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Vokiečiai ginasi

nuo širdies ligos

Rytoj Visi

Jau daug kartų pastebėtą vo
kiečių lėktuvus skraidant virš 
Francijos fortifikacijų ir yra 
išleistas įsakymas tokius lakū
nus apsupti ir numušti žemėn.

Vokiečiai teisinasi, kad jie ne
siuntinėja žvalgų, bet tik mo
kiniams kartais tenka paklysti 
ir netyčiomis perskristi sieną.

VATIKANAS, geg. 24. —Pa
pą Plūs kalbėdamas 400 dele
gatų iš interncionalinio ligoni
nių kongreso, aštriai pasmerkė 
Vokietijos sterilizacijos įstaty
mus ir nacių pagonizmo progra-

BOULDEH CITY, Nov
Ils, Boulder Cky. Jame gyvenu vien darbininkai, dirbu prie tvenkinio statybos

Tikisi sutaikinti Et* 
hiopia-Italijos ginčą

LILLE, Francijoj, g. 24. — 
Vokiečių lakūnas Bauer, kuris 
skraidžiojo virš Francijos pa
sienio fortifikaciją, tapo sulai
kytas valstiečių, kai jis nusilei
dęs Francijos laukuose vėl ban
dė pasikelti. Jis teisinosi, kad 
esąs mokinys ir paklydęs mig

lei hė vioiin pusė, ,nopn- 
noro jų pakeisti, ar pn- 

Tašui artis suteikia

Ir Michiganas prieš 
meilės raketą

? ■■■ •

Kubos valdžia kovoja 
organizuotus 
darbininkus

mtUii
reik
naikinti
japonams teisę Žvejoti Rusijos 
vandenyse Slberijos pakraščluo-

Atlikęs trumpą maršrutą rytinėse koloni
jose ir aplankęs Washmgtoną lakūnas 
lauks patogaus oro skridimui į Lietuvą

Graikijos respubli
konai nedalyvaus 

rinkimuose

CHICAGO. Ateinanti antradieni, gegužės 28 d 
liksuN Vaitkus kulbės ( Amerikos lietuvius »A Wnshington, D. C. 
per Cohimbht Broadcastlng Mygtam (stotis, WJHV«)

Tą dieną viešbutyje “VVnishlngton” |vyks Iškilmingus bnn* 
Uotus uLitunnicos 11" lakūnui. Vakarą rengia Amerikos uosti* 
nėję gyvenantieji lietuviai Ir jų organizacija, American* Llthua* 
nian Modely, "■'T ~

Ihnklete dalyvaus didelis įkaičius žymių valdžios atstovų, 
ir kongreso narių, kaip šen, llainilton Lewls, W. Warren Bar
bini r iš New Jeraoy, J. Htirkc IA Nebraskn, Klibinti h IA Illinois, 
Maryjand valdžios atstovai, ete,

Manoma, kad Imnkieto bus Ir vico-prezldentus J. N. Garner, 
kuris gyveno tame pačiame “Washlngton° vieAbutyje, kur ban- 
kietas jvyks.
Stotis WJHV perduos visas vakaro kalimu, nuo 10:35 vakare 
iki 11 eastern Standard tlme, (Chicagos laiku—10{35 iki 11:00- 
tos vakare dienos taupymo laiku) Daroma žinksnlai, kad ir Chl- 
cingos stotys transliuotų kallKis. Apie tai bus pranešta vėliau,

— Gims- 
sutaikinti

Hopkins, pasitaręs su gub. Horner paskyrė 
$5,000,000 Illinois bedarbių šelpimui

900 mainerių strei 
kuoja Alaskoj

ISKfiLfi 700 BARŠKUOLIŲ 
LIZDĄ

Keturi Michigano 
bankieriai nuteis

ti kalėjiman

LANSING, Mieli., geg. 24.— 
Valstijos legislatura priėmė bi
lių, draudžiantį užveski kokias 
nors bylas dėl sulaužymo pri
žado vesti, ar pavyliojimo, iš
ėmus prieš giminės.

lu Boulder Datp tvenkiniu kctnrltt molus algai Išdygo Šis mltmio- 
Jamo nėra noi

WUITE 
geg. 24. - 
zabeth Noohgn, 54 m 
vo patraukusi 'teisman- vyskupą 
Gibbons Ir kitus, reikalaudama 
$800,000 atlyginimo už netei
singą jos areštavimą ir pašali
nimą iš vienuolyno, bylų pralai
mėjo. Teisėjas išklausęs abie
jų pusių liudijimo, bylų išme
tė kaipo neturinčių rimto pa
grindo.

Ji liudijo, kad 1929 m. ji iš
ėjo iš Loretta vienuolyno, Troy 
mieste, pas gydytojų, bet su- 
gryžusi ji nebebuvo įleista J 
savo kambarėlį ir kad Į jį Įsi
gauti, ji išmušė lųngų. Už tų 
ji liko areštuota ir pasodinta 
kalėjiman. Ji likusi pašalinta 
iš vienuolyno, išbuvusi jame 82 
metus, delei suokalbio vienuo
lyno viršininkų, Albany vysku
po Gibbons ir apaštališkojo ka
talikų delegato Washingtone 
Fumasonio-Biondi.

Kaltinamieji liudijo, kad ji 
per 7 metus neišlaikiusi vienuo
lyno tvarkos ir už tų tapusi »š 
jo pašalinta.

CLEVELAND, Ohlo, geg. 28. — Federalinis šelpimo admi
nistratorius Hopkins paskelbė, kad tuojaus bus paskirta $h,(KK)»- 
000 Illinois bedarbių šelpimui Ir kad federalinis valdžios šelpi
mas tos valstijos bedarbių bus tuojaus atnaujintas.

Pinigai Illinois bedarbių šelpimui liko imskirtl po llupkins 
pasitarimo su Illinois gubernatorium Horner, kuris buvo nuvy
kęs į Clevolandų gauti federalinės valdžios pagalbų Illinois be
darbiams.

Iš paskirtųjų pinigų. $3,100,000 eis Cook kauntės bedarbių 
šelpimui.

(Federalinė valdžia buvo sustabdžiusi Illinois bedarbių šel
pimų valstijos legislaturai nesutinkant prisidėti prie savo be
darbių šelpimo. Pagalios, legislatura sutiko imkelti prekių tak
aus nuo liepos 1 d. ir todėl bedarbių šelpimas vėl atnaujinamas), 
Federalinė valdžia žel|« Illinois bedarbius iki rugp, 15 
ir valstija prisidės su savo lėšomis.

MEDICINE PARK, Okla. - 
Darbininkai, kurie dirba prie 
pravedimo kelio Wichita kal
nuose, į vieną dieną užmušė 
daugiau kaip 700 barškuolių 
gyvačių, nuo kelių colių iki ke
lių pėdų didumo.

Darbininkai jau daug gyva
čių užmušė, bet niekad pirmiau 
nebuvo užmušę tiek daug gyva
čių į vieną dieną. Gyvačių 
lizdą iškėlė garinis kastuvas. 
Manoma, kad sprogdinimas kal
nų vedant kelią gyvates išvijo 
j paviršių. ,

Rusija ir Japonija 
tarsis dėl žūva- 

vhno teisių

Taipjau susitarė pritinti 
nerio darbo santykių 
Tam susitarimui pritaria ir 
administracija

QUINCY, III., g. 28. ~Tho 
mas Tushaus, 70 m., viršinin
kas užsidariusio vietos banko, 
pasikorė savo namuose. \ 'Chicagai ir apylinkei federa- 

lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Giedra, biskį šilčiau.
Saulė teka 5:21, leidžiasi

Vėl šelps Illinois 
bedarbius

LONDONAS, geg. 24. — An
glijos valdžia atsišaukė į jau
nuolius stoti savanoriais į oro 
tarnybą, nes padidinus oro ka
ro jėgas reikalinga naujų lakū
nų, mechanikų ir tarnautojų.

Valdžia skelbia, kad jaunuo
liai į pakvietimą atsišaukė en
tuziastiškai ir visos verbavimo 
stotys esančios užverstos apli
kacijomis norinčių tarnauti 
jaunuolių.

GENEVA, geg. 24 
ta viltis geruoju 
Ethiopia-Italjios ginčą, kuris 
gręsė išsivystyti j karą Ta vil
tis išvengti karo gimė italams 
paskelbus, kad tapo pasiektas 
kompromisas.

Anglija sako, kad padėtis te
bėra labai kebli, bet franeuzai 
dabar tikisi susitaikymo.

Rusija jau pranešė, kad ji 
nenori naujos sutarties, bet vis
gi norėtų padaryti nickurlus 
pakeitimus esančioj, sutai’tyj. 
Japonija irgi pasisakė nenorin
ti naikinti sutarti, bet irgi no
rėtų niekurių pakeitimų.

Rusija norėtų pakitimų ir 
priedinėj sutarty. Japonai irgi 
sakosi norėtų jiems palankių pa4* 
keitimų.

Kadangi abi nori pakeisti su 
tartį vien savo naudai, tai lau
kiama ilgų ir keblių derybų.

Franeuzai suėmė vokiečių 
lakūną

' PLAINS, N. Y 
Buvusi vienuolė Eli 

kuri bu

Anglija šaukia jau 
nuolius stoti oro 

tarnybon

MASKVA, geg. 24. — Dat 
tik nesenai užsibaigė ilgos de
rybos tarp Rusijos ir Japonijos 
dol Rusijos pardavimo eilini
uos Rytų geležinkelio, kaip ne
užilgo turės prasidėti gal ne
mažiau Ilgos derybos dėl Rusi
jos ir Japonijos žvejybos su
tarties.

Dabartinė žvejybos sutartis 
baigiasi atelanančlnls* motais lt

TALIHINA, Okla., g. 24. — 
Du armijos lakūnai, kurie per
eitą sekmadienį išskrido iŠ 
Muskogee, Okla., į Sherveport,

JUNKAU, Alaskoj, geg. 24. 
—Akiniai Junonų Mining Co. 
900 mainerių sustreikavo, reika
laudami pakėlimo algos, (vedi
mo 48 vai. dnrbb savaitės, pri
pažinimo kolektyvių derybų Ir 
pripažinimo unijos.

Keliai | kasyklų yra piklotuo- 
juml.

CHICAGO.— Lietuvos Aero 
Kliubas praneša kalblegrama 
ALTASS valdybai, kad viena 
Irlandijos (Airijos) radio stotis 
veiks visą laiką Įeit. Feliksui 
Vaitkui skrendant per Atlanti- 
ko vandenyną. Ta stotis veiks 
reguliariai nuo 18 iki 23 vai. 
(nuo 6 iki 11 vai. naktj) ir pas
kui nuo vidurnakčio iki vidur
dienio kas pirmas 15 minučių 
kiekvienos valandos, kad nuro
dyti lakūnui skridimo kryptį ii 
orą Airijos apielinkėj.

BERLYNAS, geg. 24. —Pro
pagandos ministerija nuginčijo 
žinias, kad Amerikoje esantys 
vokiečiai jaunuoliai bus šaukia
mi atlikti karinę tarnybą .kar
tu su Vokietijos reicho jau
nuoliais.

ATHENAI, geg. 24 
testui prieš visiškų rinkimų su
varžymą, respublikonai viešai 
paskelbė juose nedalyvausią. 
Parlamento rinkimai (vyksta 
ateinantį mėnesį.

Tuo džiaugiasi monarchistai, 
nes dabar nebus pavojaus jiems 
pralaimėti, nes rinkimuose da
lyvaus vien tik monarchistai. 
Jie mato dabar progą atsteig- 
ti Graikijos monarchiją.

Lolt. Vaitkus Aliuidio prisiuntė telegramų IA New Yorko 
pranešdamas, kad jis jau yra Floyd Bennctt alrporle, Ir kad 
kelionė IA Chicagos | New Yorkų gerai pasisekė.

Lakūnas išskrido IA Chicagos kotvirtadienĮ, 4:30 vai. po 
plotų, pakildamas IA municlplalio ai r porto, kur j| Išlydėjo AL
TAMS valdyba ir būrys darbuotojų.

Floyd Bennott airporte lakūnas atliks paskutinius bandymus 
su “Lituanlca 11" Ir užbaigęs trumpų maršrutą po kolonijas 
ryluošo, lauks patogaus oro išskristi j Lietuvą,

Soštądien|, gegužės 25 dj lakunai bus Newarke, ir Kearny- 
Mrieane^ kur vietos
’ v Sekmadieni, gegužės 26 d., Vaitkus skris su "Lituanlca" j 
Philadelphia, i kur (vyks išleistuvių piknikas, o gegužės 27 d., 
atsisveikinimo prakalbos, dalyvaujant p. R. Skipičiui.

Antradieni, gegužės 28 d., lakūnas bus VVashingtone, kur 
tų vakarą yra rengiamas bankletas "Washington" vieAbutyje, 
Leit. Vaitkus kalbės | Amerikos lietuvius iš VVashington per 
Columbltt Broadcastlng System (stotis WJSV) nuo 10:35 iki 
11:80 Eastern Standard Time,

Gegužės 30 d., Newarke ir Brooklyno (vyks dvejos iškil
mės, kuriose Įeit. Vaitkus irgi dalyvaus. Ncwarko ai r porte bus 
aviacijos diena, o Brooklyno, Dexter Parke, ncwyoridečial ren
gia piknikų.

STOCKHOLM, geg. 24. —Se
noj 18-to šimtmečio bažnyčioj, 
kurioj buvo karūnuojami visi 
dabartinės dinastijos Švedijos 
karaliai, šiandie Danijos kron- 
princas Frederik didelėmis iš
kilmėmis apsivedė su Švedijos 
princese Ingrid, kuri dabar pa
tapo busiančiąja Danijos ir Is
landijos karaliene.

H0LLYW00D, Cal, geg. 23. 
—Sunki vidurių operacija liko 
padaryta garsiąjam mūviu ko m., 
mikui Eddie Cantor

Papa smerkia Vokie 
tijos sterilizaciją 

ir pagonizmą

OKLAHOMA CITY, Okla. 
geg. 23 
pasimirė L. Howell Lewis, 82 

malorius, skulptorius ir 
žvaigždžių tyrinėtojas.

ČIA VIKI LYGVH — NflRA DEDARBAH

Vakar Wm. Graon kalbėjo 
milžiniškame darbininkų susi
rinkimo New Yorko, Madlson 
Sųuaro Gardim salėj.

Jis reikalavo, kad kongresas 
be atidėliojimo pravestų darbi
ninkų programų — prailgintų 
NRA dviems metams, priimtų 
VVagnorio bilių ir |vestų 30 vai. 
darbo savaitę. ,

"Jei kongresas * nepaklausys 
mus, lai darbininkai turi savo 
ekonominę jėgų. Jeigu prieis 
prie to, mes galimo sumoboli- 
xuotl visas savo jėgas ir atsi
sakyti dirbti iki iškovosimo sa
vo teises" ,

Tokiai Green kalbai darbinin
kai karštai pirtarė.

DANIJOS KRONPRINCAS 
APSIVEDĖ

Daily News
14 iii Uit* Poiit Office ai ChiciiMo, I)L» nrch S, 1879

DKTROIT, Mlch., geg. 24.— 
Keturi bankieriai, buvę vlrAi- 
linkai Blissfield, Mlch., naeii^1 
nulio banko, liko federalinio 
teismo nuteisti kalėjiman už 
suokalb) netiksliai sunaudoti 
$23,942 banko pinigų.

Jury Juos rado kaltus geg. 1(1 
d., bot tik dabar federalinis tei
sėjas Molnot paskyrė jiems 
bausmę. >

John D. Hoinrlėh, buvęs pro- 
zidontas Ir Ottn II. Jolinson, 
buvęs kusierlus, liko nuteisti 
vieniems metams federalinio 
"detentlon" kalėjimo Milan, 
Mlch. ir užsimokėti po $1,000 
pabaudos.

Lamont L. Smith, buvęs ka- 
sieriaus pagalbininkas ir Carl 
L. Seager, buvęs direktorius, 
liko .nuteisti 9 mėnesiams to 
paties kalėjimo ir taipjau užsi
mokėti po $1,000 pabaudos.

Bankas užsidarė birž. 21, 
1981.

HAVANA, geg. 24. — Kubos 
baldžia legalizavo “open shop” 
sistemą visose industrijose. Dar. 
bo departamentas paskelbė, kad 
darbininkai negali būti verčia
mi dėtis prie kokios nors uni
jos ir kad samdytojai turi tei
sę samdytis ką tik jie nori, ne
žiūrint ar samdomasis darbi
ninkas priklauso kuriai unijai, 
ar ne.

negyvi degėsiuose sudaužyto 
armijos lėktuvo arti Pine klo
nio.

Kongreso vadai susi
tarę prailginti NRA 

21 mėnesį

Airiios radio stotis 
gelbės Vaitkui skren
dant per Atlantika

tracijų, kuri stengiasi 
naudingas raformas.
Green grūmoja kova 

kimų NRA

WASIHNG7X)N, geg. 24, — 
Senato ir atstovų **buto vadai 
'Mitarė prailginti NRA dar 21 ir 
pusei mėnesio, vieton senato 
priimto pasiūlymo prailginti 
NILK tik pusdešimto mėn. Ad
ministracija gi reikalavo prail
ginti NRA dviems metams.

Vėliau kongreso vadai, taip
jau darbininkų ir NRA vadai 
turėjo ilgų pasitarimą su pre- 
sidentu Rooseveltu, kuriame sa 
tnrė priimti kongreso vadų su
tartų prailginimą.

Kartu liko sutarta tuoj pra
vesti Wagnerio darbo santykių 
bilių, kuris suteikia darbo ta
rybai plačių galių taikinti ne
susipratimus pramonėse.

Susitarimą prailginti NRA 21 
mėn. ir priimti VVagnerio bilių 
priėmė ir Amerikos Darbo Fe
deracijos prezidentas Wm. 
Green, kuris pirmiau liudyda
mas atstovų buto finansų komi
tetui reikalavo, kad NRA butų 
prailgintas dviems metams, nes 
panaikinus NRA tuojaus nepa
prastai padidėtų nedarbas, al
gos nupultų ir surgyštų .nepa
kenčiamos darbo sąlygos, o ir 
pačioje industrijoje prasidėtų 
nepakenčiamos varžytinės.

