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Augšč.teismas Pripažino Nekonstituciniu NRA
Panaikino visus

kodeksus
Teismas nusprendė, kad kongresas netei
sėtai suteikė prezidentui galią skelbti ko
deksus. Morgičių moratoriumas neteisėtas
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Šiandie bankietas Vait 
kui Washingtone

Šiandie vakare F. Vaitkus kalbės iš Wash- 
ingtono per radio. Sėkmingas piknikas 
Philadelphijoj ir kiti parengimai rytuose

WASHINGTON, geg. 27. — Augščiaustas teismais pripažino 
nekonstituciniu NRA—šalies gaivinimo aktą.

Teisėjai vienbalsiai pripažino, kad kongresas nekonstituci- 
niai pavedė galią prezidentui skelbti kodeksus, kurie nustatė mi- 
nimum algas, maximum darbo valandas ir pripažino teisę dar
bininkams organizuotis.

Tuo budu teismas pripažino visus 557 kodeksus neteisėtais 
ir juos panaikino.

NRA galva Richberg tuojaus pasitarė su atstovų buto fi
nansų komitetu, kuris buvo pirmiau sutaręs rekomenduoti pra
ilginti NRA įstatymus dar dviems metams. Vėliau Richberg 
nuvyko pas prezidentą, bet tasis buvo užimtas kitais reikalais 
ir su prezidentu jam neteko matytis.

Baltąjame Name pareikšta, kad teismo nuosprendį pirmiau
sia nuodugnniai apsvarstys generalinis prokuroras Cummings 
pirm negu administracija ką nors veiks.

Maoma, kad prezidentas Rooseveltas stengsis pravesti nau
jus NRA įstatymus, kurie bus pritaikinti prie teismo nuospren
džio.
Augščiausias teismas taipjau 
pripažino nekonstituciniu far-

mų morgiiių moratoHumą
VVASHINGTON, geg. 27. — 

Augščiausias teismas šiandie 
pripažino nekonstituciniu Fra- 
zier-Lenike aktų, kuris suteikė 
penkių metų moratoriumą far- 
mų morgičių atmokojimui ir ku
ris palietė bilionus dol. farmų 
skolų.

Niekurie federaliniai teismai 
pirmiau buvo parėmę tuos įsta
tymus, kiti juos buvo pripaži
nę nekonstituciniais. Tad teko 
augščiausiam teismui išnešti 
galutiną nuosprendį.

Teismo nuosprendį perskaitė 
teisėjas Brandeis. Jis buvo iš
neštas Louisville Joint Stock 
Land Bank bylbje prieš ūkinin
ką VVilliam W. Redford, Sr.

Frazier-Lemke bilius buvo 
pravestas veik paskutinę valan
dą pereitame kongrese Preziden
tas pasirašydamas tą aktą pri
pažino, kad jis yra reikalingas 
pataisymo, bet kongresas buvo 
jau išsiskirstęs ir bilių pataisyti 
nebebuvo galima.

Aktas suteikė morgičių mo
ratoriumų, jei negalima susi
tarti dėl sumažinimo skolos iki 
tokio laipsnio, kokią galėtų ūki
ninkas išmokėti. Per tuos pen
kis metus nebuvo galima atimti 
farmų, jei ūkininkas moka “tei
singą nuomą”.

Be to ūkininkas galėjo įsi
gyti tą farmą užmokėdamas už 
jų įkainuotų vertę, nežiūrint 
morgičiaus didumo. »

Teismo svarsty toj byloj, Ken- 
tucky farmeris Redford, pasi
naudodamas įstatymais, nebe
mokėjo bankui $9,000 morgi
čiaus ,bet vieton to mokėjo po

$325 į metus nuomos. Jis atsi
sakė priimti banko pasiūlytus už 
farmą $9,500, ;bet norėjo pasi
imti farmą už įkainuotą taksams 
jos vertę, būtent $4,455,

Teismas išsprendė, kad tas 
aktas yra nekonstitucinis ir da
bar ūkininkas turės sumokėti 
pilną morgičių, arba praras savo 
ukj.

Nau ji smūgiai Vokie
tijos katalikams

BERLYNAS, geg. 27. —Ka
talikų bažnyčiai Vokietijoje ta
po užduoti trys nauji smūgiai.

