir virš.

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

Tel. Hemlock 6226

A

("cLASSIFIED APSTI
Financial

FinanNui'PaNkolos

SKOL1NAM PINIGUS 
ant jusu morgičiu, bonu. algų ir na
mu, Taipgi parkam, parduodam, mai
nom morgičius, bonus, namus, ukos 
Ir biznįus, Turim apdraudos do- 
oartmontu, Viešas Notaras, 

J, NAMON & CO, 
6755 South Wostorn Avo,

b urniture & hixlurea
Rakandal-ltaizai

IŠPARDUODAME BARU FIKčE 
rilis, visokio didžio su Coil Baksaio 
Ir Jilnkom. Tulpirl (toru flkčorlu. 
dol bvlo kurio biznio iškaitant svar
stykles, rogisterius ir ice baksuu 
Cash arba ant išmokėjimo. Pama 
lykite mus pirm negu plrksito ki
tur, S. E, SOSTHEIM & SONS 
Stora Fixtures, 1900 S. State 8t. 
CALumot 5269

PARDUOSIU labui pigiai Hard- 
waro fixturos tinkanti ir dėl groser- 
nčs, parduosiu visus sykiu arba at
skirai. Du aržuoliniai stalai tinka
mi dėl ofiso, 8984 So. Roewcll St. 
Lafayolto 527?. I

PARSIDUODA Hteam tablo ir du 
samovorai, mažai vartoti, parduosiu 
pigiai, 3740 So. Halsted St.

Miscellaneous for Sale
įvairus Pardavimai

GASO IR KEROSINO 
Virtuvės Pečiu Buveinė 

Didžiausias Pasirinkimas — 
Žemiausiomis Kainomis

BEN NELSON
1804 S. Halsted St.

Atdara kasdien, taipgi nedėlioj. 
Utarninko, Ketverge ir Subatoj 

iki 9 vai. vak.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKALINGAS geras žmogus 
dirbti ant ūkės i Michigan valstiją, 
patyrimas nereikalingas. Aš mo
kėsiu $15.00 i mėnesi ir užlaikymas. 
Prašau' atsiliepti ant šio antrašo.

S. ANUCZAUSKAS
R. 1, B. 41 

Fennvllle, Mich.

SALESMANAI turinti ryšiu# su 
Tavernom, pardavinėti gerai žino
mą alų. Pašaukit subatoj prieš 10 
v. ryto. Nedėlioj visą dieną. 
BOUlevard 5492,

Help Wanted—Female
Darbininkių reiklu

REIKALINGA moteris ant farmų 
už gaspadinc, arba ženota pora, 
kad ir apysenė, darbas nesunkus ir 
ant visados. Geriems žmoniems 
gera 1 proga, Del platesnių žinių 
atsišaukit šiandien arba ryto nuo 
12 iki 6 valandai vakare, farmerys 
bus Chicago po adresu.

4642 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 4871

FurnishedRooms
KAMBARYS ant rendos prie naš

lės moteries ir mažos šeimynos. 
Pavieniui ar ženotai porai. Gali 
vartoti virtuve. Gera transportacija.

815 W. 51 St.
ANT RENDOS kambarys — ap

šildomas, prie mažos šeimynos be 
valgio, 7219 S. Francisco Avenue 
Prospect 8711,___________________

RENDAI kambarys ir garadžius, 
vaikinui, 4247 So. Sacramento Avė., 
1 lubos. ________
"išSIRENDUOJA kambarys dėl 
vaikino ant trečiu lubu iš fronto — 
prie vienos moteries.

. 3156 Wallace St.
BRIDGEPORTE išduodamas kam

barys, šveisus, yra maudynė, stritka- 
rių lainės, čia pat. Ramiam vyrui 
ar merginoms, mažoj šeimynoj, 3435 
Wallace St. 2 lubos iš fronto.

Ramiam vyrui

For Reni
4 KAMBARIAI ant rendos ant 

antro aukšto, pigi renda.
946 W. 31 PI.

RENDON naujai dekoruotas, švie
sus, ruimingas, patogus flatas, 8 
miegruimiai, 8810 S. Lituanica Avė.

5 KAMBARIAI su dining ruimiu. 
Naujas muro namas, 2tros lubos. 
Renda $26.00, 2927 W. 88th PI.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

EMMA’S CASTLE CAFE • 
644 N. State St.

Labai gera vieta — gerai išdirbta 
per ilgą laiką — Gera proga biz- 
niškiems žmonėms. Važiuoju j 
Lietuva atostogoms.

644 N. State St

PELNINGAS BIZNIS PIGIAI. 
Priverstas greit parduoti savo pui
kiausi moderniškos bučernės ir gro- 
sernės bizni kuopigiausiai, nes tu
riu apleisti Chicaga. Klauskit ad
reso Naujienose. Box 257.

PARSIDUODA moderniškas Meat 
Market. Nauji fixturiai. trokas ir 
visi Įtaisymai. Geroje vietoje, ant 
Halsted St. Pardavimo priežastis 
du bizniai. Atsišaukite 

749 W. 81 St

GROSERNfi pardavimui. Pilnai 
| {steigta, randasi Brighton Parke. 
Pašaukit Prospect 4382.

PARSIDUODA naujas Dodge tra
kas ir rautas iš priežasties sudegimo 
keptuvės. Biznis išdirbtas per 18 
metų. 1781 E. 92 PL

SeStfldieni?, geguž. 18, 1935

ĘXTRA, Užtikrinta proga biz
niui, arba kiekvienam Žmogui, Par
siduoda bučernė ir grosernė, 4 kam
bariai pagyvenimui ir didelis gura- 
džhis. Honda pigi. I'arduoslm už 
irisu teisingą pasiulljlmą.