Green priešinosi tik trumpam 
NRA prailginimui, kokį priėmė 
senatas. Tokis prailginimas 
esąs pavojingas ir tokiame at
sitikime geriau butų visai pa
naikinti NRA, nes tokis prail
ginimas atneštų tik nepasise
kimą ir diskredituotų adminis-
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NAUJIENOS, Chicago, III. Šeštadienis, geguž. 25, 1935

KORESPONDENCIJOS
Indiana Harbor, Ind

Ar žinote 1qin bus rytoj?

daliomis mes negalimo gauti. 
Tai ta proga mums pasitaiko 
ir mes jų turime sunaudoti, su
sieiti su savo senais draugais

Na tai pasiklausykite apie 
kų musų vielos lietuviai šneka
mi. Sako: “Ko. mums miegoti 
namie ir niekur neiti ir negau
ti nei stiklų niaus išsigerti. 
Tat mes visi, kas tik galime, 
keliaukime j “Naujienų'’ pikni
kų, kuris įvyks nedėlioj, gegu
žės 26 d., Birutės darže. Visi 
mes tų vietų gerai žinome. Ten 
nuvažiavę mes susieisime su 
visais savo draugais^ kurių nie
kur kitur negalime susieiti kaip 
tik “Naujienų” piknike. Ten 
mes galėsime išsigerti skanaus 
alučio, kurio Ind. Harbore ne-

kitokių gardumynų, pamatyti 
visokių įvairenybių, kurių mes 
kitur negalime pamatyti.”

Tad bukime nedelioj Birutės 
darže.

Iki pasimatymo “Naujienų 
piknike. —Skurdžius.

Pittsburgh, Pa

»»

Nesusipratimai Lietuvių Kam
bario Komitete. Dr. J. T. Bal
trušaitiene rezignuoja iš ko
miteto

DON’T BUY
Any Refrigerator

UNLESS IT HAS 
THESE 2 ESSENTIALS:

Frisidaire 1935 šaldo ge
riau, todėl, kad kiekvienas 
modelis yra prirengtas su 
Su per Freezer, 
Super Freezer suteikia jums 
pilna sušaldymą kiekviena* 
me 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 
FK1GIDAIRE 1935.
NEREIKIA PINIGŲ 

ĮMOKRTI
Lengvais išmokėjimais pėr 

2 metu.
^'.pp .PIG,A1 $99.50

CENTRAL 
DISTRICT

FURNITURE CO

1-PRESE R VES FOOD 
SAFEi’r Kt’temper- 
A T U R ES 8 E L 0 W 5«5

2-FREEZĘS PLENTY 
OF ICE AND DESSERTS 
QU 1 C KLY-E V E N I.N 
THE HOTTEST WEATHER

Gegužės 21 d. teko sužinoti, 
kad Lietuvių Kambario Komi
tete kilo koks ten nesusiprati
mas ir kad dėl to nesusiprati
mo Dr. .1. T. Baltrušaitiene yra 
pasirengus rezignuoti.

Kiek teko sužinoti, tie ne
susipratimai kilę dėl skirtingų 
nuomonių tarpe Komiteto na
rių ir ypatiškų užsigaudinejimų. 
Arba geriau pasakius, nebuvo 
tokios nuotaikos Komiteto dar
buotėje, koki ištikrųjų turėtų 
būti dirbant visuomeninio pobū
džio didesnį darbų.

Kas kaltas, kad nėra sutari
mo Komiteto darbuotėje? šiuo 
atvėju nebandysiu nė aiškinti. 
Tik’ tiek turiu pasakyti, kad 
Komiteto aktyviškiausia ii 
darbščiausia narė yra Dr. Bal
trušaitiene ir p. P. Pivaronas. 
Jie daugiausia darbo yra padė
ję Komiteto veikime, bet daž
nai jiedu vienas nuo kito ski
riasi nuomonėmis ir gal tik ne
moka vienas antrų suprasti.
“Dr. Baltrušaitiene buvo įdė

jus visų savo sielų į tų Lietu
vių Kambario įrengimų, jau ne
kalbant apie tų darbų, kurį ji 
yra jau pašventus Kambario 
Fondui. Pivaronas irgi dirba 
Kambario įrengimui geriausiai 
kaip jis gali ir žino. Kiti Ko
miteto nariai, žinoma, tik pa
prastai atlieka- savo pareigas 
neparodydami jokios iniciaty
vos.

Todėl labai gaila, kad 'tarpe 
darbščiųjų Komiteto narių nėra 
sutarimo ir kad prieinama net 
prie to, jogei vienas jų turi re
zignuoti.

Butų daug geriau, kad Ko
miteto narių nesusipratimai 
taptų išlyginti ir Dr. Baltru
šaitiene pasiliktų Komitejte iki 
kambario įrengimo darbas bus 
baigtas.

žinoma, negalima paslėpti tų 
faktų, kad nekurto Komiteto 
nariai jaus pasitenkinimo, jei 
Dr. Baltrušaitienė rezignuos, 
Bet tiems Kom. nariams mažiau 
rupi Kambario įrengimas, ne 
kad kuniginė politika.

Daktarė yra labui neapken
čiama Pittsburgho kunigų, ir 
randasi tokių naivių Žmonių, 
kurie mano, kad jeigu Dr. Bal
trušaitienė nebūtų Komitete, tai 
visi Pittsburgho kunigai prisi
dėtų prie darbo ir darbas tuo
jau butų baigtas.

Toks manymas labai ■ klaidin
gas. Kunigai niekuomet nepri
sidėjo ir neprisidės prie jokio 
darbo, kuris yra bendras visų 
lietuvių ir neturi religinių ten
dencijų. Jei Lietuvių Kamba- 
ris butų rengiamas katalikiš
kam Duųuesne Universitete, tai, 
žinoma, kunigai prisidėtų prie 
darbo. Bet Lietuvių Kambaris 
yra rengiamas Pittsburgho Uni
versitete, kuris nėra kontrolėje 
jokios religines sektos, tat mu
sų kunigams nebuvo ir nebus 
pakeliui darbuotis įrengimui Čia 
Lietuvių Kambario.

—Liet. Kamb. Rėmėjas.

johnston City, ir K Snučlulls 
Wesl Frankfort.

Kol mandatų komisija pri
rengs raportų, pirmininkas 
pakvietė visus delegatus ir 
svečius išsireikšti jų mintis 
kas link kuro ir fašizmo Ir šį 
suvažiavimų.

Mandatų komisija raporta
vo, kad randasi nuo sekančių

Draugystes iš West Frankforl, 
III. 5 delegatai, atstovauja 102 
narius, prižada aukoti $5.00,

Clevelandų, Susi vienijimu Lie
tuvių Amerikoj 311 kp., West 
Frankfort, 2 f|tl(|ldgcltai, atsto
vauja 80 narių, Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimus 12 kp., 
Johnslon City, 5 delegatui, at
stovauja 71 narį, prižada au
koti $5, L. D. S. 43 kp., Wcst 
Frankfort, 4 delegatui, atsto
vauja 102 ' nacius, pridavė 
$10.00 aukų, A. L. D. L. 1). 109 
k])., Johnston ’ City, 3 delega
tai, a įsiuvau ja 21 narį, priža
da paaukoti $2,' T). Lietuvos 
Keistučio Draugystė, Johnston

4(1 narius, prižadėjo $2, L. D.

Benton, III.
PieliProtokolas Suvažiavimo 

nio Illinois Organizacijų 
liksiu rinkli delegatus į Vb 
suotiną Amerikos Lieluoiip 
Kongresą prieš karą ir /<t- 
šizmą.

Suvažiavimas įvyko geg. 19, 
1935, Lietuvių Svetainėje, 
Johnston City, Ilk, 10 v. ryte.

M. Yotkiene varde vielinio 
veikiančiojo komiteto atidarė 

Ka'aiŠįkfiidama,susid nkįm^, ?
^ikslų suvaŽfavli 
tydamn Visuotino, 
atsišaukimų ir Vietinio, taipgi 
dienotvarkį suvažiavimo per
skaitė, kuris buvo priimtas.

Pirmininku išrinktas J. La
zauskas iš West Frankfort; 
vice-pirm. A. J. Sprindžiūnas, 
Wesl Frankforl; sekretorė, A. 
Gvergzdiutė, Benton. Į man
datų komisijų įėjo sekanti: J. 
Beliunas, West Frankfort; M.! 
PaleviČius, Hcrrin; K. Matulo- 
kas, West Frankfort. Rezoliu
cijų kflhiisija:. M. Albinas, 
Johnston City; M. Yotkiene,

atstovauja ,52 narius, pridavė 
aukų $5, L. D. S. 61 kp., Ben
iuli, 2 delegatai; atstovauja 29 
narius, pridavė $2, A. P. L. A. 
30 kp., Benton, 2 delegatai, 
atstovauju 20 narių, aukavo $1, 
ALDLD 156 kp.,; Benton, 1 de
legatas, atstovaująs 15 narių, 
Iš Sesser, III., komitetui prane
šė laišku, kad pribus nuo LDS. 
103 k p., ir nuo, SLA. kuopos 
delegatai, bet nepribuvo į su
važiavimų. IŠjRoyalton nesiun
tė delegatų, bet LDS, 89 kp. 
prisiuntė aukų $2 ir APLA. 34 
kp. $1.50. (Papiktina, kad iš 
Zeiglerio, didelės; lietuvių kolo
nijos, neprisiunte nei viena 
draugystė, delegacijos, nei atsa
kė j atsišaukimus. t Taipgi or- 
ganizacijos: iš' ChristOpher, Har- 
risburg ir > Bu^kneatsiliepė; 
į alsišaukimusJhtByib.uvo 81 de
legatas nup 11 organizacijų, ir 
2 šaukaųčio komiteto nariai ;i iš 
viso atstovauta 544 įvairių or
ganizacijų na^ai. -APLA 2-ras 
Apskritys aukavo $2,

S u važia vimęr komitetas rapor
tavo
rinkta LDS. 6-to;'apskričio į su
važiavimo šaukimo komitetų; 
nuo APLA 2-ro apskr. buvo U.

■ ■ tw • ■' • ■ , ' ■ ’ '
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AKIU SPECIALISTAI
DR. G. SERNER

LIETUVIS 
Tel. Vardą 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

; ' Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

kampas Halsted St.
Valandos uo 1Q—4, nuo 6 iki 8 

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

Gvergzdionč. Abidvi buvo Zeig- 
lęryje matytis su SLA 12 aps. 
komitetu kviesti prisidėti prie 
šaukimo Vietinio Suvažiavimo, 
taipgi kelius kartus rašė, bet 
SLA 12 apskr. neprisidėjo. Vie
nos surinko apylinkės Įvairių 
organizacijų antrašus, sudarė 
atsišaukimus ir išsiuntinėjo. 
Kad sudarius kuo mažiausia 
išlaidų, ėjo kelius kartus Į kl
ius miestelius suvažiavimo rei
kalais pėsčios (hiteh-hikino). 
Išsiuntė atsišaukimus į “Vilnį”, 
“Laisvę”, '“Tėvynę”, “Tiesų” ir 
“Garsų”. “Tėvynėj” ir “Garse” 
netilpo atsišaukimai. Išsiųsta 
atsišaukimai į 10 imestelių, į 85 
organizacijas bei draugystes. 
Komiteto raportas priimtas.

Svečiams duotas patariamas 
balsas.

Delegatų raportuose paaiškė
jo, kad 'visos organizacijos, iš
rinkusios delegatus, užgyrė Šį 
sumanymų ir pritarė siuntimui 
delegaitų į Visuotinų Lietuvių 
Kongresų, taipgi prižadėjo vi
sos galinčios paaukoti tam tiks
lui.

Po ilgų diskusijų kaslink de
legatų nuvažiavimo j Cleve- 
landų, M. Stanis iš West Frank
fort apsiėmė nuvežti už $45. 
Nutarta duoti delegatam dūlei 
pragyvenimo nemažiau $2, ir 
bus galima sukelti.
nedaugiau $5, prigulės nuo kiek 
bus galima sukelti.

Nutarta pasiųsti penkis dele
gatus: M. Yotkiene, Vito Sprin
džiūnas (jaunuolis), M. Stanis, 
V. Bagdonas, J. Lazauskas. Al- 
ternatai O. Danevičienė ir A. 
Gvergzdiutė.

Delegatams sugrįžus, nutarta 
sušaukti kožnam miestely vie
šus susirinkimus išduoti rapor
tus.

Išrinktas laikinis komitetas 
— j komitetų įeina M. Yotkie- 
nė, V. Sprindžiūnas ir A. Gver
gzdiutė. Išrinkti po du j komi
tetų iš kožnu*'miestelio delei 
ąuriniKimėj ffevųnsų tam tikslui; 
J komitetų Įeina 4š Benton A. 
Gvergzdiutė ir J. Leonaitis; 
West Frankfort J. Lazauskas

ir M. Stanis;. Johnslon City M. 
Volsluvienė ir M. Yotkienė; 
Herrln M. PaleviČlus ir O. Da- 
uevičienė.

Skaitytos ir priimtos sekan
čios rezoliucijos:

1. UŽgiriant Visuotinų Ame? 
rlkos Lietuvių Prieš Karų ir 
Fašizmų Kongresų.

2. Prieš, deportavimų ir tero
rizavimų darbininkų New Mcxi- 
co. Kopijas rezoliucijos pasiųs
ti Sekretorei Darbo Departa
mente Porkins ir New Mexlcos 
Gov. C. Tingley.

3. UŽgiriant šaukimų Nacio- 
nalės Jaunuolių Dienos masinį 
mitingų, kuris atsibus Johnston 
City, 111., geg. 30-ta.

4. Protestas prieš sales <tax 
ir reikalaujant tuojautinės pa- 
gelbos bedarbiams, ir UŽgiriant 
II. R. 2827 Bedarbes ir Socia
lus Apdraudos Bilius. Kopijas 
pasiųsti Gov. llorner, Illinois 
valstijos senatoriui W. Karra- 
ker ir atstovams 50-to distrik- 
to, L. E. Lewis, M. Browner ir 
C. Koehler, taipgi 25th distrik- 
to Congressmanui K. E. Keller.

5. Protestas pasiųsti Lietu
vos Prezidentui Smetonai prieš 
politinių kalinių nežmoniškas 
sąlygas, kankinimų ir taip to
liau. 1(

6. Reikalaujant tuojaus pa- 
liuosuoti 9 Scottsboro jaunuo
lius, Tom Mooney ir kitus po
litinius kalinius. Rezoliucijos 
kopijas pasiųsti Gov. B. Graves, 
Alabama, ir Californijos guber
natoriui.

Nutarta pasiųsti šio suvažia
vimo protokolų į sekančius laik-

raščius: “Vilnį”, “Laisvę”, “Tė
vynę”, “Naujienas”, “Keleivį”, 
“Garsų” ir "Draugų”, kad bu
tų atspausdinta protokolas.

Aukų surinktu ant vietos 
$2.24, padėti sukelti reikalinga 
suma pasiųsti delegatus | Cle- 
’vcland.

Išmokėta komiteto bila $2.23.
Pas laikino komiteto iždinin

kų yra $28.61.
Suvažiavimų uždarė 3 vai. po 

pietų
Pirmininkas J. Lazausko*, 
Sekretore A. Gvergzdiutė.

JEIGU GALVA SVAIGS
TA SUSTABDYKIT SVAI

GULI SU NUGA-TONE
Nuodai, kurio nuiilknupln Ju*U onranlr.nio 

puoliui nuo to, km! jlaril ftoltinal nolkniva
lo ir lodei praplutina bakterijų* kurio* uK- 
k r n Al a ju* lliromi*, *ii*llptilna ju*u oriranlz- 
ma Ir jtin koiiAlnlo nuo HvniKUllo, raivo* 
*kaiidfijhno Ir t. L

NUGA-TONK Uvalo vl*u* nuodu* II jutui 
*y*tnoio*, Yra milijonai motoru Ir vyrų, 
kurio atgavo aavo •pflka* ir patalaA aavo 
uvolkalti *u Kilio naah’bf'tlnu valnlu. Jolirii 
ju* jaiiAiatA* pavarro* arba notvolka*, pamA- 
idiiklto NUGA-TONE.

llel kulnu kito tikro NUGA-TONE. Parduo
dama* vl*o*o ntMakomliuro*a vnl*tlnyAI'>w>.

Nuo uAklotAįliuo imkit«— UUA-HOL —-
Idouhi vidurių Lliio*tiotoji, Uita ir 5Oc.

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

V —

ADVOKATAI
JOSEPH J. GRISH 

Lietuvis Advokatas 
4631 South Ashland Avė. 

Tel. Boulevard 2800 
Rez. 6515 So. Rockwell SL 

Tel. Republlc 9723

M. Yotkiene buvo iš-

AKUŠERES
Mi-h. . Anella K. Jaruaz

Physlcal Therapy 
and Midvrife

6109 S. Albany
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
ee ar ligoninėse, 
duodu massage 
ėWfetric 
ment ir magno* 
tie blankets irtt
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai

- i ■■■■" ........ .... ................. ...........................P"11'*.................   -

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedšlio, Seredos Ir 
Pštnyšios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175 
, Namai: 6459 S. Rockwe11 Street 

Telefonas Republlc 9600

ttėat- *

State 0661
Jos. V;„ Mockus, Jr,

„ . ADVOKATAS
160 N7 LaSalle St

Room 1515 
Valandos kasdien, o vakarais sulig 

susitarimo.

h

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
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Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

t-T*

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 

8843 South Halsted St, 
Tek Boulevard 1401

9

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

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

Tel. Seeley 7880
Namą telefonas Brunswtck 6597

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.

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:80 v. Neda. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

3621-23-25 SOUTH
HALSTED STREET

JOS JOZAITIS, Mgr.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPASEUDEIKIS
ir TĖVAS .