VVurtmberge naciai uždare 
dvi katalikų jaunuolių organi
zacijas.

Ruhr distrikte darbo franto 
vadas uždraudė katalikams pri
klausyti kartu prie darbo fron
to ir katalikų darbininkų orga
nizacijų.

Bavarijoj ir Wurtemberge 
daugeliui katalikų kunigų liko 
atimta teisė teikti religines pa
mokas pradinėse mokyklose.

Visi šie suvaržymai paliečia 
palyginimai nedidelį skaičių 
žmonių, bet visi trys prasižen
gia su svarbiausiais konkorda
to punktais, nes katalikai skai
to svarbiausiu dalyku jaunimo 
ir darbininkų organizacijas ir 
religines pamokas mokyklose.

Pakvaišėlio darbas
IDA GBOVE, la., geg. 27.— 

Laukų darbininkas Verne Kies- 
ling, sumušė ir nušovė savo 
žmoną, sumušė geležimi ir gal 
mirtinai sužeidė savo 6 mėn. 
kūdikį, sudaužė, bet gal leng
viau sužeidė kitą savo 15 mėn. 
kūdikį ir tada pats nusižudė.
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Pacifiko Vandenyne, netoli Midway salų, žuvo šeši J. V. Laivyno lakūnai, dalyvavę J. V. lai
vyno manevruose. Lėktuvas krito į jurą ir paskendo, nepakilęs nei kanto j paviršių. Paveikslas 
parodo lėktuvą, kuris žuvo, ir vietą, apie kurią tragedija įvyko.

Lietuva _ prisibijo 
Vokietijos puolimo 
Klaipėdos krašte

Vokietija visaip finansuoja 
Klaipėdos krašto vokietinin
kus ir ruošiasi prie karšto 
pasigrobimo

Chicagai ir apylinkei tedera- 
lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Veikiausia lietus; maža per
maina temperatūroje.

Saulė teka 5:19, leidžiasi 8:- 
14.

ASUNCION, Paraguay, geg. 
27.—Karo ministerija skelbia, 
kad Paraguay aplaikius pergalę, 
Bolivijos kariuomenė traukiasi 
7 mylių fronte.

kad

PARYŽIUS, geg. 27^— Seine 
departamento generalinės tary
tos rinkimuose kelias naujas 
vietas laimėjo komunistai.

KLAIPSDA, geg. 27. — Ne
senai Kaune pasirodė “extra” 
lapelis, kokie išleidžiami atsi
tikus svarbiam įvykiui. Lapely 
gi didelėmis raidėmis buvo skel
biama:

“Naciai pasigrobė Klaipėdą I 
Vokietijos kareiviai šiiffidie per
ėjo Lietuvos sieną ir užėmė 
Klaipėdos miestą ir visą kraš
tą. Jiems gelbėjo ginkluotas 
Klaipėdęs nacių sukilimas.. Vo
kietija dabar pilnai valdo vis 
kraštą”.

Lapelio'leidėjas pelnė nema
žai pinigų, nes visi lapelį gro
bė, bet atsidūrė kalėjime už 
skleidimą neteisingų žinių.

Tečiaus kiekvienas Lietuvoj 
jaučia, kad tokie lapeliai gali 
išnaujo pasirodyti ir kad jie ki
tą kartą bus teisingi — paduos 
tikrą žinią.

Lietuva yra nedidelė ir paly
ginamai neturtinga šalis, netu
rinti didelės kariuomenės. Prie 
jos gi sielina galinga Vokietija, 
kuri tyko Klaipėdos.

Nagrinėjant Klaipėdos nacių 
bylą buvo įrodyta, kad naciai 
ruošėsi ginkluotam perversmui 
Klaipėdos krašte ,tikslu tą kraš
tą atplėšti nuo Lietuvos ir j| 
prijungti prie Vokietijos.

Be to teisme paaiškėjo, kas 
jau senai visiems buvo žinoma, 
būtent, kad Vokietija visomis 
priemonėmis pinigiškai pagelbsti 
Klaipėdos vokietininkams ii 
kontroliuoja visas jų organiza
cijas ir jų veikimą

Vokietija to nė nebando už
ginčyti, tik bando savo žygius 
pateisinti -

Per kelis metus Vokietija 
mokėjo tonusus (priedus prie 
algų) vokiečiams valdininkams

Klaipėdos krašte, kad tik jie 
pasiliktų savo dietose ir ištiki
mai tarnauja Vokietijai. Tokios 
subsidijos buvo mokamos ir mo
kytojams už vokietinimą lietu
vių vaikų.