ANTON ŽUKAUSKAS 
8808 S. Lowo Avo. 

Tol. Yards 8874

PARSIDUODA pilnai irongti gro- 
sernės flxčeriai, viskas geram padė
jimo, kaina $70, 4601 S. Wells St.

PARDAVIMUI Tavern su 2 aukš
tu namu prie pat Stock Yard gat
vės, PriežasJs pardavimo liga, Atsi
šaukite Box 25$, 1789 S. Halsted St.

PŪSIS TAVERNO pardavimui.
Jack’s Tavern, 8818 So, Morgan St. 
Yards 8552.

PARSI DUODA Tavern su Rcstau- 
ran|u tarpo didelių dirbtuvių, par
duosiu pigiai. Esu našlė, turiu ke
lius biznius, viena negailu apžiūrėti.

8729 So, Morgan St.

GERA ALUDfi parsiduoda R 
priežasties šeimynos pakrikimo arti 
strytkarių barnės. Kurie ieškot 
pirkti pirma pamatykite šita vietą, 
veikite greitai. John Krag, 6818 8. 
Ashland Avė.

barnis for Sale
Ūkiai Pardavimui

PARSIDUODA farma 105 akeriai, 
vra 20 akeriu miško, kaina $8800, 
Be to turime dar penkias farmas, 
kurios gana gražiai atrodo ir par
siduoda žema kaina. Del infor
macijų galite rašyti šiuo adresu.

TONY NUMANSON, 
PETER NEVECKAS. 

Lovvell, Indiana.

PIRMOS KLESOS FARM A 160 
akeriu už $6000. 20 melžiamu kar
vių, dideli budinkai, $8000 (mokėti, 
likusi ant 4 procentų. Fermeris, 
2147 Webster Avė.

7 AKERIU. FARMA netoli Kazl- 
mlerinių Kapiniu, gražios triobos, 
gyvuliai, paukščiai. Nėra morgičių. 
kaina pigi, — Mažas (mokėjimas, 
mainysiu ant namo Chicagoje.

Kreipkitės arba rašykite 
MR. KAL 

6280 So. Racine Avė.
Tel. Englewood 1179

Heai Estate For Sale
Namai.žernĮPardavimui

KAMPINfi. mūrinė krautuvė, fla
tai, karštu vandeniu apšildomi. Mo
derniški, arti Archer ir Kolln. Kai
na $6000, dalis cash. Vojtech, ^444 
S. Damen Avė.
------ ------------------------------------------

5 KAMBARIU medinis namas — 
5 lotai, vaisiniai medžiai, vynuogės. 
Gasas, elektra ir vanduo, Mrs. Kou- 
da, Spring St., Willow Springs. III.

3 FLATŲ apšildomas namas, ga
ražas ir lotas 99x125. Randasi 
“Beverly Hills” apielinkėj. Kaina 
$4500.

2 fiatu muro namas ir muro ga
ražas, naujas ir moderniškas. Ran
dasi Marąuette Parke. Kaina tik 
$6900.

4 fiatu muro namas ir garažas. 
Randasi pačioj Bridgeporto širdyj. 
Kaina tik $3800.

2 fiatu namas gerame padėjime. 
Randasi Cicero. III. Parduosime 
tik už $2800.

5 kambariu namukas ir platus lo
tas. Randasi arti lllth St., Mount- 
greenwood . Atiduosime tik už 
$1800.

20 kambariu “roming house“ ap
šildoma. Randasi Argo, III. Par
duosime tik už $6000.

šiuos namus galima pirkti su ma
žu (mokėjimu, o kitus bankas pas
kolins be komišino, nes šie namai 
parsiduoda skubiai teismo {sakymu. 
Kreipkitės pas

K. J. MACKE-MACIUKAS 
2846 W. 69th St.

Tel./Prospect 3140

PARDUOSIU arba mainysiu kam
pini muro namą North East kam
pas 62nd ir So. Ashland Avė., tri
jų aukštu penki flatai ir Storas tin
kamas dėl bile kokio biznio. Da
bar yra grosernė. bet lyso nėra ir 
lotas šalę tuščias. Savininkas

J. RACHUNAS, 
3137 So. Halsted St

PARSIDUODA namai dvieju pa
gyvenimu mediniai su Storu, su mū
riniu garažu dviem karam. Didelis 
bargenas. Galima mainyti. Atsi- 
šaukytie Naujienos Box No. 259.

PARDAVIMUI 2 po 6 kambarius 
mūrinis namas ir 2 karų garadžius. 
Parduosiu pigiai arba mainysiu į 
cottage J. Rutkauskas 4247 So. 
Sacramento Avė.

PARSIDUODA Foreklozeriai: 
Southsidčj 3 pagyvenimu. renda 
$58, kaina $2650; murinės cottage 
$1,700. Westsidėj 4 pagyvenimu mū
rinis, renda $58. kaina $2250; kitas 
4 pagyvenimu mūrinis, renda 861, 
mainysim. Galim dadėti ir cash. 
Kazys Urnikas. adresuokite Chas 
Urnich 56 W. VVashington St. 
Room 514.

GRAŽUS 5 kambariu bungalow, 5 
metu senas. 1 blokas nuo gatveka- 
rių linijos. Karšto vandens apšil
dymas. $5000, pusė cash.

7208 S. California Avė.

PARDAVIMUI pigiai per savinin
ką vienas blokas nuo Touhy Avė., 
arti katalikiškos bažnyčios ir mo
kyklos, 5 kambariu. bungalow. sun 
parloris, 50 pėdu lotas. 1 karo ga
ražas — priekinis {važiavimas, gra
žus daržas.

7042 Oleander Parkvay