L&idotavią Sąlygos 
Lengvais limokėjimah

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

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

AKIU SPECIALISTAS 
27 METU PATYRIMO 

Pritaiko akinius dėl visokiu akių

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. UULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayettė 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. RADŽIUS
668 West-18th Street______________ Phone Canal 6174

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

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ
YARds 1741—1742

V

Phone Canal 6122

Dr. S. Biežis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2291 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—8 ir 7—8

Seredomis ir nedčl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Califomia Avenue

Telefonas Repablie 7868

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

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

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tol Prospect 1980

KITATAUČIAI

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0086 

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

Dr. John J, Smetana
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland Avė.
Kampas 18 St. Phone Canal 0523 
Valandos nuo 9:30 iki 12 ir nuo 1:30 
iki 8:00 va. vakaro. Nedalioms nuo 
ą«OO iki 18t00. Kalbame lietuviška*

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

T et Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. J. E. SIEDLINSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

DR. V. E. SIEDLINSKIS
GAS DENTISTAS X-RAY 
4143 ARCHER AVM Cor. Francisco 
Tel. Office Laf. 3650; res. Virg. 0669

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 8t 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Perk 6755 ar Central 7464

*

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Airių SpeclaHstas. 
Palengvins akių t įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią . mažiausias klai
dai*. Speciali atyda atkreiptam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos, Valandos nuo 10 Uri 8 v. Ne- 
dšUojfpuo 10 iki "dėlioj nuo 10 iki 12. ,
Dąnieiy etsitiklBių akys aUtelao- 

moą be akintų. Rainos pigiau, 
kaip. ' '

4712 South As
Phone Bou

„a. .

ndAv.
7689

............ * iw
TeL Ofice Wentworth 6880 

Rez, Hyde Park 8895 
Dr* Sušauna Slakis

Moterų ir vaiku ligų gydytoja
6900 So. Halsted St

išskyrus seredomis ir sukatomis

Phone Boulevard 7042Dr. Č. Z. Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki . 8 vakaro.
Seredoj pagal sutartu

Ofiso telefonas Prospect 1028 
Rezidencija ir Ofisas

Dentistas 
Valandos nuo 9-9 

2420 West Marąuette Road 
arti Westem Avė. Hemlock 7828

Dr. A. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija: 
2519 West 43rd St

VALANDOS: Nuo 9 iki 10 ryto, nuo 
Ilki8 po piet, nuo 6 iki 8:30 vak. 
kasdien. Nedaliomis nuo 11 iki 1 p.p. 

TeL LAFAYETTE 8051.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS}

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 Ild 4 
vaL po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 Ori 13 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yardi 0994
Dr. Maurice Kahn

4631 South Ashland Avenue
Ofiso valandos:

Rez. Telephone Plasa 2400

Ofiso Tel. Calumet 6893
Ros. TeL Dieze! 9191

. Dr. A A. RothKiti Lietuviai Daktarai.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St . 

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
nedaliomis ir serodomis pagaT sutartį. Phone Boulevard 8488

s ’ \• k

arti Mat Street.
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PADAUŽŲ FILOSOFIJA

Guzikas
EKSKURSIJOS

žmonijos

PHILCO
Radio Group

MALEVOS!ergelio nekėlė?

šliburis

pavardę pasi

LENG

SUVIRŠKINAMAS

prasmė ir menas

Užmiršti skaitytojai

Telefonuokit YARDS 7460

gatves niekas ne
šis guzikas turėjo 
j kieno nors dru-

Pasiliko artistas, pasiliko jo 
žaizda, bet ličba 25000 žuvo.

Morkų-
JalkunuM.

priešakiu’ 
'užpakaliu

nusisprendė 
savo idealu.

Laikas nuo laiko daromi pa
rengimai gerus ir prastus ra
šytojus pagerbti. Tūli susiren-

nieko nėra parengęs pagerbti 
skaitytojus, kurie turi vargti 
skaitydami visokių rašytojų, 
kad ir darniausių, raštus.

kad Hit- 
ir žydus

girdėję biblis 
šįmet visi nu- 
ir niekas dau

to jo žaizda vėl atsinau 
pasidarė gili ir opi. P<

Juozas 
padaryti

$1.00 
25c

Surado, kad viską 
reikia atnaujinti

l,<aikur ta nelaiminga įtaka vi
sai violos neberanda Ir kriu
kiais HUBiramstydnmrt šen Ir ton 
bustos!, Ir ta biedna jtnka rei
kalauja atnaujinimo.

DER LIEBER 
FREUND

Didis marijonas sėdosi prie 
stalo rašyti “dienos klausimus”, 
Tuo tarpu atėjo dvasia ir pa
gavo jį. Tadu jisai pajuto di
deli dvasios pagavimų -- tok) 
didelj ir platų kidp visų pasau
li ir visky į krūvų sudėjus.

Jo galvoje draikėsi visokios 
mintys, nelyginant vortinkliai. 
Pro akis slinko seni ir nauji 
paveikslai ir vaizdai. Jisai pa
ėmė plunksnų ir vikriai para-

JUMS PRISTATYS
SALVADOR ALŲ

Pilnai Įrengtas maudynės oulfilas su vi 
sais filingais. 
Pirmos rųfiies. 
Nieko nereikia 
d a pirk Ii .........

ti jo mylimųjų iš visų pusių.
Tada didis marijonas metė 

plunksnų ir išsitraukė durtuvų, 
liet tame momente dvasios pa
gavimas pasibaigė ir kova dar 
neprasidėjo.

Po to jis palengva užbaigė 
"dienos klausimus”, bet jau be 
dvasios.

josi bedieviai, kurie buk prie 
šingl “vlskų atnaujinti Kristu
je”. ir marijonas susierzino. 
Jo gaivoje prasidėjo "akcija su 
reakcija” ir jis išdidžiai pa-

Informnoljų, laivakorčių ir okakurNl- 
|oh brofiiurfllOs (foldor) kroipkltfiM i 
bot kurį sąjungos nori, autorizuota 
laivakorčių agentu arba bot kuria 
raštine!

Swedlsh American Line
IBI N. Mlchlgnn A v<»,, Chlcago, 111,

Ir jo vaizduotėje atsirado su
dėvėtos kelnės, kurios šaukte 
šaukė atnaujinimo. Po kelnių 
stojosi debatai; sudilę, nukry
pę — ir jie turi būt atnaujin
ti. Ir taip įvairus seni daiktai 
stojosi jo akyse vienas po ki
to, reikalaudami*, atnaujinimo.

Potam dvasia nunešė j Į j 
marijonų farmų; čionai prieš 
j| stojosi sena karvė, kuri dėl 
senatvės pieno'mažai beduoda, 
o pašaro suėda 'kaip jauna. Pa
skui atėjo senai >’kumelė. Paga
linus Šlubuodama, dejuodama 
prisiartino semd' višta. Ir taip 
visi gyvi ir negyvi daiktai slin
ko pro jo akis ir visi reikala
vo atnaujinimo' arba atjauni
nimo.

Paskui mintis nukrypo Į ki
tų pusę. Akyse stojosi pasenu
si nusilpusi klerikalų įtaka 
žmonėse, ypatingai valdžiose.

Pasaka apie įžeista 
artistą ir ličba 

25000

diplomatija” ap- 
ant kito šono. Ličba 500

Kokios buvo priežastys, ku
rios paskatino žmones guzikus 
sugalvoti ir juos vartoti? Tai 
svarbus klausimas ir istori
kams, ir sociologams, higienis
tams, ir kriininologams.

Kodėl žmogus užsisega vie
nus drabužius šone, kitus už
pakalyj, trečius priešakyj? šis 
klausimas jau intriguoja ir na
šumo ekspertus, ir dvasiškijų, 
ir dorovininkus, ir dalinai sko
nio menininkus. Apie tai ga
bus rašytojai galėtų prirašyti 
knygų tomus,z o iškalbingi kal
bėtojai niekad temos neišsem-

Nešinas savo žaizdų jis nu
ėjo pas Barringtono švoger). 
O Barringtono švogerio, pasi
rodo, butą ir jo švogerio. švo- 
geriai atlaiko susirinkimų !i 
vienbalsiai nutaria, kad už 
žaizdų “kas nors” turi užmo
kėti. O “kas nors”, jų supra
timu, turi pinigų, švogeriai už
sirašo ličbų 25000 ir pradeda 
“nedipldmatiškų diplomatijų”.

“Diplomatija” eina paleng
va. žaizda, jo supratimu, da
rosi didesnė ir opesnė. Jis dū
sauja ir nuduoda didelį kentė
jimų. Bet kada pasižiūri | di
delę ličbų, jis palinksmėjo h 
pradeda juoktis. Ir kartais sa
vo žaizdų jis visai užmiršta. 
Kartais jis pradeda garsiai 
kvatoti ir tada kvatoja per iš
tisas dienas, ir vakarus. Tada 
jisai gamina> naujus įžeidimus 
ir svaido kaip iš kulkasvaid-

SALVADOR 
ALUS

“Viską atnaujinti 
Kristuje”

Toks, vadinasi, turėjo būt jo 
mųstymo punktas. Ir jisai susi- 
mųstė. “Taip, tai yra geras 
šūkis: viekų atnaujinti Kristų-

Ličba 25000, jam iš pat sy
kio atrodė gana masinanti. 
Barringtono švogeris ir jo švo- 
geris tikrino, kad ta ličba iš- 
tiesų jain priklauso. Ir jis tam 
tvirtai tikėjo. Besivystant “di
plomatijai” buvo momentų; jog, 
rodos, šit, šit jau tų ličbų “kas 
nors” atskaitė, tik imk ir neš-

.luczas įsižiūrėjo į guzikų 
— no kur nors įsiūtų, padėtų 
o ant gatvės šalygatvio pamos 
tų guzikų.

Guzikų | 
beria, todėl 
būti (siutas 
bužį. Jis ištruko ir nukrito.

Galėjo jis pats ištrukti, o 
galėjo ir kitas ištraukti. Ar 
mažai guzikų ištraukia iš vy
riškų ir moteriškų drabužių vi
sokie juokdariai, šelmiai, peš
tukai, plėšikai ir žmogžudžiai? 
Todėl ir čia galėjo būti arba 
paprastas pametimas, arba ko
medija, arba tragedija. Uosius 
detektyvas, susekęs kam šis 
guzikas priklausė, mažu iškel
tų aikštėn jaudinančių istori-

Juozas Baltrušaitis, kuris 
lietuvių laikraštijoj buvo žy
mus asmuo, irgi ilgai svietui 
nepasirodė ir mes jau buvome 
atgiedoję amžinų atsilsį. Jis 
irgi atsirado ir pradeda gyvai 
spardytis.

Dr. Mon tvidas streikuoja 
prieš visų svietų; nors ir raši
nėja kai ką, bet negalima gau
ti, kad jis savo 
rašytų.

Padaužos yrą 
tus kalbant, kad 
mireliai prisikels 
giau nemirs. Pažangieji yra tu
rėję daug gabių rašytojų, to
dėl gerų raštų vėl atsiras. Kad 
tik skaitytojai neišmirtų, kaip 
išmirė atgaleiviškųjų laikraš-

Bet "diplomatija” jį apvylė. 
Dėl visai mažų menkniekių lič 
ba pradėjo trauktis. Iš viso 
bepaliko tik 500. Bet ir ant 
500, jo 'supratimu, spiauti ne
galima. Jis pradėjo galvoti, kad 
žaizda, jo supratimu, nebuvo 
tokia didele ir 500 pilnai už
dengs. Ir jisai ištiesė rankų, 
kad paimti 500, bet “kas nors’’ 
pasipurtė ir 
virto 
žuvo.

jino
to vėl susirinko švogeriai ii 
ilgai, ilgai tarėsi, bet nieko ne 
nutarė.

Moderniškuoju 
“G RI P S

Išplaukiu Ifi Now Yorko

nor Gothanburg, Švediją 
Keleiviui Išplaukta IR Stockholm nau
ju modernišku laivu “MAR1EN- 
HOLM” per ItattlJoN Jura | KLAI
PĖDA. Kelionės taikliu 24 vatandoH. 

EKSKURSIJA RENGIAMA 
Llot« L ui v. A Rentų HaJungON Am. 
Kartu Išplaukia Am. Liet. Kut, Stu
dentu. ir Profesionalu Sa.lunROH oku- 
kuralla, kuria vadovaus Su-rom cent
ro pirmininkui p< Jonan K. Morku- 
uum, Rochonter, N. Y, ir Su-rom cent

ro (IvuhIon vadus kun, J. IL“........
Mnepeth, N. Y.

Kitus putoRUH išptauklmuH

Gabus feljetonistas 
iŠ Baltimorės, kuris seniau tiek 
daug rašydavo, buvo taip din
gęs, kad jau mes iškolektavo- 
me inšurans ir ketinome iš 
pirkti iš čysčiaus. Kada Nau
jienose perskaitėme jo groma- 
tų, pradėjome tikėti į prisikė-

Lietuviai fašistai Lietuvoj, 
Amerikoj ir kitur, nėra abe
jonės, netrivoja džiaugsmu, 
kada socialistams kur nors ne
siseka. Kadn pradėjo vienur ii 
kitur steigtis fašistiškos dikta
tūros, jie skelbė, knd socializ
mo idėjai Ir demokratijai at
ėjo galas, nes fašizmas yra to
bulesnė ir tvarkesnė draugijos 
forma.

Jau buvo ketinta šaukti vi
so svieto fašistų kongresų Ii 
įsteigti internacionalų.

Bet klausykitės 
fašistas Hitleris 
Lietuvų

miras
importai vlu

H O L M”

Paimkime guzikų rųšis ir fa
sonus. Jų eibės: mažyčiai, sto
ri, plokšti, apvali, vidutiniško 
ir visokio didžio, įvairių spal
vų, iš įvairios medžiagos. Aiš
kiai matosi, kad prie jų dir
bimo ir tobulinimo susidėjo 
ir fabrikantai, ir inžinieriai, ir 
bemistai, ir artistai. Kaip ma
tote, dalykas tokis komplikuo
tas ir tiek svarbus, kad apie jį 
galima butų rašyti ir rašyti, 
kalbėti ir kalbėti ir publikai 
zis dar neaišku butų. Einšteino 
'eiatyvumo teorija nors yra 
cebli, vienok guziko istorija, 

dar kebles-

Taigi 
guzikų 
leigu jau kiti žmones ima idea- 
izuoti menkesnius dalykus, ra
to straipsnius ir knygas apie 
uos, sako prakalbas, tai kodėl 
ruožas negali būti profesorius 
puikų klausime? Kodėl gūži
mas negali tapti jo dievu?

— Apšvietos komisija.

nadas — 
guzikų. 
įkvėpimas

Guzikas ir šiaip jau nėra to 
kis paprastas daiktas, kai| 
žmonės mano.

Tai nebuvo sapnas. Jis atsi
kėlė vienų ūkanotų rytų Ir pa
sijuto (žeistas. Savo žaizdos jis 
negalėjo apčiuopti, nė kitam 
parodyt, bet jautė, jog Žaizda 
yra. žaizda, jo supratimu, bu
vo didelė Ir gili. Tokios Žaiz
dos, jo supratimu, niekas apy
linkėje neturėjo. Ir tas jį Ul
ba! suerzino.

O jisai buvo artistas. Jis ga 
įėjo puikiai lošti pokerį ir ge
rai nuduoti, Galėjo šį tų vai
dinti ir kitus įžeidinėti. Tiesų 
pasakius, įžeidinėjimas buvo jo 
jpecialybė. 6u ypatingu pamė
gimu jis gamindavo įžeidimus 
r su valdydavo į visas puses. 

Įžeisti kitų jam atrodė “daly
kas labai paprastus”, bet pačiam 
nešiotis Žaizdų, tai jau kas ki 
ta. Ypatingai, kad jo Žaizda 
jum atrodė didesnė Ir giles*

Ir jeigu Šitas guzikas iškri
to iš tokios vietos, kurių pri
imta yru laikyti užsektų, ir 
savininkas arba savininkė ne- 
patėmijo ir atsidūrė publikoj 
su neužsekta vieta, kiek ten 
buvo nemalonumo! Dėl vieno 
kito guziko neužsegimo arba 
pametimo žmogus gali gauti 
sarmatos, netekti draugų, tap
ti išvarytas iš svečių tarpo iv 
net atsidurti kalėjime.

Juozui buvo aišku, knd gu
zikas gali turėti neribuotos ro
mantiškos ir poezinės vertės. 
Jis namie laiko savo buvusios 
meilužės guzikų, kurj netyčia 
ištraukė iš kokio ten jos rūbo. 
Tas guzikas jam brangesnis hž 
deimantų, auksų, garbę ir pa
čių gyvybę. Kad jis įmanytų, 
pastatytų altorių ir švenčiau
siu daiktu įdėtų ten tų papra
stų guzikų. Pasižiūrėjęs į jį 
jis rašo eiles, dainuoja sere- 

nors ir ne apie patį 
vienok guzikas yra

kų mielas 
kalba apie 

Lietuvų: ".... Mes esame ga
tavi padaryti Nepuolimo sutar
tis su visomis musų kaimyniš
komis valstybėmis. Jeigu mes 
išskiriamo Lietuvų, mes tai da
rome ne todėl, kad norėtume 
karo tenai, bet todėl, kad mes 
negulime žengti į politinį su
tartį su valstybe, kuri nepai
so primityviškiausių 
bendrovės įstatymų”.

čia, bracia, išeina, 
leris, kurio partija 
muša, ir vyrus sterilizuoja, ir 
radikalus mučyja ir žudo — 
kad tns Hitleris, kuris yra ii 
tautininkas ir patriotas ir pir
mos gildos fašistas, atrandi, 
kad Lietuvos fašistiškasis pa 
rėdkas negali lygintis net su 
laukinių žmonių parėdku.

Mat unser lieber Freund fa
šistas, užsimanė Klaipėdos .h 
be ginklo nesitiki jų pagrieb- 
siųs.

Be melo Lietuvos fašistai 
galėtų įrodyti, kad Vokietijos 
hitleriškasis fašizmas net vil
kų bendrovei netinka.

Išrodo, kad fašistai mato 
fašizmo biaurumus kitose val
stybėse, bet ne savojoj.

Bet ve kur yra klausimas: 
kur dingo Vokietijos social-de- 
mokratai, kurie dėl Klaipėdos 
jokio

' DABAR PAKOL KAINOS YRA ŽEMIAUSIOS
Kaip tik lalkiiH iNitulsytl apšildymo ptantų. Nelaukite! Imkite 
murriM pasiunti pum Jum muMų pntyruMlUM apšildymo įrengimo inžinie
rių# nučekluoti arba duoti jums upskaitifiįvimų. Tai jums nieko 
nekainuos. LENGVUS IŠMOKĖJIMAI. Taip Ilgai kaip 8 metu# 
už 5% | motu#.