Kada Lietuva prieš tai už
protestavo, tai Vokietija palio
vė mokėjusi mėnesines susidi-* 
jas, bet išmokėjo dideles vien- 
kartės pašelpas. f

Metai atgal naciai prisiuntė 
$190,()(H) organizavimui Klapiė- 
doje nacių partijų. Visas vo
kiečių kultūrinis veikimas yra 
taipjau apmokamas Vokietijos. 
Klaipėdos krašto moksleiviams 
duodamos stipendijos Vokietijos 
universitetuose'.

Vokiečių laikraščiai yra lei
džiami Vokietijos pinigais. Vo
kietija finansuoja ir rinkimų 
kampanijas. Vokiečiai propa
gandos tikslams finansuoja 
bažnyčias ir teatrus. Naciai su
kūrė draugiją, kuri pirko gyvu
lius už augštas kainas iš vo
kietininkų, kuomet palankus 
Lietuvai ūkininkai neturėjo 
kur savo gyvulius dėti.

1 .

Pastaruoju laiku Vokietija 
paskelbė ekonominį boikotu Lie
tuvai ir buvo paliovusi lietu
vius visai įsileisti į Vokietijų. 
Tečiaus lengvai įvažiuodavo vo
kietininkai ir naciai su jais ve
dė gyvą prekybą.

Dėka tdkiam papirkimui bal
suotojų, visai nestebėtina, kad 
vokiečiai laimėdavo rinkimus ir 
grynai lietuviškose Klaipėdos 
krašto vietose.

Belgijos angliakasių 
streikas užsibaigė

sL -'

Austrija vienija vi
sas savo privati

nes armijas
Prieš metus įstoję į tins armijas 

nariai turės sugrąžinti savo 
uniformas ir pasiduoti reichs- 
wehro vado vadovybei

BRIUSELIS, Belgijoj, geg. 
27.—-Charleroi baseino anglia
kasių streikas užsibaigė, strei- 
kieriams sutikus priimti 21/2 
nuoš. pakėlimą algų nuo birž. 1 
dienos. L

Streike dalyvavo apie 20,000 
angliakasių. Niekuriose kasyk
lose angliakasiai bandė užsida
ryti, bet policija išvijo juos iš 
kasyklų dujij bombomis.

WASH1NGTON, geg. 28. — 
?uošnlam viešbutyje “Wash- 
ngton” šįvakar įvyks alsisvei- 
dnimo bunkietas Įeit. Feliksui 
Vaitkui.

Bankietą rengia Washingtono 
ietuvių kolonija, kurią sudaro 
vairus federalės valdžios tar
nautojai—lietuvių kilmės, susi
jungę į American-Lithuanian 
ctociety.

Lakūnas atskris j bankietą iš 
Philndelphia, kur sekmadienį j- 
vyko pasekmingas piknikas Vy
tauto Darže, o vakar vakare 
buvo bankietas ir prakalbos.

Vaitkus nusileis Washingtono 
municipialiamo • airporte, kur jį 
sutiks lietuvių ir valdžios atsto
vų delegacija. Po to, rengėjai 
apvežios lakūnų po miestų, pa
rodydami jam įvairias Ameri
kos sostinės įdomybes ir supa
žindindami j j su krašto vadais.

Vakare įvyks bankietas, fru-

riame dalyvaus daug senatorių, 
atstovų* iš kongreso ir svetimų 
šalių atstovai.

Kaip 10:85 vai. vakare (Chi- 
cagos laiku) Columbia Broad- 
casting system transliuos ban- 
kieto programą per radio. Tam 
tikslui naudos vietinę stotį 
WJSV.

Piknikas Philadelphijojc pa
vyko finansiniu atžvilgiu, ir 
tikima, kad jis duos nemažai 
pelno skridimo naudai. Kiek 
davė vakar vakare įvykęs ban- 
kietas dar neteko girdėti.