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

DIDŽIOJI KRAUTUVĖ
1932-4 S. State St., VICtory 4278

reiškia: “Mos no talkų urbia
me, bot kovų”.

Pagalio u u Jo akyse stojosi 
pati katalikybė. Ji tokia skai
sti, patogi —— pu 
su “šonais” ir su
— visiškai tokia kaip gero Ida 
hono gnspatlinė. čia Ir vėl pa 
atrodė bedieviai Ir pradėjo pul

BUDRIKO DIDŽAUSIA RADIO KRAUTUVE CHICAGOJE.
Pasirinkimas visų išdirbysčių parduoda lengvais išmokėjimais.

AUTOMOBILIO RADIOS 19.50 
49.50 
79.50

Už Lietuvos Laisvės Bonus ir Tax Warants per trumpų laikų BUDRIKAS DUO
DA PILNĄ VERTĘ perkant prekes. Išmaino Lietuvos Bonų kuponus j dolerius. 
Už išmainymų nieko nerokuoja. Perka Bonus ir Stocks už casli. Moka aukščiausių 
kainų.

RĮFy-įįĮ Didelis Išparda- 
vilnos visokių žalMKSLUn malovu ir v a r-

M Skry nam malė va 
Galionas ■ 3 ® 

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

Valomosios ...
Didelis pasirinkimas sienoms po

piety su didele nuolaida.

Yanas Hardware and 
Paint Company

2747 W. 63rd St. Tel. Pros. 1297 
TAIPGI

Bridgeport Hardware 
and Paint Corp.

3214 So. Halsted St. Victory 7261

Naujienų piknike 
Padaužos turės 

manevrus
<11 I SM—Į11 <

Kadnngi į Naujienų piknikų 
suvažiuos visas Padaužų vais
kus, tai tenai įvyks manevrai. 
Visi galės matyti musų vais
ku galybę, šaudymų nebus, 
šautuvai Ir armotoa bus su
krauti ginklinėje ir ginklln"c 
durys užpeČėtytos.

— VajiuiuiH Načnlnikas.

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 SOUTH HALSTED ST. TeL BOUlevard 4705

" I

W ! lite



NAUJIENOS, Chicago, m. šeštadienis, geguž. 25, 1935

'NAUJIENOS
The Llthuanlan Daily Nawa 

Published Daily Except Sunday by 
i be Lithuanlan Newa Pub., Co., Ine.

1739 South Halated Street
Telephone CANal 8500

Subscription Ratas:
18.00 per year in Gonada
17.00 per year outslde of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Rntered aa Second Ciass Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, I1L nnder the act of 
March Ird 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben
drovė, 1789 S. Halated St, Chicago, 
iii. Telefonas Canal 1*00.

Užsakymo kahUM
Chicagoje — paltu:

Metams ------------------- $8.00
Pusei metą ____________ . 4.00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mėnesiams 1.50
Vienam mėnesiai ___ .75

Chicago] per išnešiotojus:
Viena kopija ...........-....... 3c
Savaitei ;_____ —______ ;_____ 18c
Menesiui  75c

Suvienytose Valstijos^ ne Chicago], 
paltu:

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

Lietuvon Ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ... ............ .... $8JN
Pusei metų —— 4.00 
Trims mėnesiams ........___ 2.10
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

ORGANIZUOTI DARBININKAI Už NRA.

Darbininkų unijos, vadovaujant Amerikos Darbo 
Federacijos valdybai, laikė milžinišką demonstracijos 
mitingą New Yorke, reikalaudamos, kad Jungtinių Val
stijų kongresas dar dvejiems metams prailgintų pra
monės įstatymo (NRA) veikimą. Prezidentas Wm. 
Green, kalbėdamas organizuotųjų darbininkų vardu, 
pareiškė, kad darbininkai yra pasiryžę išeiti į streiką, 
jeigu šis jų reikalavimas nebus išpildytas.

Priešingoje pusėje, kaip žinoma, stovi stambiosios 
kapitalistų korporacijos, kurios nori, kad NRA butų 
kaip galint greičiau palaidotas. Tokiu budu šitame klau
sime įvyksta griežtas susirėmimas tarpe organizuotojo 
darbo ir organizuotojo kapitalo. 0 kongresas svyruoja. 
Nežiūrint to, kad didelė dauguma atstovų ir senatorių 
yra denlokratai, vistiek žymi kongreso narių dalis at
sisako pritarti valdžios sumanymui palikti NRA galioje 
dar dvejus metus.

Senatas aną dieną priėmė nutarimą prailginti NRA 
gyvybę 8 mėnesiams. Todėl darbininkų unijos dabar 
pradėjo kampaniją už NRA. Jeigu kongresas priešin
sis, tai po tos New Yorko demonstracijos Amerikos 
Darbo Federacija šauks didelius masinius mitingus vi
suose didesniuose miestuose, idant butų sumobilizuota 
visuomenės opinija NRA apgynimui.

Darbininkai nenori, kad pramonėje grįžtų tos są
lygos, kurios buvo prieš Naujosios Dalybos laikus, kuo
met fabrikuose vailtai birbdavo suaugusiųjų darbinin
kų darbą; kuomet moterims darbininkėms audimo dirb
tuvėse ir rūbų siuvimo šapose buvo mokama po 3—4 
dolerius (kai kur net mažiau!) per savaitę ir darbas 
tęsdavosi daugelyje pramonių po 9—10 valandų per 
dieną.

NRA nėra darbininkų išganymas, bet visgi didelė 
pagelba, ypač silpniausiems darbininkų sluoksniams, 
kurie savo* jėgomis iki šiol nestengė gintis nuo išnaudo
jimo.

“Naujienų” nusistatymas visą laiką buvo NRA 
remti, nežiūrint to, kad komunistai ir kiti pseudo-revo- 
liucionieriąi tą ekonominės politikos įstatymą piešė 
juodžiausėmis spalvomis, — panašiai, kaip ir stambiojo 
kapitalo atstovai. Tas faktas, kad organizuotieji dar
bininkai šiandie stoja už NRA veikimo prailginimą, aiš
kiai rodo, kad “Naujienų” pozicija buvo teisinga.

Apžvalga
- ----- -------------- -—•-

APIE “TĖVYNĖS” (STEIGIMĄ

Kai kurie SLA. nariai, pa
matę, kad dėl ekonomijos ta
po vienu lapu sumažinta “Tė
vynė’, ėmė labai piktai smerk
ti už tai dabartinę Pild Tary
bą, prikaišiodami jai '“nesirūpi
nimą” organizacijos narių švie
timu, “nckompetentiškumą” ir 
t. t. Vienoje kuopoje tie kriti
kai pravedė rezoliuciją; kuri 
telpa SLA. organe ir prie ku
rios prezidentas F. J. Bagočius 
pridėjo ilgoką prierašą.

šitame prieraše tarp kitko 
randame įdomių faktų iŠ “Tė
vynės” istorijos. Teitai, dabar
tinis SLA. galva sako:

“ ‘Tėvynės’ tikrasis tikslas 
nuo pat ‘užgimimo’, gal būt, 
niekam nėra taip gerai žino
mas, kaip man, nes dar 1905 
ir 1906 metais aš jau pradė
jau agituoti už nuosavą or
ganą (tada Susi v. organu bu
vo ‘Vienybė Lietuvninkų’) 
ir Clevelando Seime, 1907 m., 
gavęs delegatų didžiumos pri
tarimą, pervariau nutarimą 
ir su Ilgaudu buvom ‘Tėvy
nės’ uždėjimo ir įrengimo

cialistas’, kaip dabar kad 
esu. Todėl jei kam ‘Tėvynė’ 
ir jos likimas rupi, tai man 
rupi nemažiau. Ji yra Piano 
‘kūdikis’, ir kaip man, taip 
Visiems Pild. Taryb&š na
riams, be išimties, jos padi
dinimas yra tikruoju siekiu. 
Ir ji bus padidinta, kaip 
greit tik nekurie ‘Veikėjai’ 
pradės veikti organizacijos 
labui, arba eis savais keliais 
chimeras gaudyti ir leis Su
sivienijimo nariams rimtai 
savo organizaciją auginti ir 
stiprinti.”
Taigi “Tėvynės” sumažini

mas yra laikinas. Ją mažinti 
reikėjo dėl to, kad ji nešdavo 
deficitą. Nariai moka už orga
ną apie $12,600.00 per metus, 
tuo tarpu kai jo leidimas Susi
vienijimui kaštuoja apie 
$16,000.00.

Prezidentas Bagočius, pasiro
do, yra “Tėvynės” leidimo su
manytojas. O betgi kai kuria 
kritikai (gal nė piršto hepaju- 
dinę organizacijos arba jos 
laikraščio labui) nesidrovi pri
kaišioti jam, kad jisai norįs 
SLA. organui “pakenkti”.

Bėda lietuvių visuomeniniar 
me veikime yra ta, kad dauge
lis žmonių, kai tik organizaci
jos viršininkai elgiasi ne pagal 
jų “liniją”, tai jie tuojaus su
randa pas juos “blogus norus”,komisijoj. Tada ai nebuvau

nė geresni*, nė bloginto ’so- “piktus skymus” ir t t. SU

džiu, jie ne kritikuoja darbą 
(o apie konstruktyvių suma
nymų davimą tai nėra nė kal
bos!), bet niekina asmenis, 
knisasi jų sąžinėje.

į

NESISARMATIJA PER AK& 
' MELUOTI

Tai komunistų, tai fašistuo- 
jančių tautininkų leidiniuose p. 
James-Janušaiiskas Vis dar ne
siliauja publikai niekus tauzy
ti apie Įeit. F. Vaitkų ir “Li- 
tuanicą Ii”. Paskiausias jo iš- 
mislas yra tas, kad jisai matęs 
gegužės 10 d., kaip Vaitkus su 
“Lituanica II” nusileido Chica- 
gos Municipaliniame airporte; 
kaip Vaitkus, nusileisdamas 
“užbėgo už akių” dideliam 
transportiniam lėktuvui, tuo 
budu sunkiai nusidedamas oro 
reguliacijoms, ir turėjęs paskui 
dėl to eiti pas valdžios inspek
torių pasiteisinti. .

Be to, p. James-Janušauskas 
pasakoja, kad jisai išekzamina- 
vęs “Lituanicą II”, peržiūrėjęs 
visus jos instrumentus ir su-; 
radęs, kad jos įrengimas esąs 
pigus? lėktuve jisai neradęs 
“master compass’o”, o tik ma
tęs sunkų, didelį ir seniai iš 
mados išėjusį kelrodį...

Visa šita Jameso istorija yra 
nuo pradžios iki galo prasima
nyta.

F. Vaitkaus buvo atskridęs su 
“Lituanica II” į Chicagos Mu
nicipalinį airportą pavakare ge
gužės 11 d. (nes geg. 12 d. bu
vo rengiama aviacijos diena, 
kuri dėl liūties negalėjo įvyk
ti), o ne 10 d. gegužės. Jo
kiam lėktuvui Vaitkus “už 
akių” neužbėgo ir todėl jam 
nebuvo reikalo kam nors teisin
tis. Leit. F. Vaitkus (kartu su 
ALTASS sekretorium) buvo 
nuėjęs pamatyti vyriausiąjį oro 
inspektorių Chicagos distrikte, 
p. Vest’ą tikslu pakviesti jį į 
aviacijos dieną Lansinge. In
spektorius paskui. atėjo kartu 
su lakunu pažiūrėti' '“Lituanicos 
11”, labai gėrėjosi jos įrengi
mu, draugiškai pasikalbėjo su 
ALTASS valdybos nariais ir 
žadėjo lakūnui Vaitkui \ duoti 
visokią paramą.

Pasitaikė, kad tuo laiku ne
toliese nuo “Lituanicos II” sė
dėjo kitam lėktuve p. Janu
šauskas. Pamatęs Įeit. Vaitkų, 
jisai ėmė ką tai garsiai sukauti 
(net sarinata, kad suaugęs 
žmogus taip nesusivaldo!), bet 
prie “Lituanicos II” jisai ne
drįso prieiti ir nebūtų buvęs 
prileistas, jeigu butų norėjęs 
ją “ekzamihuoti”. Todėl jo pa
saka apie instrumentus lėktu
vo viduje, kuriuos jisai buk 
______________________ _______________________________ ■ .i

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

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

Amerikos Lietuviu Mokykla
8108 So. Halsted St., Chicano, III.

‘. ■ ■ ■' '"' ’' *

Užsiprenumeruokit 
“GIMTĄJĮ KRAŠTĄ”
Kas gerbia senovę, nori pa
dėti savo tautos Jnitovei 
bei praeičiai ištirti ir savo 
tėvynę geriau pažinti, tegul 
užsiprenumeruoj a

“GIMTĄJĮ KRAŠTĄ” 
kraštotyros iliustruotą žur
nalą, pašvęstą Lietuvos et* 
nografHai, archeologijai ir 
turizmui. s

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

Redaktorius P. Bugailiš- 
kis. Adresas:

AUŠROS MUZIEJUS
ŠIAULIAI, LIETUVA.

AMONADAS
(Iš M. Žoššenkos)

Aš, žinoma, žmogus nege
riantis. Jei kada ir geriu, tai 
nedaug — taip sau dėl manda- 
gUmo ai’ba kad kortipaniją pa
laikyti.

Daugiau nei du butelius su
syk aš jokiu budu negaliu iš
gerti. Sveikata neleidžia. Vie
ną kartą, atsimenu, savo bu
vusio patrono dienoje išmau
kiau vieną čvertj.

Bet tai buvo jaunystėje, ka
da jaučiaus tvirtas, kada šir
dis krutinėję smarkiai plakė, o 
į galvą visokios mintys atei
davo.

O dąbar senstu.
Pažįstamas veterinarijos feld- 

šeris, draugas Pticinas, šiomis 
dienomis egzaminavo mane ir 
net, žinote, išsigandau. Ilgai už
truko.

— Tamsta, 
ri pilną devalvaciją. Kur, 
sako, — ] 
pažinti, — sako, 
galimybes. Labai 
jus nesidėvėjote.

Norėjau aš tą feldšerį su
mušti, bet paskui "atveSau.

“Nueisiu, — sakau, — pas 
gerą daktarą, įsitikinsiu”.

Daktaras jokios devalvacijos 
nesurado.

— Organai, — sako, — ga
na tvarkiame stovyje. O pūs
lė, — sako, — nevarva ir vi
sai tvarki. Kai dėl širdies, tai 
širdis gana gera, dagi, — sa
ko, — platesnė nei reikia. Bet> 
— sako, — gerti paliaukite, 
priešingame atsitikime mirtis 
labai paprastai gali įvykti.

O mirti, žinoma, man nesi
nori. Aš g^vfenti mėgstu. Aš 
žmogus dar jaunas. Man nepo 
pradžioje tik trys dešimtys 
treti metai užstojo. Galima sa
kyti, pilname pajėgumo ir svei
katos žydėjime,' Ir širdis kru
tinėję plati. O svarbiausia — 
pūslė nesisunkia. Su tokia pū
sle tik gyvenk ir linksminkis. 
“Reikia, — galvoju, — iš tie
sų paliauti gėrus”.

Ir palioviau!j!-
Negeriu ir negeriu, 

valandą negeriu, dvi valandas
v

taip sau dėl mauda-

sakot — tu-

kepenos, kur pūslė,
- nėra jokios
— sako, —

negeriu. Penktą valandą po pie
tų, žinoma, nuėjau j valgyklą 
pietų valgyti.

Pirmiausiai padavė sriubos. 
Paskui pradėjau virtą mėsą 
valgyti — norisi išsigerti.

“Vietoje, — galvoj Uį — aš
trių gėrimų, paprašysiu ko nors 
mihkštesnio, — narzano arba 
limonado”,.

šaukiu:
— Ei, sakau, tasai, kuris 

man čia porcijas nešė, atnešk 
dabar, vištos galva, limona- 
d<>.

Atnešė, žinoma, man limona
do ant labai inteligentiško pa
dėklo. Karafine. Pilu į gem
bę.

Geriu ir jaučiu: rodosi, deg
tinė. Dar pripyliau. Kaip Die
vą myliu, degtine. Kas per vel
nias! Išbaigiau visą — tikrų 
tikriausia degtinė.

— Nešk, — šaukiu, — dau
giau.

“štai, — galvoju, — prasi
dėjo”.

Atneša daugiau.
Vėl paragavau. Jokios abe

jonės nebepasiliko, — pati na- 
turališkiausia vodka.

Paskui, kai rėikėjo pinigus 
mokėti, visgi neiškenčiau pa
stabą nepadaręs.

— Aš, — sakau, limonadd 
prašiau, o tu, vištos galva, ko
dėl rtian degtinę atiiešei?

Tasai atsako:
— Pas mus tatai visuomet 

limonadu vadinama. Visai įsta-

tymiškas žodis. Dar iš senų 
laikų. O naturališko limonado, 
atleiskite, nelaikome — niekas 
jo nereikalauja.

■ Nešk, —■ sakau, —— pas
kutinį limonadą.

Taip ir nepalioviau gėręs. O 
noras mesti buvo didelis. Tik, 
kaip matote, aplinkybės taip 
susidėjo. Kaip sakoma — gy
venimas diktuoja savo patvar
kymus. Reikia juos pildyti.

Vertė K. A. Garsinkites “N-nose”

PINIGU KAIP ŠIENO!
Jeigu reikalingi esate pinigų—jeigu baigiasi jūsų namo morgieiai 

—atsilankykite j 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 klek laiko musų Bendrovė tarnavo musų tautos ir apielinkės 
žmonėms! Neprapuldėme nei vieno cento musų narių pinigų!

Taip ir toliau darysime. Kapitalas $1,000,000.00
REIKALUI ESANT ATSIŠAUKITE:

GEDIMINAS BUILDING & LOAN 
ASSOCIATION

4425 S. Fairfield Avė. Tel. Laffayette 6618
John Sandars—pirm.; V. Paukštis—kasierius;

Leonardas A. Greetis—Sekretorius.