Pereitą šeštadienį, gegužes 
d., Įeit. Vaitkus dalyvavo balių 
je, kurį jo naudai surengė 
Kearny, N. J. lietuviai.

Philadelphijoje kartu su lakū
nu dalyvavo “Naujienų” redak
torius P. Grigaitis, kuris dabar 
yra rytuose. P. Grigaitis šian
dien dalyvaus ir Washingtono 
iškilmėse.

Maryland v a 1 s t i ja 
švęs Lietuvos nepri
klausomybės dieną

Išteisino 23 dėl tero 
ro laike busų darbi 

ninku streiko

VIENNA, geg. 27. — Fašisti
nio reichsvvehro vadas ir vice
kancleris princas von Starhem- 
bėrg paskelbė naują patvarky
mą, kuris paliečia apie 60,000 
uniformuotų žmonių, kurie pri
klauso trims privatinėms parti
jų armijoms.

Einant tuo patvarkymu, toli
mesnis mobilizavimas tų trijų 
armijų—bendro fronto, katali
kų šturmerių ir fašistinio rei- 
chswehro turi tuojaus apsisto
ti. Be to visi, kurie įstojo į tas 
armijas po vas. 1 d., 1934 m., 
turi sugrąžinti savo uniformas.

■ 'IS

Del pastarojo patvarkymo 
bendras; frontas neteks 40,000 
narių, katalikų šturmeriaį apie 
20,000. Mažiausia praras narių 
fašistinis heimwehras.

Atleidus iš visų trijų armijų 
naujokus likusios dalys visų 
trijų armijų turės susivienyti 

|į vieną armiją, kuriai vadovaus 
fašistų vadas von Starhemberg.

Dar nežinia kaip fašistų va
dui pasiseks pravesti savo pa 
tvarkymus, nes ikišiol kiekvie
nos pastangos panaikinti priva
tines armijas iššaukė Austrijo, 
kruvinas kovas. ,

Kai fašistai bandė sunaikinti 
socialiįtų schutžbundą ,tai Vien- 
noje iškilo labai kruvinos kovos 
ir socialistų skerdynės.. Kai vė
liau fašistai tą patį bandė pa
daryti su nacių armija, tai irgi 
kilo kruvinos kovos, kurioj žu
vo ir, pats kancleris Dollfuss.

Po socialistų skerdynių 19& 
m., žmonės pradėjo smarkiai 
rašytis prie katalikų ir bendro 
fronto—Laisvės draugijos armi
jų. Tad dabar ir norima juos 
pašalinti iš tų armijų ir paskui 
likučius privienyti prie fašistų.

ANNAPOLIS. Md., geg. 27— 
Po akių 50 lietuvių, kiiriems 
vadovavo Lietuvos Charge d’- 
Affairs Washingtone Dr. Mikas 
Bagdonas, gubernatorius Harry 
W. Nice pasirašė legislaturos 
priimtą rezoliuciją, kuri paski
ria vasario 16 d. kaipo Lietuvos 
Nepriklausomybės Dieną Mary- 
land valstijoj.

Einant ta rezoliucija; guber
natorius kiekvienais metais turi 
paskelbti vasario 16 d. kaipo 
šventę atminimui įsikūrimo Lie
tuvos respublikos.

Rezoliucijos pravedimu legis- 
laturoje 
William 
teisėjas

Jury tarėsi net 44 valandas, bet 
unijos vadai ir streikieriai li
ko išteisinti

■

daugiausia rūpinosi 
F. Laukaitis, 

Traffic teisme.
dabar

Francijos kabinetas 
prašys diktato

rinių galių
Francija atsidurs labai keblioj 

padėty delei didelio deficito

PARYŽIUS, geg. 27. — Ka
binetas nutarė prašyti parla
mento suteikti diktatorinių ga
lių veikti savystoviai didžiau
siame Francijos finansiniame 
krizių j e, kokio riebuo jau nuo 
1926 m. Krizis iškilo delei di
delio biudžeto deficito.

CONCORD, N. H., g. 27. — 
Iš nusiminimo, kad nepraėjo 
ex-kareivių bonusai, nusišovė 
senatoriaus Moses šoferis Dris- 
coll.