KENOSHA, WtS.ATLAS FUEL CO.
Viehintelis Lietuviškas Anglių Sandėlis Kcnoshojc

JUOZAS STEPONKUS, Savininkas
Ūžlaikoiiic didžidusį pasirinkimą geriausios anglies. Pri
einamiausius kainos, greitas ir mandagus patarnavimas.
Dabar geri ausis laikas pirkti anglis dėl atenančios žie
mos, nes per gegužes mėnesį turime labai nužemintas 
kainas.

6200 — 26th Avenue Phone 5790
KENOSHA, WIS.

Viena
/

A. M. BUTCHASJnč.
MALEVA IR VARNIŠAS 

Hardware—Virtuves Reikmenys
ALYVA IR STIKLAS

4414 S. Rockwell St.
Tel.' LAFayette 4689
SPECIALIS 

IŠPARDAVIMAS
Sieteliams Enamel 1 (3 n

Kvorta    I
MALEVA verta $1.50 $4 A

Galionas ...................... I «UU
VARNIŠAS ......... ..... $2 10
GERAS ENAMEL .... *1.90
ŠEPEČIAI—4 inčų ....... 69C

Peoples Krautuvėse
GALITE PIRKTI SAU

matęs, yra žioplas ir begėdiš
kas melas.

Tą sceną airporte matė ke
liolika žmonių, kurią tarpe bu
vo pusė tuzino narių iš AL
TASS centro.

Vasaros, išvažiavimams prirengia
me jūsų automobilių saugiai, ge
rai ir gražiai už mažų atlygini
mų. Ignišin, Motoras, Stabdžiai. 
Ištipsiname ir malevojame “bo- 
dys ir fenderius”. “Vaidiname” 
viską. Nuplauname ir simonaiži- 
name.

Darbų pilnai garantuojame.
Generalis . mechanikas

P. BUDVITIS
Brekių mechanikas
J. BANNETT.

Refrigeratori
Bo jokio įmokėjimo.

CENTŲ

BLUE BIRD
COACH LINES, m=

1619 SO. STATE ST.
Cąlumėt 4668

KAPINIŲ PUOŠIMO 
DIENAI BUŠŲ PA

TARNAVIMAS
Greitas ir tankus patarnavimas 

musų gražiuose ir patogiuose 
busti’ose

BLUE BIRD 
SISTEMOS

BUŠAI
Veža j Ressurrection, Ėethania' 

ir Fairmont kapinesir
.. 1 fe

1 įsr.-EIE)ŪC3.UO

Ir išmokėti 
taip mažais 
mokesčiais, kad 
pareitų tik DIENĄ

i.. v I<r-J

ledaunes į mainus ant refrigeratorių, 
didelė nuolaida.

Peoplcs Krautuvėse galit pasirinkti visų gerųjų išdirbys- 
čių tefrigetatorį:

FRIGIDAIRE, WESTINGHOUSE, 
CROSLEY, GRUN0W, NORGE 

SPARTON, GIBSON ir kitų.

$7Q50 «•

Puikus 
Zylo-Shell V 
rėmai pagra
žina veidą

Šlifuoti Akiniai
Sustiprins regėjimą

Nekuriu jų 
Kainos nuo

Imame senasPritaikinti jūsų akims 
nužemintomis kainomis
Apsaugok regėjimų, pri
žiūrėk gerai akis, o ne
reikės niekuomet gailėtis 
Prarastųjj regėjimų, silpnas ir kreivas 
akis galima dažnai atitaisyti su naujai 
išrastais ŠLIFUOTAIS AKINIAI^.

___________ Jie apsaugos jūsų akis, pašalins aklu 
nuovargi ir galvos skaudėjimų. Jus galėsite su jais skaityti mažas rai
des, siūti ir aiškiai toli ir arti matyti. Išbandyk Šluos nuostabius akinius 

Dr. G. Serner
lietuvis akių gydytojas 

ifiaas Įr Akinių JDirbtevė
nas Yards 1829

4179-83 Archer Avė.
Tel. Lafayette 3171

2536-40 W. 63rd St
Tel. Hemlock 8400

756 West 35th I



NAUJIENOS, CHctitfO, III

2-jų Metų Sukaktuvių Minėjimo—Didis

Bono

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

STATYTAS ir STILIUOTAS 1968 M

nei

Miko
4838

29.95 
39.75 
132.50 
98.95
•5.95 
•3.95

Iš ALTASS skyriaus 
darbuotės Roselande

nvntsl- 
kliut ls 
rinkęs

IIMU- 
;urio

JMOKfiJIMAI
TAIP ŽEMAI 
KAIP

4226
Manafler

Rnsiika ir
Moterimi aeredomh IH 7 Ateikite ir leiskite mums parodyti pui 

kiaušių refrigeratorių, kokį jus bent ka 
da matėte.

.$55,1-72.15 
424.04 

18,806.69 
112,885.04 

8,000.00 
29,875.00 

77.11 
105.00 

4,786.24 
16,800.00 
6,419.15 
2,682.45 
4,804.06 

484.80

.$148,250.00 
9,925.00 
4,661.79 

11,952.80 
1,854.39 

48,168.04 
12,450.93 

124.45 
28.90 

057.88 
8,100.00 
2,500.00 

292.68 
481.07 

1,015.75

llodnrblH
IVl, I W. Wulton Plncu, rujil 
nosį, gnlvojo kaip gauti diir

Trys ginkluoti Ir maskuoti 
vagys apiplėšė Antano Povvnl- 
sklo alinę, 8301 Burlcy slrodt 
Ir pavogė apie. $1,000 čekiais 
Ir pinigais,

nul prngyvt'Plini), Iš didelio su
si krimtimu, I pAmifto Ir vakar 
bando pasmaugti savo 18 mė-

J^ngvtjM 
I šmokėjhiiHl 
pritaikomi 

vintams.

niitijų,T()WN OF LAKE. — 
keisčiausiu žinomu budu 
sutiko town oi’ lakletls, 
Vapor, ŠI) .molių. niMlaus, 
S. Mnrsbl’iold (ftvonuo,

Ar tai nėra toks refrigeratoriaus me 
ehanizmas, kokio jus norite?

Nakties laiku, kai miegojo, 
Vapor iškrito Iš lovos. Galva 
trenkė smarkiai | klotus, co- 
mcnllnos grindis, Jų porskfilė, 
Ir netrukus mirė.

I>1 <IAhiilsins Pusirlnklinas

REFRIGERATORIŲ
Frlgidaiie, Westinghouse 

Norge, Crosley, 
Lconard, Gruhovv, 
Sparton ir Gibson

Šis refrigeratorius nedirbtas 
spėliojimais. Norge dirbtu
vėse daryta bandymai, ku
riais tirta Norge ledaunės 
Šaltį gaminantis mechaniz
mas. Pasirodė, kad jis tar
nauja vidutiniškai 33 metus.

Jūsų brangenybės bus 
saugioj vieloj jei padė

site I iiiiihu

SAFETY DEPOSIT
VAULT BOXES

Baksas yra saugus, pa
rankus ir prašalina 

ruposl|.
Honda—$3.00 J Melus

HALSTED EKCHANGE
NATIONAL BANK 
19th Place and 

Htiluled St.

M r. Joo 
l'roy st„ Chl-

SVARBUS PRANEŠIMAS 
Juozapas Jacikas yra Naujame biznyje

Paėmė Wm. Dambrausko Winowood Be o r Ganien ir Piknikų Daržų.
P. J. JACIKAS kviečia visus pažinties draugus ir lietuvius, 

taippat ir buvusius Wm. Dambrausko kostumerius atsilankyti.
Daržas veltui dėl piknikų, išvažiaviĮmų ir balių.
Užlaikau geriausios rūšies degtinę, vynų, alų ir užkandžius.
Važiuojant Archer Avė., 6 blokai*! vakarus nuo Kena Avenue, 

1 blokas j pietus.
TEL. W1LLOW SPRINGS 43

Gražus, įvirins, |
STUDIO GOUCII
$28,00, Mimažlula kaina Ilk

Aš sirgau skilvio Ilga per pas
kutinius koturtasftašimta poakis 
motus, Dubai' vartoju jnu trečių 
butai! ZAI/8 MEDIČIAM Ir Jau
čiuos puikini. Pirm to aš eidavau 
nuo vieno prie kito gydytojo ir 
išmėginau bevelk visas patentuo
tas gyduoles nuo skilvio Ilgu,

Mano geras draugas putnrč Iš
bandyti š| pulkų vaistų ir aš Jau
čiu kad mano pareiga yru 
kytl nplti Jų visiems tiems, 
Serga nuo AcIcIomIh, Novirl 
higitaiis skilvio ir gagų.

Jeigu Znl’s — ■*••• 
pttgo! ,
yra mnno patyrimas F. P. Bush- 
bnum, W. W. 73 St., Ohlcago.lll, 
Zftl’s Utaor & Stamach MįdlC.„ 
—$8J$0, Pašaukit arba rašykit

- ________  ,ums no-
-n lokes negolbfls— toks 

P. Buąh-

Mediclno

R. E. G. ZALESKI
7flM 8. St., Chica.ro, III.

Tol, Trlanglo 8687 
ČIA GALITE GAUTI i

F, A.vShlmkus,Š801 S.HalstodSt.
J, Kūlis, 3259 So, Halsted St.
M. Messor, 8201 So, Halsted St.
J. Crovvloy, 800 W. 81 st St.
I, Mšrtz, 8201 Wnllnco St.
C, Mrnzck, 5058 S. Ashland Avė.
J, Zaplnski, 814 N. Ashland Avo.
J, Paprockl, 3000 W. 22nd St. 

ir kitose goroso vuistynOso.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ 
WHOLESALE HOUSE 

$8.50 
$10.75 
$13.50 
$17.00

Frnnk Zlntnk, dldolls sporto 
mylėtojas Ir pnts sportininkas, 
kuris nosoniai dovanojo trol'o- 
jų taurę “Naujlonų" bnskol- 
bolo turnamrnlul Ir kurln už
ima Suporlor Tulamo rūmuose 
klerko ofisų, no tik prisiuntė 
Foliksul Vaitkui širdingus vo- 
lljlmuM laimingu i parskristi 
okeanų Ir aplankyti musų tė
vų šal|, bei taipgi prisidėjo hu 
$5 auka.

Kad daugiau buty lokių Žmo
nių, taip gausiai aukaujančių, 
kaip vlršmlnėti politikieriai, Ir 
tokly aukų rinkėjų, kaip pp. 
S, Ir K. Dambrauskai, tai be
matant ne Ilk ALTASS truku
mas Imlų padengtas, bot liktų 
r ant sugijžlmo Vaitkui j šių 

šnl| atgali
Klaidos uiti taisymas

Užporollų savaitę, po antraš
te “Kiek dar trūksta", tilpo 
mkotojų ALTASS'ul vardai. 
Pažymint aukas, ganias per S. 
Dambimv, anketoj y surašo įsi
skverbė porų klaidų. Buvo pa
sakyta, kad aukavo Mrs. Stot 
Vllimnvlče, o turėjo būti —■« 
Mr. Stef. Villmavlčia, 10058 
Miehigan A'vo. Taipgi buvo pa
sakyta, kad aukavo Mr. ,lon 
Vlasoii, o turėjo būti 
Maškin 
cago, III. Abu šiuo asmeniu nu 
kavo po $2. šiuo klaida ailital 
soma. —Senas Anlanas.

Plačiai žinomas krlminnllo 
teismo teisėjas, dnbnr dėl svei
katos Ir senatvės pasitraukęs 
nuo pnit'lgų, Ilsisi, ’l’al John 
Prlstnlskls, kuris taipgi no vie
nų lietuvių prakilnų sumanymų 
parėmė prroity. Jis romia Ir šį 
ALTASS sumanymų isislysli 
l.ltunnlcų II | Lietuvy nujau
damas $10. P-ns John Prlstal- 
ski. įmes kilęs Iš lenkų liautos, 
bot goriems tikslams visuomet 
pasiryžęs yra prisidėti su au
komis Ir kitokia pnrnmn nežiū
rėdamas tautybės. Atnl Jo žo
džiai, kuriuos pasakė rašančiam 
šių žinutę: *’Aš nėsu tautinin
kas. Aš esu greičiau tnrptnutiš- 
kns, Mnn nėra skirtumo tarpo 
tautų. Mano tikslas yra lai*- 
nau'tl visuomeniškam teisingu
mui, tarnauti visuomenės go
riems ir prakilnioms tikslams 
nežiūrint tautylvės.” .

Ačiū jam už paramų atr 
TARS’ul.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

3514-16 W. ROOSEVKLT ROAD
arti St. Ix>uin Av. Tel. Kedtie K!>02
Vanot. lietaus ir druakoa vanoa.

•wimming pooi.
Rnsiika ir tarkiika ptrtia

\VI!ITF. HOHSE GIN, 85 pvoof
Keisns ........ ............................................

INTEBNATtONAL PIUVATE STOU.K,
00 prnof, I mėnesių senumo, keisns .

M Y OLD PAU 90 prooL 8 mėnesių
senumo, keisns ....................... ............

KENTUC.KY GOLT, 100 proof, 1 metų
senumo, keisns ....................................
Pirkdami degtinę visuomet perskaitykit leibelj ant kitos pusta bu

telio, persitikrinimui, kiek senumo yru degtini ir nemokykit daugiau 
ui tokių pat degtinę, kaip musų.

Musų įstaigoj dirba visi lietuviai: savininkai, agentai, draivcrlnl ir 
ofiso darbininkai. Reikalui esant visuomet kreipkitčs j musų snndčl|.

Mes parduodam tik tiems, kurie turi laisn|.

INTERNATIONAL WHOLESALE 
WINE AND LIQUOR CO.

4611 S. Ashland Avė. I’hone BOUlevard 0470

HOSELAND —. A| pnvmtarĮ 
Foliksns Vaitkus nu Lltunnloft 
II tikini yrn panlryžę* nkrlstl 
per Athmtlkų Iv nunvžti muitų 
Amerikon lietuvių avolklnlmun 
musų broliams Ir mmorims se
noj musų tėvynėj.

Orlaiviui Litunnlcn pilnai Ir 
moderniškai |rtmgtas kelionei. 
Bet dar trūksta pinigų paden
gimui susidariusių lėšų. Tad vi
si susipratę Ir mylintys savo 
tėvynę lietuviai sujudo, sukru
to klek kas gali darbuotis, kad 
sukelti reikalingų sumų.

Neatsiliko nė Hoselnndo lie
tuviai. Kinko aukas Imuarul Ir 
gnn gerai pasirodė. O kai ku
rio darbuojasi Ir iki šiol, ypa
tingai gi Steponas Dambunv, 
kuris nenuilstamai Iv 
žvelgdamas j visokias 
bei išlaidas, nesustoja 
nokės Ir prlrnšlnėjęs ALTASS 
narius. Pavyzdžiui, balandžio 
mėnesį Jis paėmė narinę kny
gutę ir jau turi jų pilnų, dar 
ir kitos apie pusę.

P-as SI. Dambrow turi pin
čių pažint) tarpo žymių politi
kierių. prie kurių mažai kns 
gali prieiti. Bot p. I)ambro\v 
prieina ir gauna stambesnių 
aukų. Atai Jis gavo aliejų visai 
l.itunnlcos kellonelr į Lietuvų ir 
per trumiHj laikų prirašė apie 
15 ALTASS naujų narių, ne
skaitant pirmiau prirašytų, Dn
bnr vėl rnšnnčinm šių žinutę 
parodė keletu čekių su stam
besnėmis aukomis, kūrins že
mino ir įvardinsiu.

Oi knd ALTASS orgnni/.nei- 
ja turėtų dauginu tokių vyry, 
lai hutų galima ne lik luuleng- 
ti trukumų, bot ir dar geriau 
l.ituanieų prirengti!.

P as Sholdon W. tlovior, ku
ris per 16 metų Išbuvo 9-to 
\vnrdo nhlermonų ir per 10 me-

Išpardavimas
SiuloinoK GthžIrunIoh PrekfR NamaniH 

MAŽIAUSIOMIS KAINOMIS MIESTE

Nokurlo Jų iHii'Mlduodn už hihni ŽZA
MUmnžIntuM kniniiN, tik po ........ UviUU

ir nukščhui

Imame senus daiktus į miiinus ant 
duodame didelę nuolaidų.

Iškrito iš lovos ir 
užsimušė

$55,00 Naujos M n don Geslnlnl Pečiai
$75.00
$65,00
$20.00 Sprlngslnlal mutrasal, po
$10.00 Duhelhivl Slmmon's lovom Sprlngsal
$7.50 0x12 naujos ląlljonkės ...... ...................

Duodame gražius lietuviškus radio programos kas ne- 
dėldienį, 11-lų v. prieš piel, iš Kloties WGES, 1360 kil

♦

3224 SO. KALSTEI) STREET
Telcphone Vlclory 

.7. TV. KALEDINSKAS,

Miegamų kambarių selal, po ......   1
Naujos drabužių plovyklės ................   |

«t«r>t

ROOSEVEIT FURNITURE CO., INC.
2310 WEST ROOSEVELT ROAD Tel. SEEley 8760

M. P. JOVARAUSKAS ir J. P. BERTULIS, Savininkai.
..... ....... ——................... ..... .......................................................

Illinois valstijoje 
“imdidėjusi sam

da, algos” 
•TOltrfl’ft'TllhĮMttTi

llllhola darbo dopai'tjimontnH 
skelbia, kad balandžio mėnes| 
Illinois valstijoje samda padi
dėjusi LIP/^ o algos “padidė
jusios vienu dešimtadaliu nuo
šimčio”.

Soltadtonhp gogui 215, 1936
(tų demokratų partijos wardo 
komltomnnu, dabar sėkminga 
darbuojasi kaip Apeliacijų 
Tthmo klerkas, Jis yra. visada 
prielankus lietuviams Ir lietu
vių gorus h* prakilnius suma
nymus visuomet parėmė taip 
politiškai, taip Ir malerlalel, 
P-ns Sholdon W. Govlor auka
vo Dariaus ir Girėno skridimui, 
vėlinu paminklo silnlymo fon
dui po $10: ALTASS — J. Ja- 
nušnuskul, ei dabar vėl Feliksui 
Vaitkui ■— po $10, Jis taipgi 
buvo atvykęs | Lanslng Ford 
aviacijos aikštę gegužės 12 die
nų, kur buvo pasirengęs pasa
kyti atsisveikinimo prakalbų. 
Tačiau dėl lietaus Iškilmės ne
įvyko.

P-as S. \V. Govler niekuomet 
mmlslsako lietuviams pagelbėt 
Ir kitokiuose Įvairiuose reika
luose. Jeigu tik prie Jo krei
piasi, Jis visuomet suranda įni
ko lietuviams patarnauti, tad 
Ir lietuviai lurAlų Jam patar
nauti —- laike rinkimų neuž
miršti artimo prletollo ir lietu
vių 'draugo p. Sholdon W. Go-

LIETUVA SKOLINIMO IR NAMII 
STATYMO DRAUGIJA

Uždėta Vasario 4-lų, 1004 —Inkorporuota Kovo 31, 1904, 

32-TRA METINE ATSKAITA
Baigiant Metus Sausio 31-ma, 1935 

TURTAS
Paskolos ant Namų ........... ................................
Paskolos ant Š6rų ........ ............................... .....
Nuošimčiai Nodnmokčti ......................................
įnešimai Nodninokčti ant Paskolos Ščrų .......
įnešimai Nodamokčti ant Taupymo šSrų .......
Nuosavybė ..................................... .......................
Nejudinamas Turtas parduotas ant Kontrakto 
Nuošimčiai Nedamokčti ... .................................
Taksai Apmokėti .................................................
Apdraudė Apmokėta ..........................................
Bilos Priimamos — Bonai ................... ..
Fedoral Homo Loan Bankos ŠCrnl ...................
Sąskaitos Priimamos .........................................
Pinigai pas 
Forklozuotos

Visas

bando pasmaugti sa
vo 18 men. kūdikį

Clinrloa llnnHon

Kasteriu
Paskolos

Turtas .......................... $250,472.13
ATSAKOMYBES

nešimai įmokėti ....... .'.................
nešimai (mokėti iš kalno .......... .
nešimai nedamokėti ........................
Mmokėti šėi-ai ..................................
Neužbaigtos Paskolos .......................
lilos Mokamos .................................
Sąskaitos Mokamos, užsilikę taksai 
Nuošimtis už Bilas Mokamas ........
Xescrva dėl užvilkto nuošimčio .....

tsargos Fondas ..............................
Reserva dėl Nejudinamo Turto .......
Pelnas ant primokėtų akcijų .........
Pelnas (išdalintas) ...........................
Pelnas (neišdalintas) ................. .

Visos Atsakomybės ..............  $250,472.13
Spulka Saugiausia Vieta Taupyti Pinigus
Aukštas atlyginimas, saugumas ir pergalėjimas slin

kių laikų yra faktai, kurie gali būti užtvirtinti, nes 
vienas žmogus Chicagoje nėra pralaimėjęs nei vieno 
lerio sutaupyto Spulkoje.

Darome paskolas ant namų, taisymui ir statymui 
lyg Federal Housing Administration nustatymais.

Patraukus niokesėiai taupymui nuo 4-3/4 metų iki 15 
metų Serijų skyriuose, taipogi primokėtų akcijų skyrius 
kuris neša aukštų atlj’ginimų. ’

Klausk kaip galima sutaupyti ir gauti $1,000.00
Spulkos raštinė atdara Antradieniais nuo 7:00 iki 8:30 

valandos vakaro.
DIEVO APVE1ZDOS PARAPIJOS SVETAINĖJE, 

713 WEST 18-TH STREET
Pavelytas Kapitalas $2,500,000.00

MEMBER FEDERAL HOME LOAN. BANK SYSTEM.

TELEFONAS: YARds.2790 arb;i 2'91

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS

JOHN P. I:\VALD
I OAXS >nfl INSURANCE 
■•.ik-’.’.-.-. ji Pirmo Mor’.gičio. arba
drauciu'- nuo ugr/.t- vėjo etc., atsišiudk:

Chica.ro


NAUJIENOM, ChhMigo, III ieiimiliniu, gogu?, 2f», ioas
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SEKM

DARŽE
79th ST. IR ARCHER AVENUE JUSTICE PARK, ILL

Čia suvažiavę pasigerėsime puikiu programų, pasišoksime, pasimatysime su 

draugais, pasikalbėsime, praleisime smagiai laiką ir išsigersime už Naujie

nas, laimėjusias spaudos laisvę!
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šeštadienis, geguž, 25, 1935 NAUJIENOS, ChlcagO, IU

VAKAR IR 
ŠIANDIEN

RADIO Dalyvauja rytoj Andrejevo gru 
pėj “Naujienų” Piknike, Biru

Budriko Programas Ne 
dėlioję 5 vai., WAAF

66 metų moteriške Mary 
Peters, 1639 N, Rockwell st., 
bandė nusižudyti. Kambaryje 
paleido gasą. Vyras rado žmo
ną be sąmonCs, bet ją išgelbė
jo. Guli Bavenswood ligoninė
je.

Užsidaręs garažiuje ir palei
dęs automobilio motorą nuo 
nuodingų dujų mirė Alfred Jen- 
nings, 69 metų, 3610 
avenue.

Bosworth

Chicagos Better 
Bureau pastangomis 
buvo išvarytas J. F. Murray, 
'Scientific Shoe” bendrovės sa
vininkas. Jis užlaikė krautuvę, 
adresu 27 K. Monroe st. Pri
gavo labai daug klientų, par
davinėdamas jiems neva “ga
rantuotus” batukus^ kurie bu
vo niekam netikę.

Business 
iš biznio

Ryt dieną, lygiai 5 vai. po 
pietų iš stoties WAAF, 920 
kilocycles, pasiklausykite pui
kaus lietuviško radio progra
mo, kuris susidės iš gražių dai
nų ir muzikos, šis programas 
yra duodamas vietojo buvusių 
1 vai. po pietų iš WCFL sto
ties.

šis pakeitimas yra padary
tas vasaros sezonui. Leidėjai 
— Jos. F. Budriko radio ir 
rakandų krautuvės, 3417 So. 
Halsted st. ir Budrik Furnitūrą 
Mart, 3345 S. Halsted st.1 per 
6 motus, be sustojimo 2 syk 
savaitėje: nedėliomis ir ketver
gi) vakarais linksmina, klausy
tojus puikiausiais ir įvairiau
siais lietuviškais radio progra- 
mais. Kaimynas.

Mr. Skųilds, 
J. Mlckevičla,
J. Bačiūnus,
K. Navickas, 
V. Briedis, 
Mr. Kaulinas, 
P. švelnia, 
Barniškia, 
Ona Vilionė, 
P-1C Z. Viliutė, 
Mrs. šmotelienė, 
P-lū šmotollptė, 
Antanina Vilionė, 
V. MiSeilm, 2, 
Arlhur Montvid, 
V. Ambrose,
Alex Ambrozevlčia, 
Edv. šmotelis, 
V. Galskis, Jr, 
J. Bložis, 
J. Vilis. 
Visi darbininkai malonėkite 
įsirinkti j daržą ne vėliau kaip 
i vai. ryto.

nuoja netolimojo ateityje vėl 
kilti stratosferon mokslo tiks
lais. Mrs. piccard paskutinėje 
ekspedicijoje j padengės valdė 
balionų. Ji yra laisniuota ba- 
lionistė.

Rytoj Joniškiečių 
Kliubo piknikas

Joniškiečių kliubo pikniką* 
(vyksta sekmadieny, gegužės 
26 d., J. Liepos daržo, kampas 
Archer ir Ketui Avo. Tą pačią 
dieną “Birutės” darže, didysis 
Naujienų piknikas. Bet joniš 
kiečiai su naujioniečiais drau
giškai sugyvena, todėl aš ma
nau vieni kitiems nepakenks.

Mes joniškiečiai aplankysi
mo Naujienų pikniką, o mu
sų draugai naujieniečiai užeis 
pas mus ir tokiu budu bus 
O. K.

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SARASAS
ALFABETO TVARKOJE

Bis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musą skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti (vairią paprastą ir nepaprastą 
daiktą, intaisą ir reikmeną. Jeigu iš telpančią čia skelbimą ne
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo. Čia jus gausite informaciją, jeigu tik 
Ją bus galima gauti.

MUZ. MOKYTOJA
MUSIC TEACHER

SMUIKOS ir abelnos muzikos. V. 
Čepukaitė-Chap, 1584 N. Oakley Avė. 
Tel. Brunswick 9181.

Maliorius-Dekoratorius
PAINTING & DECORATING

šaukite K, Cepukas Tel. Brun*wick 
9181 arba Lafayette 5277.

Šauniai palinksmins 
klausytojus

žymi Chicagos lietuvių šokė
ja, rytoj, Andrejevo grupėje, 
šoks. Susirinkusi minia gėrė
sis jos šokiu.

iccardai Chicago je 
vėl rengiasi kilti 

stratosferon

Dėdė B. Vaitekūnas.

Dr. Ritholz Optical bendro
vei, draudžiamas naudoti pa
štą biznio varymui, Ritholz 
bendrovė pardavinėja akinius, 
bet paštas tvirtina, kad biznį 
varo apgavingnt.

į Chicagos Brookfield žvėry
ną buvo 16 atgabenti pingvi
ną, kuriuos Amerikon atvežė 
Byrdo ekspedicija, buvusi pie
tiniame ašigalyje.

Kaip ir kas nedėldienj, taip 
ir rytoj Progress Furniture 
Company krautuvė, 3224 So. 
Halsted Street, rengiasi šau
niai palinksminti tadio klausy
tojus su gerai prirengtu ir gra
žiu programų perduodamu iš 
stoties VV.G.E.S. 1360 kilo- 
cycles, * lygiai 11-tą valandą. 
Kaip girdėti, programe daly
vauja keletas žymių daininin-

Bcnjumin Goldenberg, 
metų, keturių vaikų t ė mis, pa* 
si korė pririšęs virvę prie lovos 
stulpo. Priežastis buvusi bloga 
sveikata. Kūną rado žmona 
Adele Goldenberg, namuose km 
jie gyveno, 3135 VV. 15th st.

įdomią kalbų, svarbią praneši
mų ir gražios muzikos. Todėl, 
nepamirškite pasiklausyti.

Rept J. B.

Giriamas Progress 
Programas

paskel 
be, kad 1934 metais daugiau 
žmonių turėjo automobilius, ne
gu 1933 metais. Pernai mokes
čiai už automobilius Illinois su
rinko $46,544,597, o 1933 me
tais — $44,062,338.

Mrs. Barbara Berg, 64, 5512 
W. Adams Street susirgo. Nu
ėjo pas daktarą. Belaukdama 
daktaro moteriškė mirė.

Du plėšikai vakar anksti ry
tą atėmė $6.50 ir aukso laik
rodėlį verti) $5(1.00 nuo Frank 
Ackermano, Chicagos Federa- 
tion of Labor atstovo ir buvu
sio Budriko radio programų iš 
VVCFL “anouncerio”.

Progress radio valanda visus 
džiugina. Aš tą sakau, ba, su 
kuom sueinu, visi taip kalba? 
Paėmus adv. K. G ūgio patari
mus, kas nelaukia išgirsti jų. 
Tai ištikro brangus patarnavi
mas visuomenei. Programo ve
dėjas plačiai nupasakojo apie 
šios krautuvės dviejų metų su
kaktuvių išpardavimą. O Pro
gress maišytas kvartetas pa
linksmino klausytojus su links
mom dainelėm, šį sykį girdėjau 
sesučių Rimkaičių dainavimą. 
Jų duetas man labai patiko. 
Stasė Rimkaite padainavo vie
ną gražų klesinį kurinį. Tuom 
ir užsibaigė ši maloni valandė
lė.

Kliubas buvo priverstas su
rasti piknikui kitą vietą, bū
tent tokią, kurios savininkas 
turi Šteito laisnj. Taipgi kliu
bas paėmė daržą Rosii’s Grove, 
prie 180 gatvės ir Cottago 
Grove avė. Daržus paimtas bir 
želio 16 -tai dienai.

Važiuojant į kalbamą daržą 
iš Chicagos reikia važiuoti State 
Street į pietus iki 127 gatvės, 
o po to į rytus iki Cottage 
Gorve avė.

Atvažiuokite! Rasite linksmą 
pikniką su daugeliu laimėjimų. 
Bus taipgi šokiai ir kitokie pa 
marginimai. įžanga visiems 
veltui.

Kliubo nariai prašomi visi at
silankyti į mėnesinį susirinki
mą antradienį, gegužės 28 d. 
Visi gausite tikietus veltui sau 
ir savo šeimynaL*\

Garsus balidnistas, l)r. Jean 
Piccard su žmona Jeanettei va
kar atvyko Chicagon. Jie pla-

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

I .....  .............

Čia 
„susirasit 
ko 
tik 
jums reikia

Padėka
Musų buvusį , keturių pagy

venimų namą, kuris randasi 
adresu 7029 So. Fairfield Avė., 
Chicagoj, pardavė Charles Ur- 
nick (Kazys Urnikis) ir atliko 
visą darbą kuo geriausia. Už 
jo teisingą patarnavimą mes 
jam nuoširdžiai dėkojame. Te
gul ir kiti žino, kad jis, Chas. 
Urnick, darbuojasi gabiai, su
maniai, greitai ir teisingai. 
Bruno ir Marcelė Navalinskiai, 
7029 S. Fairfield A v., Chicago.

Roseland
Parinko kitą vietą piknikui

šio mėnesio pradžioje “Nau
jienose” tilpo Suvienyto Lietu
vių Politinio Kliubo korespon
dencija. Korespondencijoj bu
vo sakoma, kad viršminėtas 
kliubas turės pikniką Wild 
Woods, būtent prie 127 gatvės 
ir Wentworth avė. /

Tačiau dėliai naujai išleisto 
patvarkymo Illinois valstijoj, 
kuris uždraudė pardavinėti svai
ginančius gėrimus be šteito lais- 
nio, aukščiau mjnėtos pikniko 
vietos kliubui teko išsižadėti.

10 METU ATMINČIAI
PETRAS BUDRIK mirė gegu
žės 25 dieną, 1925 m. Tapo pa
laidotas Lietuvių Tautiškose 
Kapinėse, Cbicagoje. Petras 
Budrikes paėjo iš Lietuvos, 
Skuodo miesto, Kretingos ap
skrities. Pasaulinio karo metu 
tarnavo rusų laivyne ir didelį 
šiaurės šalčiai tarpe Baltosios 
juros ir Atlantiko per karą 
sunaikino jo sveikatą. Paliko 
Lietuvoje motiną Jevą, dvi se
seris ir brolį, o Amerikoje pa
liko brolį Juozą Budrikę, 
3417 So. Halsted St., žinomą 
biznierių ir radio programų 
leidėją ir seserį Liudviką Bu- 
bliauskienę.

PO GAISRO VRL 
ATSIDARfl

P. CONRAD
STUDIO

420 W. 63rd St
Ęnglowood 5883-5840

Dąr gražiau, moderniš- 
1 klau įrengta.

w i plitimui I.      m   I IW^W»

Statom 
namus,

KONTRAKTORIAI
B. SI tikis & Co. * 
nųujlis ir taisom senus 

Patyrmas 15 metų. Dar-
bus garantuotas

4131_.SO, FRĄNCISCO AVĖ.

už % kainos!
Vyriausia Vieta Bankruto Stako 
Atsilankykit i bilo kurių iš musų 
8 krautuvių ir pasižiurCkit—jus 
čia ra$ito kiekvienų žinomų male- 
voh rušl už nupigintas kainas.
$2.00 Balta žibanti Ma-
$2.2?) Balta Fiat Ma- $4 i 
lova, už Gal................... I ■ I U
$1.25 Sieteliams Maleva, CAf* 
už Gal................................... vUU

...........*1.00
Visa Maieva 100%./ Garantuota— 

Arba Sugražinsime Pinigus
Paint Exchange of Chicago
1557 Milwaukėe av. 2274 Elston av.

Auto Patar. Stotis
AUTO SERVICE STATION

Piknikams Daržas
PICNIC GROVE

■ ' ' ...............  .......... . " "■■"■'■V-........... ............ ............

RENDUOJU LABAI GRAŽU 
DARŽĄ

Del išvažiavimu ir piknikų, di
delė platforma šokiams. Gražus, 
švarus miškas ir visi parankumai.

Kreipkitės
RAIBUŽIS FARMA 
už Willow Springs 

i vakarus 2 mylias 
ant 83 gatvėn 

Klauskite
BIG TONY FARM

V. •
.....................  4 '

Naujienų pikniko 
darbininkai

Darbininkai, kurie dirbs 
jienų piknike, gegužės 
Birutės darže.

P. Galskis,
P. Martinkaitis,
J. Gura,
P. Kampikas,
J. Tumosa,
J. Narbutas,
A. Uždravaitis,
J. Gumauskas, 
Milasevičia, 
X. Shaikus, 
J. Pučkorius, 
Al. Mickevičius, Jr.
V. Maukus,

Nau-
26 d.

Siunčiame Gėles Telegramų i viso 
pasaulio dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės vestuvėms, bankietams ir 

pagrabams.
3316 S. Halsted St

Phone Bonlevard 7314. Chicago. III

JOYCE BROS.
WAREHOUSE

Išmainyki! savo senus rakandus 
ant nauju arba perbudavotų

CRANE VIEW 
Sinclair Gąsdino Stotis 

8858 South Kedzie Avenue 
SPECIALISTAI 

Grizavimo
Patais! mo Tairu

Alyvos Nuleidimo
Mos užlaikomo platų pasirinkimų 

visu Sinclair Produktu. Sustokite 
šiandien ir persitikrinkit musų man
dagiu ir Teisingu Patarnavimu!

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

W. SCHAULER’S STORAGE 
x 4644 N. We«tern Avė.

Dotalis rakandų skyrius, $450 varto
tas tikras kiniškas divonas, PIGIAI. 
Nauji kiniški kaurai po $15. $25, 
$85 ir $850. 10 daik. valg. kamb.
sėt. $98, Modern, 8 d. miegkamb. se
tas $98. Parior sėt. $25—$45, Cash 
ar išmok. Vakarais iki 9, ned. iki 4.