Vienna abejoja ar Starhem- 
bergui tai pasiseks padaryti tai
kiu budu, ypač kad katalikai, ku
riems vadovauja pats kancleris 
Schuschnigg, jokiu budu nenori 
dėtis su fašistais.

ftfcŽ*įį,'jX

CHICAGO.—23 unijos virši
ninkai ir streikieriai, kurie bu
vo teisiami už terorų laike busų 
darbininkų streiko, vakar liko 
išteisinti. Jury tarėsi net 44 
valandas,— nuo pereito šešta
dienio vakaro. Bet ir pats tei
sėjas tikėjosi ilgo tarimosi, nes 
jury buvo pasiūlyti net 94 nuo
sprendžiai.

Bylos nagrinėjimas užsitęsė 
apie porą menesių ir buvo iš
klausyta virš 200 liudytojų, ku
rie betgi rimtų nusikaltimų 
prieš kaltinamuosius neįrodė.

Dar penki, kurie buvo apkal
tinti su šiais 23 teistaisiais, bet 
perėjo prokuroro pusėn ir liu
dijo prieš kaltinamuosius, bus 
teisiami atskirai.

Kaip išrodo, prokurorui 
Courtney visai nevyksta kovoti 
prieš organizuotus darbininkus, 
nes jis pralaimėjo visose by
lose, kurias ikišiol buvo užve
dęs prieš unijų viršininkus.

PAKEITĖ MIRTIES BAUSMĘ 
ŽMOGVAGIUI

JEFFERSON CITY, Mo., g. 
27.—Gubernatorius Guy B. Park 
mirties bausmę Walter McGee, 
kuris buvo pastvėręs Mary Mc- 
Elroy ir išreikalavęs $30,000 
išpirkimo, šiandie pakeitė ka
lėjimu iki gyvos galvos. McGee 
buvo pirmas žmogus Jungt. 
Valstijose pasmerktas mirčiai 
už žmogvagystę. Mirties baus
mės pakeitimo prašė ir buvusi 
pagrobtoji McElroy, duktė Kan- 
sas City miesto manažerio, ku
ri pasmerktąjį kelis sykius bu
vo aplankiusi kalėjime.
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Laidotuvių Direktoriai

lanal 0523

1 0706

Garšvai 
ir. geri

Įrašymų priklauso musų kt 
kursantui p. V. B. Ambrose

kad susibr-
negalėjau

i Chicagos

Gųzausky, 
mieste prie 
j 06 motina 
užlaiko res?

Seredomis
Re*. 6631 Šou

Vai, 1 iki 8 pp pįetu, 6 iki 8 vak. 
Tol. Seeley 7830 

Namų telefonas Brunswick 6697

Seno Petro įrašyti
H d U I U d I* I d I

VARKALA, Draugijos Auditorius,

Gegužės 22 (I 
J. Mickevičiui,

Ofiso .Te!, Boulevąrd 5913 
Rez. Tel. Vlctory 2848

Dr. Bertash 
756 West 35th St.

Cor.of 85th and Halstęd Sts, 
so valandos nuo 1-8 nuo 6:80-1 

Nedaliomis pagal sutarti

A coeur vaillant rien 
nieko nėra ga-

Lieku, su aukšta pagarba, Jūsų
F. J. Bagočius,

S. L. A. Prezidentas.

Dr. T, Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE , 
Telefonas Virginia 0086 

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

VIlUgijOH oflHl)
Telefonas Canal 0117

“negalima” mesti 
kasdieninio žody- 
kurio nuoširdžiai 

darbus turi sek-
kad 

naujų 
negalima

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
YARds 1741—1742 
J. F. EUDEIKIS

Turėdamas viltį, kad ir at 
eityjo S. L. A. ir aš asmeniš 
kai turėsime laimų bendračiai’ 
biauti Lietuvių tautinėj ir kul 
tūrinėj dirvoje su Tamsta ii 
Tamstos atstovaujama Drau

Gaunam daug paklausimų iš 
kitų miestų ir miestelių lietu
vių, kokiu budu ir jie galėtų, 
gyvendami toliau nuo Chica- 
gos, Jsirašyt Chicagos Lietuvių 
Pniugijon. Atsakome trumpai. 
Jsirašyt galima vien atsilan
kius asmeniškai j Chicagos Lie
tuvių Draugijos ofisų, 1789 So. 
Halsted St.

Ofisas atidaras visų dienų 
pirmadieni ir ketvirtadienį, 
taipgi nedėldieniais iki 1 va» 
landos. Chicagiečiai arba kitų 
miestų lietuviai, norintys )si- 
rašyt Chicagos Lietuvių Drau< 
gijon, prašomi pribut čia pa
žymėtu laiku.

Kampas . 
Valandos nuo 9:80 Iki 12 ir nuo 1:80 
iki 8:00 ya, vakaro. Nedalioms nuo 
ft»00 12:00 Kalbame li*tuviškgf

i*W.' Jfi ĮĮm'l'P'l l*T3" I.1

S IR CĘJRURGAS
Street, O1!***0 

: nuo 2-4 ir nuo 7-9 v.v.

į pastovių valstybę. Naujoji 
Lietuva Į pp, Klupius padarė 
gilų Įspūdi savo kulluriniu ki
limu. ‘ .

P-nai Klupiai netiktai patys 
Įstojo Draugijon, bet dar pa
sižadėjo pasidarbuoti, kad ii 
savo draugus ir kaimynus 
Draugijon Įrašius. Puiku!

YRA PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGU A 
VALDYBA: P. M1LLER, finansų sektorius

J. MICKEVIČIUS, proildontaa ’ *............. ........
K. KAI RIS, vico-preMidentaa

Gerb, Tamsta:
Atleiskite man, 1 

gus aplinkybėms 
anksčiau pareikšti 
Lietuvių Draugijai širdingų pa 
dėkų už prisidėjimų ir paramų 
surengime bankieto gegužės 8 
d. Congress Ilotel, .kuriamo tu
rėjau garbų dalyvauti garbės 
svečiu kaipo S. L. A. preziden-

Ačiu musų gabaus konkur
sai! to, p. V. B. Ambrose, pa
sidarbavimui dvi sesutės Įsira
šė Chicagos Lietuvių Draugi- 
jon — p-nios Auna Nausiedic- 
nė ir Theresa Algmin^vičienė 
šitos dvi ponios sako, kad at
siras didesnis skaičius iš So 
Chicagos, kurie ir kurios pa. 
seks judviejų pavyzdį.

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

P-16 Josephine 
stonografė, dirba 
didelės firmos, o 
p-nia Gužauskienė 
tauracijos biznį, 5119 S. Wenh 
worth Avė. Veikiausia jos gra
žų pavyzdį paseks ir kiti jau- 
nuoliai-lės iš šitos apielinkės, 
o ypačiai jos sesutė ir pusse
serė turės . greitu, .laiku įsira- 
$yt Cbicagos-zHfituvių Draugi 
jon kaip kad padarė p-lė Jo
sephine. Kreditas už šitos p-lės

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

Tel. Kęnwpod 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
ųo 6 iki 8 valandai vakare.

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

Mes jau ir So. Chi 
cagoje dirvų užka- 

riaujam

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

Dentistas
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.
Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 r. ik| 2 po pirtį 
IT J1UO v Jlu 9 VfiJcftTO* 

ftventadieniais nuo 10 iH 12 
Phone Boulevard 8488

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

NAUJI NARIAI, ĮSI
RAŠĖ CHICAGOS LIE
TUVIŲ DRAUGIJON 

LAIKE PRAEITOS 
SAVAITES.

Barbora BeštokionC
P-nia Barbora Šeštokienė, 

plačiai pažĮstama Chicagos lie- 
tuviams, Įsirašė Chicagos Lie
tuvių Draugijon. P-nai šešto
kai laike daugelio metų yra 
grosernės, bučernės ir alinės 
biznyje, 5654 W. 64th PI.

Ona Vertelkienė

P-nia Ona Vertelkienė, 5716 
W. 64th St., nauja Chicagos 
Lietuvių Draugijos narė, už
laiko (vairių smulkių daiktų 
krautuvėlę. Yra pažangi mote-, 
ris, myli skaityt laikraščius ir 
knygas, seka kulturinį lietuvių 
gyvenimų.

Zofija Bialok

Chicagos Lietuvių Draugijos 
nauja narė p-nia Zofija Bialok 
yra praktiška namų šeimynin- 
kė, myli gražiai užlaikyti na 
mus, veda pavyzdingų šeimy
ninį gyvenimų, yra tikrai ge
ra tautiete, jos gyvenimo vieta 
4807 So. Kiilin Ave».