AUTO Radiatoriai
AUTO RADIATORS

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILERS

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

t Tąifiykit Pinigus* Užtikrintoj Vietoj
U. S. Government Įstaigoj, F.
S. and L. Ina. Corp., Washing- 
ton, D. C. Apdraustas kiekvie
no žmogaus investmentas iki 
$5,000.00.

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

Reikalau darni 
__________ visada galite

tEDERALSAVINGS taupytus pini- 
ANPi.LOAN ' ASSOCIATION g U S. įStOJlHlO 

of chicago mokėti nereikia.
2324 So. Leavitt Street

Telefonas CANAL 1679
JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas.
HELEN KUCHINSKAS. Raštininkas

MORGIČIU
Apdraudžiam nuo ugnies didžiausiose 

Kompanijose
JUSTIN MACKIEWICH

2324 So. Leavitt St., Phone CanaI 1679

Radiatoriai — Fenderiai ir Body 
Pataisymas 

Auto Melevojimas
Darba atsiimam ir pristatom.

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažinto* 
2501 ,KI 35% 

Lengvi Hmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet i 

LEVINTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO.

Ivtolon St. 
arshfield

a. v A v <. 0UKC jUl

Radiator and Sody. g,
K. C. Keichert, Jr. J. F. Reuther. J r. . ■......... ... - ......

įsteigta 1920. 
8572-74 ARCHER AVĖ. 

LAFayette 7688

KNYGOS
BOOKS

Senų ir naujų lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
(789 So, Halsted St., Chicago. III.

LENTOS ir Medžiai
LUMBER

MODERN MILLWORK & SUPPLY 
CO. (Ne ikorp.) 8000 Archer Avė. 
Tel. VIRginia 1914. Lentos — Sta
tybai Medžiaga — Stogdengystč 
Dykai Apskaitliavlmas.

co.CARR BROS. WRECKING 
i (Ine.)

įsteigta 1915.
Parduodame Visokios Rūšies 

ANTROS RANKOS BUDAVOJIMUJ 
MEDŽIAGĄ, 

Nauja Statybai Medžiaga ir Malkos
Lietuvi pardavėjų rusite musu 

yarde.
8003-8039 S. Halsted St. 

VICtory 1272-1278

■ ............... ... ........................—"

PLUMBINGO IR NAMU APŠIL
DYMO SPECIALIAI

Viterous china eloset kombinacija, 
aržuolinės ar klevinės sėdynės $10.95 
Metalinė chrome kombinacijos sin
kų, kranas, su nuimama sėdyne $2.69 
Karšto vandens šildytuvas ir tanka 
40 galionu Įtalpos ................... $5.45
Pilnas pasirinkimus tavoru. Dykai 
atvežimas. Atdara nedėliomis iki 
pietų.

A. MESSE and SONS 
2456 W. Lake SU tel. Seeley 3513

Real Estate ir Pask.
REAL ESTATE & LOAN

KREIPKITfiS I MUSV BENDROVĘ 
Del skolinimo pinigų ant namų. Del 
pirkimo, mainymo arba pardavimo 
namus, lotus ir žemes. Paveskite 
mums visus savo Insurance, Fire, 
Tornado. Life, Surety Bonds ir ki
tus. Paveskite mums visus darbus 
iegališkus, dėl pripildymo ir paga
minimo visokius dokumentus, lietu
viškai ir angliškai.

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

Ofisas atdaras iki 8 v. vak.
44 E. 108th SU prie Michigan Avė.

STOGAI
ROOFING

JOKS TEISINGAS PASIULIJI- 
MAS NEBUS ATMESTAS 

BRGYJE ŠIO 
IŠPARDAVIMO

3- Jų Šmotų Mlegkumbario $24.95
2-Jų Arnotu Parior Setai, 

$9.50 vk‘-
7*nlų Šmotu Valgomojo Kambario Setai, 

$14.50 u vU‘-

Visai Nauji Porcelain Garantuoti 
Eletriški Refrigeratoriai |

Už ’/i KAINOS .
ATDARA UTABNLNKO. KETVĘRGO 

IR SUKATOS VAKARAIS.
NEDfcUOJ IKI a VAL. PO PJJET

5711 SOUTH HALSTED ST.
................... ■■imli/

4

^O%SHIQNE9 .
BOURBON

M 
.1

KENTUCKY

s(w

NAUJI O«19 KARPKTAI
$9.95~$11.95~$ 13.95 fmEHAMBURGER W

ftk SINCE 1868 M

NATHAN KANTER

Distributoriai

Mutual Liquor Co
4707 So. Halsted Street

T«J. YARDS 0803

NAMŲ SAVININKAM
Ši budavojimo {staiga siūlo spe
cialias kainas tiktai per ši mene
si. APSKAITLIAVIMAS DYKAI! 
DARBAS GARANTUOTAS. LEN

GVI IšMOKfiJIMAL 5% PALŪKANŲ.
darbus, Cemento darbus, na

mų pakėlimas, 
viškų ir bese- 
mento išlygįni- 
mas, naujūs tnu 
rinius frontus, 
krautuvių patai
symas, Šinglia- 
vimas porčių ir 
namų, plumbin 
gas ir šilumos 

jvedimaa.

LAWNDALE
OONSTRUCTION C0.

3653 West 26th Street
Telefonai: a

ROCKWELL 0750 
LAVVNDALE 1875

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogai reikalauja patai

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

8216 So. Halsted Street.
Tel. VTCtnrv 4965.

Muro ŠOKIŲ MOKYKLOS
DANCING SCHOOL

ANDREJEVO spccialis vasaros 
kursas,

814 W. 33rd St.

Namų sujieškojimo 
biuras
sujieškojimo biuras 
Service Bureau) tu- 
veltui sujieškoti na- 
pagyvenimus tiems 
kurie turės iŠsikrau-

Namų 
(Housing 
ri tikslą 
mus ar 
žmonėms,
styti iš apielinkių, kuriose eis 
nauja statyba sulyg

' - *■ > | ., •< ■ '< •■■■■■ z, /-i 1 ' ž ■ *" 'f< r'~ •*

C..*’

Darbų Administracijos (PWA) 
plianų.

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

. Tokiu budu pasiskelbimas 
Naujienose įgyja dar daugiau 
vertės.

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

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos
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CLASSIFIED ADS

oerkėlėme v!muma musų karus |

Uvo ai

sako tebesąs pusi

For Rent

Furnished Rooms
PRANEŠIMAI

ji buvo

Ramiam vyrui

148 West
56 W

CLASSIFIED AUS
biznis

ino

Stalus 
M ui v*

Chicagoš gelžkelie- 
čiai protestuos prieš 
Aukščiausį Teismą

Sekančią savaitę 
Sweitzer turi paden
gti $414,000 trukumą

Suimtasis Alvin 
“Karpis” pasirodė 
esąs ne “Karpis”

GARSINKITE 
NAUJIENOSE

Vakar paaiškėjo, kad gandai 
apie bandito Alvin Karpio su-

Keal hntate For Sale

. mau- 
50 iki 
vietos

1035 Da 
U kuli) 110 

orlgiimlo

e pirmiau labai plačiai rašė 
jie streiką ir smerkė streikie- 
us» dabar tyli.

Tebetvirtinu, kad klerko kny 
gose viskas tvarkoje; studi 
juoja raportą

20 garažų išpildė 
streikuojančių me- 
kanikų reikalavimus

Ginčai dėl pastovios 
parodos Cli i c a g o s 

ežero pakrantėje

Svečiai iš Freehold
N. J

Financial
PilUinNllI-PANkoloN

PARDAVIMUI namas dvieju flatu 
fiteamu apšildomas, 2 karu garadžlus 
už žema kain 
vyj ,netoli Km.»w>Uv 
Hirsch St. Tel, Armitage 8261

Gražuolės tėvas Antanas Bu
kauskas mirė apie 19 metų at- 
•al, ir jos broliukų ir sesučių 
Šauklėjimas teko vienai meti
lai, Marijonai Bukauskas, ku- 
i dabartiniu laiku yra p. Ja
kimavičienė.

dalyvavo 2,000 
— tarnautojų.

i, visokiu 
išdirbta per

du Su- 
>225

Jauna lietuvaitė- > < »»
gražiausia iš dvie

jų tūkstančių

nom niorg 
Ir biznius, 
purtmenta,

COTTAGE South Sldflj, geroj apie* 
llnkčj. karštu vandeniu apšildomas 
prieinama kaina.

21 metų Margaret Buliauskaitė 
išrinkta “Gegužės Karalaite*' 
Peoples Gas tarnautojų šo
kiuose.

Labai geram sto*
8246

Autobusų streiko 
bylą atiduos 

džiurei

400 streikuojančių automo
bilių mechanikų Wkar grįžo į 
darbų. 20 garažų sutiko išpil
dyti mechanikų reikalavimus, 
tai yra, pakelti jų algas iki 90 
centų j valandą. ,

Apie 1,500 dar tebestreikuo- 
ja, bet manoma, kad garažų 
savininkai jiems nusileis ir at
lyginimų pakels.

PARDAVIMUI 4 kambarių rakan
dui labui pigiai. IMI W. 84 Placo 
pirmos lubos,

BRIDGEPORTE išduodamas kam 
barys, šviesus, yra maudynė, tryt 
kariu lainės čia pat 
ar merginoms, mažoj šeimynoj, 3/135 
VVnllace St„ F. 2 lubos.

Po ilgų rietenų Ir ginčų, 
miesto itaryba priėmė majoro 
Kelly pasiūlymų Įrengti * air- 
portą miesto centro, prie ežero 
kranto. Taryba autorizavo ma
jorų Ieškoti paskolos tam tiks-

TAVERN pardavimui
Kerai išdirbtas. Geroj vietoj. Parduo
siu pildai. 10715 Michigan Avė.

KAS TURITE parduoti murini 
ant 2 gyvenimu, nesena, gražioj apie- 
linkėj, nebrangiai. Praneškite tiktai 
laišku, 1789 S Halsted St. Box 263.

PARDAVIMUI tavern ir restora
nas. Pilnai irengtas. Tom Podlaski. 
717 Bellwood Avė., Belhvood, ,111.

REIKIA mok 
toli Chicagoš. 
derini, .lietuviui, 

gllškul rašyti. _ ____ ___
go r a alga. Rašykit angliškai, 
ranka, pažymint savo amžių, 
mosnl darbu ir savo adresu.

Naujienos Box 261

Valio! Visi Rytoj i Naujie 
nu Piknikų-Pikniką!

Pasilsilgė rietenos dėl alrporto 
—prasidėjo kitos

Nežiūrint fgormalio paskelbl- 
kad Cook apskričio klerko 

$414,000 truku- 
klerkas Sweltser 

kad viskas yra

Automobilis suvaži 
nėjo 15 metų lie

tuvaitę

RENDON 4 kambariu flatas, 3 
augštas, $11.00.

918 W. 20 St.

RENDON tavernas, yra didelė šo 
kiains salė. Visi geri fikčeriai. 

4581 S. Paulina St.

PARSIDUODA Hardwaro krautu
vė su namu arba atskirai parduosiu 
prieinamu kaina, (Įsroje kollonljojo.

6825 Ho. Westam Avė.

PARSIDUODA gasollno stotis Ir 
garadžlus — Jusliau Purk, III, — tarp 
4 dideliu kuliu — tiktai $5011, Kauti 
Service Guruga Archer & Kean Ava.

Dar 20 minučių prieš trauki
niui išeinant. Rypkevičia pra
neša, kad jau galima eiti į trau
kinį ir Naujienų Ekskursija 
yra pačiame traukinio gale, su 
didele iškaba “Naujienų Eks
kursija“.

Mat traukinys buvo prireng
tas speciališkai dėl šios Eks
kursijos, su kuria išvažiavo ir 
daug švedų, finų ir kitokių tau
tų žmonių.

Vagonai buvo suženklinti pa
gal vardus agentų, ir prie kiek
vieno vagono stovėjo atstovas 
ir pranešinėjo kur kurios agen
tūros vagonas.

Bet žmonės, bijodami pasilik
ti, grūdosi nepaisydami į kurį 
vagoną, bile tik papulti ant 
traukinio, nors dar buvo apie 
20 minučių laiko. Iki traukinys 
išėjo visgi .pasisekė surinkti 
lietuvius j vienų vagonų. Viso 
susidarė apie 20, išskyrus vie
nų šeimyną, kuri atsisakė eiti 
prie lieutvių. Gaila, kad nepaty
riau per kokią agentūrą jie va
žiavo.

šiandien ekskursija išplauks 
į Lietuvą laivu “Gripsholm”, 
švedų Amerikos linija.

—Palydovas.

J AJVl/A V 1IU UI JIHM4IIIIR

8830 So. Wnshtanaw Avo„ du fiala! 
Išronduotl. Parduosiu pigiai užbai
gimui reikalu. Del sutarties telr* 
f anuoki t! Columbus 5844 arba Yards 
5215,

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

GROSERNĖ pardavimui 
tautu apgyventa vieta; C." 
daug metu. Priežastį pardavimo pa- 
tirsit ant vietos. '4518 S. Rockwell 
St., tel. Lafayette 5742.

RENDON kambarys vyrui arba 
merginai, prie mažos šeimynos. Fla
tas ant 2 lubų, 6545 S. Talman Avė.

PARDAVIMUI Lietuvoj Tumkių 
dvaras, Kražių parapijos, Raseinių 
upskr., 6 kilometrai nuo Kražių. 
Galima pirkti ant išmokėjimo. Kreip
kitės J. Petrulis, Aukštaičių gatvė 
22, Butas 1, Kaunas.

PARDAVIMUI 4 akru žemės ir 
gražus bungulow. su modernišku 
skiepu, furnas šildomas, Aplinkui 
medžiai, krūmai Ir vynuogės, bar- 
nė, vlšttalnkas. Netoli bažnyčia h 
mokykla, 28 mylios nuo Chicagoš 
gera transporlaella — $850(1.

EVERH
Keoler Ava, and 140 St.

Šiandien išphiukhi | Lietuvą 
laivu “Gripsholm**

PARSIDUODA 5 kambariu namas 
— Lotas 60x125 — Parduosiu arba 
išrenduosiu. Visai pigiai — Neto
li Kazimieriniu kapiniu. Savininkas 
1021 W. 60 St. Englewood 2116.

Smerkia už nuosprendį pensijų 
akto klausime

Visų laukiamoji diena Jau rytoj!
Kiekvienas lietuvis ir lietuvaite,, jau, reikia 

spėti, yra galutinai pasirengę nedėlios rytų 
traukti i Birutės daržą. Ten Įvyks, taip sakant, 
visų lietuvių suvažiavimas, čia suvažiuos netik 
Chicagoš, bet ir iš tolimesnių kolonijų lietuviai, 
čia suvažiuos didelėje daugumoje laisvę mylinti 
lietuviai!

Naujienos visų savo gyvavimų kovojo, ko
voja ir kovos už laisvę žodžio, susirinkimų ir 
spaudos. Visi Juk žino, kad tik dar kelios savai
tes, kai Naujienos laimėjo spaudos laisvės bylų.

Pikti žmonės norėjo Naujienas sunaikinti. 
Darė visokių pinklių, kad Naujienoms paken
kus. Vienok visos tų piktų žmonių pastangos 
nuėjo niekais. Naujienos atmušo visas priešų 
atakas.

Rytoj, desėtkai tūkstančių, laisvę mylinčių 
lietuvių, suvažiuos i Birutės daržų pasveikinti 
savo gerbiamų dienrašti Naujienas!

GRAŽUS 5 akmbariu bungalow, 5 
metu senas. 1 blokas nuo gatveka- 
riu linijos. Karšto vandens apšil
dymas. $5,000; pusė cash.

7208 S. Califomia Avė.

Apie savaitę laiko atgal po 
miestų pasklido gandai, kad 
klerko knygose kas tai negerai. 
Norėdamas apsiginti, kad jam 
bėda nebūtų primestą, dabar
tinis klerkas Michael Flynn 
pradėjo knygų revizijų. Revizi
ja parodė, kad Sweitzerio admi
nistracijos laikais pasidaręs 
$414,000 trukumas, kuris iki- 
šiol nėra padengtas. Sweitzeris 
buvo klerku per 25 metus, o 
dabar yra apskričio iždįninku.

REIKIA degtinės pardavinėtoju. 
Duodamus gorus komisus, Comell 
Wholosttlo Litfuor Co„ 2088 W. 51 St,

Vakar “Naujieną” 
ekskursija išvažiavo 

New Yorkan

SKOL1NAM PINIGUS 
hisu morglčlu, bonu. algų Ir tm- 
Talpgl jiorkum, parduodam, mai

gius, bonus, namus, uitos 
Turim apdraudos <lo- 
VioŠus Notaras. 

NAMON & CO.
(1755 South Wostorn Avo.

Gegužės 24 d. apie 8 vai. ry
to Dearborn stotyje jau pra
dėjo rinktis ekskursantai, jų 
giminės ir pažjstami. »•

Apie 9 vnl. stotis buvo užsi
kimšus. žmonės sveikinosi ir 
atsisveikino. Gėlių bukietai 
marguliavo, keleiviai norvaVo- 
si. RypkeviČių apspitę klausi
nėjo, kur rasiu bagažą? Ar aš 
jau turiu visus savo1 dokumen
tus? Ar reikės persėsti ant 
traukinio? Ar pasitiks mus kas 
nors New Yorke. Ir šimtai ki
tų klausimų pylėsi iš visų pu-

PARDAVIMUI gražus pusantro 
augšto namas, 2 apartmentai, mo
derniškas, asbestus gontais dengtas. 
Gera transportadja.

5945 Carperter St.

Kriminalio teismo teisėjas 
IcKinlye šiandien atiduos pa- 
arsėjusią “autobusų streiko** 
ylą džiurei.
23 žmonės suimti dėl steriko 

ra kaltinami smurtu, bet vals- 
ja nepajėgė nieko tikro įro- 
yti, ir apkaltintieji bus gili
ausiai paliuosuoti.

Išdavė $365,000 kon 
traktus kelią tai

symui

__  ,_______lų 1082 
Sodanu, PuMiobėtlnal 

eknnomlŠkuM kimi m,

PACKARD
PiiMkiuualN 
vužluotuM. Yra 
v.v, buvo atoruuB.Yj 
siu. Yru gražlauMiiiM kuras Chl- 
eugojo, Musų C
kulnu tiktai ...............

PARSIDUODA naujas rezidenci
jos namas — gražiam Justice Park 
miške. Apie akeris žemės — Daug 
gradžiu medžiu — Gali ir tikti dėl 
biznio. Atsišaukite j Naujienas 
Box 260.

PARDAVIMUI IK nfldu barus. 
olguruniN Ir clgurctuma lotitynos, 
stuhiN, krėNliil, lubul pigiai. 8(101 
S, Union Ava. .Tol. Yurds 2414.

PARDAVIMUI Tavern — Labai 
gera vieta — Geras biznis. Par
duosiu pigiai, nes turiu išvažiuoti.

644 N< State St.

Vienas Emanuel Hedlund 
5705 S. Union avenue, suva
žinėjo 15 metų amžiaus lietu
vaitę, Genovaitę (Kudukis, ku
ri gyvena adresb 
68th Street.

Automobilis užgavo merginą, 
kuomet ji ėjo skersai gatvę, 
prie 67-tos ir Normai bulvkro 
kampo. Ji buvo nugabenta j 
St. Bernard ligoninę.

1)OI)(11C Do Luxe Sodan, 1982, ga
rantuotus kulp nuu- $0QC 
Jum. Tiktai ....... .

niislrlnklmul,

mo 
knygose yru 
mas, buvęs 
tebetvirtina, 
tvarkoje.

Jis taipgi
ruošęs išlyginti skirtumą, jai 
tik jis turės progą su audito- 
rio raportų susipažinti. Jis turi 
trukumų padengti sekančią ;sa-

PllIkUM 

>275
virš 150 kuru

Sekmadienį Chicagoje įvyks 
Chicagoš distrikto gelžkelių 
darbininkų masinis mitingas. 
Gelžkeliečiai išneš, protestus 
smerkdami aukščiausį J. V. 
Teismą už nuosprendį gelžke- 
lio darbininkų pensijų akto 
klausime. Teismas pripažino tą 
aktą nekonstitucinių.

Protestuojantieji reikalaus 
kongreso paruošti naują įsta
tymo projektą pensijoms, arba 
pervesti gelžkelius valdžios nuo
savybėn.

Illinois kelių departamentas 
išdavė kelis kontraktus kelių 
taisymui, sumoje, $365,082. 
Chicagoš distriktą paliečia du 
kontraktai.

John Kinare, Ine., bendrovė 
gavo $40,262.51 kontraktą pa
taisyti kelią No. 54, prie Pa- 
lisades, netoli Lemont

States Improvement Co. ga
vo $56,7$840 kontraktą išas
faltuoti 39-tą gatvę, nuo Og- 
den iki Ridgehnd avenue.

kiek ...... __ _____ ____
Aš galiu garantuoti, kad jus busite 
tikrai užganėdinti su mano žemo
mis kainomis ir geru patarnavimu.

OKSAS EXPRES9
2649 W. 48 St

Personai 
Asmeny Ieško

Aš, NAŠLE motorla, 40 m, am- 
žtauM, Ieškau upNivedlmuI doro vai
kino arba našlio; gali būt aonumo 
45 Iki 50 metu. Aš gyvenu Chi
cago.  |, Rašykit laiškus 1739 So, 
Halsted St. Box 264.

Dnbnr rletonoH pniHideda iš 
naujo. Majoras aumanė, kiid 
buvusios PasaurinCu Parodos 
žemėse reikia įrengi! nuolatinę 
parodų-—su konvencijų 
rija, įvairiais žąlHtnaiH 
linkstu!nimo Įrankiais.

Kai kurios piliečių 
piestu stoja apie tai

lykite mus pirm „negu 
tur, S. Ifi. SOHTIIE1M 
Stote Fixturos, 1000 8, 
(JALUmot 5200

GREITAM pardavimui gera alų 
dė, visai pigiai. Kurie jieškot pirk 

nątykite šita vieta. Pardavi 
iežasti patirsite ant vietos. 
6818 S. Ashland Avė.

DIDŽ1AUSIS bargonas Brighton 
Parke, Naujas medinis namas, 8 pa
gyvenimu, M ai n y si m ant formos 
arba ant biznio. Klauskit, Frank 
Dobrowolski, 4018 Archer Avė.

KAS NORITE pirkti, parduoti 
arba mainyti namus, farms biznius, 
morgičius, mes turime visokiu namu 
ir farmu. Kreipkitės per laiškų ar
ba ypatiškai pas

C. P. SUROMSKI
4088 Archer Avė. 

Lafayette 6719,
o vakarais Boulevard 0127

KKTURIU kainb, medinis bunga- 
lovv, 6 motu senumo, su besementu, 
kuiną $1,650. Archer ir Francisko 
bizniavus namas, už vienų trečdalį 
kų yra vertas,. Medinis pusnMUjls 
namas 2 flatai po 4ris kamb, ir vie^ 
nas trys, kaina $2650. Medinė 4 
kuniburiu cottagc tik už $1,000. Visi 
šie namai randasi Brighton Parke. 
August Haidukus, 4038 Archer Avė,

EXTRA. Užtikrinta proga biz
niui, arba kiekvienam žmogui. Par
siduoda bučernė ir grosernė, 4 kam
bariai pagyvenimui ir didelis gara- 
džius. Renda pigi. Parduosim už 
'usu teisinga pasiulijima.

ANTON ŽUKAUSKAS 
3808 S. Lowe Avė. 

TeL Yards 8874

BRIDGEPORT.— Pas p. Joe 
Stravinskų, 816 West 88rd st„ 
šiomis dienomis atvažiavo sve
čiai iŠ Freehold, N. J.,i pp, P. 
Tolai. P-a Petronėlė Tela yra 
chicagiečio Stravinsko pusse<- 
serė.

New Jersiečiai žada dalyvau
ti ^Naujienų“ piknike, kuris 
įvyksta rytoj, “Birutės“ darže 
ir ten pasimatyti su savo gi
minėmis ir pažjštamais.

j. s;

namu. Cach arba išmokė-

KAZYS URNIKAS 
Adresuokite

Washington St. Room 514

PARDAVIMUI Tavernas, garu 
vieta, pigi renda, priešais Htuck 
Yanlua, 482(1 S. Ashland Ava.

BARGENAS. Turiu parduoti 2 
flatu medini namų, 5—6 kambariu, 
su maudynėmis*, gerame stovyje. 
Taipgi garažų rirle Union Avė., 
netoli 46 St.

11. M1LLER, savininkas 
5107 So, Halsted St.

Phono Yards 0547

grupės 
i Šglrd il

sios. Jos smerkia majorą, kad 
jis nori viešusiuH parkus at
imti iŠ žmonių, nori subliiurotl 
Chicagoš paežerę Ir paversti 
vietą į Coney Island.
• Bet majoras nenusileidžia ir 
ragina valstijos legislaturų pri
imti projektų, autorizuojantį 
tokio parko Įrengimų. Jeigu 
legisltttura nepriims, tai klau
simas bus atiduotas balsuotojų 
referendumui. Majoras sakosi 
nenor|s referendumo, nes tai 
kantuos apie $100,00(1. Bet ga
li prileisti tokią priemonę pa
naudoti, kad užmanymą Jvykin-

Farms for Solo 
Ūkiai Pardavimui

Jauna, kukli lietuvaitė perei
tą trečiadienį išsiskyrė iš 2,000 
konkurenčių savo gražumu, 
simpatingumu ir laimėjo “Ge
gužės Karalaitės“ vardą.

Toji gražuolė yra Margaret 
Buliauskabtč, 10037 South May 
Street, pp., Antano BuliaUsko ir 
Marijonos Buliauskas-Jakima- 
vičienūs duktė. i •

“Gegužės Karalaitės“ vnrdą 
jaunąjai lietuvaitei Ūko laimė
ti Peoples Gas, Light and Coke 
Bendrovės Gegužes šokių vaka
rėlyje, kuris įvyko trečiadienį 
vakare Aragon šokių salėje, 
Northsidėje.

Per du menesiu ėjo konkui^ 
sas, kuriame 
jaunų merginų
Finalams buvo išrinktos pen
kios iš to skaičiaus, o pirmoji 
vieta iš finalisčių teko musų 
lietuvaitei. Dovanų ji gavo bu
kietą gėlių, vainiką ir Electro- 
lux šaldytuvą.

Kai p-le Buliauskaitė laimė
jo Karalaitės vardų
20 metų amžiaus, bet šią žinią 
rašant, ji jau yra 21, nes va- 
<ar, gegužės 24 d., buvo jos 
gimimo diena.

Ji turi tris broliukus ir se
nutę, Caroline, kuri taipgi dir
ia Peoples ofisuose. Margaret 
en jau tarnauja penktus me-

NAUJIENOS, Chicago, III 
.  . ......... .w,i.i.nwii>iiioiwMLi»i4,iliii>iiit—

Ar jau esi nariu Chicagoš Lietuviu 
Draugijos? Jeigu nesi, tai kodėl? 
Du tūkstančiai lietuvių vyru ir mo
terų yra nariais šitos didelės pašal
pos ir kultūros organizacijos — atei
kit ir Tamstų į skaitlingos šeimy
nos narius.

Chicagoš Lietuviu Draugijoje li
gos pašalpa yra trijų skyrių: $6.00 
savaityje, $10.00 savaityje ir $16.00 
savaityje. Mokestis 50c., $75. ir 
$1.25 mėnesyje. Extra mokesčiu
nėrat pomirtinės reikalams išmo
kama $250.00 iš Draugijos Iždo.

Chicagoų Lietuviu Draugija yra 
legalė organizacija Illinois valstijo
je. Nariais priimami vyrai ir mo
teris nuo 15 iki 48 metu amžiaus.

Jsirašyt Draugijon galima per mu
su konkursantus arba malonėkite 
kreiptis tiesiai i Draugijos ofisų, 
panedėliais ir ketvergais ofisas atda
ras visų dienų, o nedėldieniais tiktai 
nuo 9 ryto iki 1 po piet.

Chicagoš Lietuvių Draugija, 
1789 So. Halsted St.

(“Naujienų“ name — 2-ros lubos)

PARDAVIMUI grosernė ir“ deli* 
katesen, su namu arba be namo. 
Pigiai. 4522 So. Honore St.

PARSIDUODA gema pačius nu 
nngllmla Ir genu kūrenama#, 
nu 6 krflalulN Ir viena lova, 
kilo po 5 vai. vakaro. 

248H W. 45th PI.

PARDAVIMUI pigiai namas. 6-1 
kambariu, furnas šildomas. 640 W 
35 St, Tel. Yards 0054.

PARSIDUODA FORECLOSERIAI 
Marquette Parke:
Modemiškas, mūrinis, 6 kamba

riu, naujas bungalow. 30 pėdu lo
tas. $4,000.00.

Modemiška cottage — apšildoma 
$8150.

2 fletis — naujas mūrinis — mo
demiškas po 5 kambarius — 
$6.000.00.

3 fletis — po 6 kambarius — 
naujas, moderniškas — tiktai 
$10.000.

South Sidėj, 8 fletis — 2 fletai po 
5 kambarius — vienas po 4 kam
barius. Renda $58.00. — Kaina 
$2.500X10.

Turiu ir daugiau pigesniu ir bran
gesniu 
jimais.

ėmimų visgi buvo be . pamato, 
nors kai kuyio balnosi f už jų 
teisingumą^ u.o

Piktadaris, kuris
gabentas lėktuvu, Ghicagon, bu
vo no Karpis, beb vienas Jack 
Loaguc, gabenamas į Mississi- 
ppi valstijų, kurmis apsivogė 
vienam banke. ouo4 i

Apsigyvenk Mieste 
LIETUVIŠKAME VIEŠBUTY! 

Arti prie ežero, knygyno/ 
muziejaus ir visų didmies 
taigų. <,. j 
švarus apšildyti kambariai 
dyklės ir shower. Nuo 81 
$4.50 i savaite. Valgia prie 
kas nori. -

. * - .... .. - » v ' •r' *-

South Central Hotel 
JUUUS BASKIS, Sav. 

1245 S. Michigan Av. Victory 4686

1)0 dloinj garantijų ir NaptyhluM 
Juaų Nona karų priimsimu | 

ėti balanuų.

NAHIL Du puNklmisl 1982 Hudn- 
mii. Abu yru lubul pulkus ka
rui ir (Iupn Jums dur daugelio 
motu ekonomiškų paturmivL 
mip Mumu kulnu $9IR 
tikini .iii...,>>>>■<>.>■>>>>..*<>> š vm

MMMSMSaškt I Mš UMi ŠIMUI ■ l

PLYMOUTH 1084 Do Luxo Coupe. 
Su rumbių Mėdyno, Guruntuo- 
tnN kaip iiuuJhm, 
Muhu kulnu tikini ....HUPMOB1LIC. Mae turimo B. Vle* 

ims 11)83 Ir du 11)82 De Luko 
Hedunul. Kiekvienus yru kaip 
nuiijuM, Ir duos dur jlnugnllo 
meti; putumuvimn. $9QR 
Muku kulna tiktu! ....

FORDAI Mos turlmb 5. Du 1084 
Sedanui ir 8.1082 Kedumii. VI- 
nI kaip nuujl Ir turi muau 90 
dienu noHprfbotn garantijų. 
Tuip žemai 
kulp .... ..... .

Miscellancous for Sale 
įvairus Pardavimai

GASO IR KEROSINO
Virtuvės Pečiu Buveinė 

DklžInuNiuN PuNlrlnklmuM — 
Žemiausiom!* Kainomis 

BEN NELSON
1804 S. Halsted St.

Atdara kasdien, taipgi nedėlloj 
Utarnlnko, Ketverge ir Subutoj 

iki 0 vai. vok.

Furnituro & Flxturcs 
Rakandal-įtaluai

IŠPARDUODAME BARU F1KČE 
rhis. visokio didžio su Coil Baksais 
ir Kinkom. Taipgi štoru flkčerluA 
dėl bylu kurio biznio įskaitant svnr* 
stykloM, roglsftirlUN Ir iuo boksus 
Cush arba ant Išmokėjimo. Puma 
lykite mus P.lrm...»«giL baksite kb 

& SONS 
State St

CHRYSLER 1082 Do Luko Sodom 
Lobui puikus'karus Ir gnrun- 
tuotas* per mus, kad yru kaip 
visu! naujus Iš kiekvienų nt- 
žvllgio, Musų $Q9R
kalnu tiktai ............... OCU

.■..,■^■1^....          HMM i

OLDSMOBILE 11)88 Do Luxo So
dan, tikrai kulp visai naujas. 
B o vo i k nuvažiuotus. 
Musu kulnu tiktai ....

BE MOTO 1982 Sodan.
Ir ekonomiškas 
karus tiktai ....... .......

Ir dnugoll kitu
ATSIMINKITE MUSU KAINAS NEGALIMA APVEIKTI!

Del patogumo šiam išpardavimui 
musų didįjį štorą adresu 2585 N.
Mes priimsimo Jūsų senu karu I mainus Ir duosimo Jums 12 iki 18 mė- 
nCisiu užmokėti likusiu*, mažais mėnesiniais Išmokojliunls.
Atsiminkit, kiekvienos musų kuras turi 1)0 dienų raštišką garantijų ir 
7 dienas dykai Išbandymo pasivažinėjimų.
Mušti krautuvė atdara kasdien, taipgi nodėlloj iki I) vnl. vakare.
Pirkite nuo G. M. D1SCOUNT CORPORATION ir bukit užtikrinti, kad 
gausit teisingų patarnavimu. n

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

Business Service 
Biznio Patarnavimas

MOVING
PIANUS IR RAKANDUS

Prieš persikrausiant pašaukite 
LAFAYETTE 8980 ir aš atvažiuo- 

jums padaryti “eatimation” 
lums kainuos kraustymas.

DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVIMAS
NAUJAI ĮGYTŲ 

AUTOMOBILIŲ CHICAGOJ
Thu G. M. DT8COUNT CORPORATION išparduos visus savo naujai 
įgytus automobilius tiesiog žmonoms. . ,
Paslnaudoklt šia nepaprasta proga Ir nusipirkti sau automobilių dabar, 
Niekui1 kitur miesto jus negulite gauti panašius burgantis.
Mus pilimi gnrahiuojanm, kad musų kainos yru Žemiausios Chtongoje.
Kiekvienus kuras turi musų nonprlbuotų 
dienus dykai Išbiiml^mul pasivažinėjimų, 
mailius už pilnų vertų Ir 12 Iki 18 mėnesių užmok

PONTIAC Paskiausias
Luku Sodan. Moži 
dhmu soims. Tur 
dirbtuvės garantijų, ___
musų 1)0 dienų garantijų. |reng> 
Iuh su kimo uelion. oru ratais, 
automatišku kluč Ir t. t. Pa
aukausiu tik už mažų dalele 
origlimlės kulnus,

PARSIDUODA krluučlaus šapu 
parduosiu greit Ir pigiai IŠ priešas* 
ties Ilgos, 74H W, 85tli Ht,

PARSIDUODA Tavern lubul pi
giai. priežastis patirsite ant vietos 
428H Mo. Cullfornlu Avė.

AUBURN Vienus paskiausi
Do Lukų I 

pulkus _______  _____
taip gorus kaip diena apleido 
dirbtuvę. Musų $Q1R 
kulną tiktai ............... y ■ ®

STUDEBAKER Sodan 1081, kata 
tmujus. Lubul mažai varto
tus. Musų kulnu $1QC 
tiktai ............................ ' ■

BUICKA1 8 nuujPliai 
danui Ir vloims Coupe, 
Taip pigiu! kulp

i Luko Sodan 
1932. Bevelk no

ro sto-

Business Chances
___ Pardavimai Bizniai________
PARDAVIMUI tavernas, geras 

biznis, geroje vietoje. Atsišaukite 
po 9 vai. vakare.

8104 Vincennes Avė.

Help Wantcd—Malė 
Darbininką rąjbla

* * * * * *“**** * *
lų i faundrų, no
ri būt patyrė mol- 

Turi mokėti an- 
Nuolat darbas ir 

savo

? .J