Alfancija Garšva
Dar viena nauja narė Chi

cagos 
p-nia 
W. 69th St. 
Įrengtų alinę, 
yra kultūriški 
tautiečiai.

Senas Petras yra

gegužės 31 d., ofisas bus ati
dargs visų dienų iki 9 vai. va
karo. Draugijos nariai, kurie 
nori užsimokėti Draugijai, taip
gi nauji nariai, kurie nori Įsto
ti Draugijon, malonėkite pribū
ti j Draugijos ofisų penktadie
nio vakarų.

lemtų žodį 
lauk iš savo 
no — jums, 
darbuojatės, 
tis, įrašyti narių Draugijon yra 
galima. Tiktai tiems negalima, 
kurio serga savo spėkų nepa
sitikėjimu. Kas yra galima vie
nam, tas yra galima ir kitam. 
Tiesa, gal ne visiems yra vie
nokios darbo sąlygos, progos, 
patogumai, bot tas tik suma
žina ar padaugina darbo na
šumų. Vienas prie geresnių 
progų gali Įrašyt dešimtį nau
jų narių, o kitas tokių progų 
turi mažiau ir įrašo tiktai pen
kis narius, bet jie abu atlieka 
lygiui naudingų darbų organi
zacijai. Bet lio, kurie nieko ne’ 
veikia, vien bėdojo, kad negu* 
Įima — jie kaip ir tas Indijos 
lakinis badydamas savo kūnų 
durkhu kalba pats sau, kad 
jam neskauda.

Draugai konkursantai, darbo 
metas, dirbkite visi, o sėkmin
gumo vaisiai dygs iš jūsų dar
bo labui organizacijos. Jeigu 
sėkmingai gali darbuotis kon
kursantai Ambrose, Bulaw, 
Galskis, Antonayičius, Stepona
vičius, Mon tvidas Jr., P. Mar- 
tinkaitis (Senas Petras), Nef- 
fas, Grakauskienė, Mittskienė, 
Bazgus ir keletas kitų, tai nė
ra pasiteisinimo, kodėl negali 
taip pat darbuotis sėkmingai 
ir kai kurie kiti musų konkur
santai. žodį “negalima” pakeis
kite žodžiu galima, o darbas 
eis nemažiau sėkmingai, negu 
čia pažymėtiems musų konkur- 
santams. Laukiam.

Mickevičius.

tokas, ,A:

Julius Janellunas, 
Stefanija Jokubųuskas, 
Ona Vertelkienė.

n»» ■ ■■ ■»inmwj i *■

Kitų miestų Lieti 
viams

Ofiso telefonas Prospect 1028 
Rezidencija Ir Ofisas 

2359 SolLeavUt St Canal 0706 
Dr. J. J. Kowarskas

GYDYTOJĄ 
2403 W -03ra 
Ofiso valandos: „ . .
nedaliomis ir seredomis pagal sutarti.

Phone Canal 6128

Dr. S. Biežis
IYTOJAS IR CHIRURGAS

P-nui
Chicagos Lietuvių Draugijos 
Prezidentui.

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

Ketvirtadieny, gegužės 30 
d., C1 įtaigosi i Lietuvių Draugi- 
jos ofisas bus uždarytas — At
minimų Diena. Penktądieny,

<*r»**»***^'''*ywv*'>*vw,**>"-^—M**'f**'*w***'*\

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo ? iki fi 
vai., Nedaliomis nuo 10 iki 1?

8848 South Halsted St, 
Tai. Boulevard 1401

svečiu li- 
nuotikiu, 

o mirties 
bei gimi- 

draugai neįpultų į ne
padėti, ištikus juos li-

' (Tųsii)
Jonas 
Povilas šiauletis, 
Barbora šiauletieriė, 
Vincas Ubavičius, 
Mikas 
Barborą 
Marė Lentz 
Morta Lentz, 
Della Mankys, 
P. M, Smith, 
John J. Pocius

DR. J. E. SIEDLINSKIS
Gydytojas ir Chirurgas 

DR, V, E. SIEDLINSKIS
S X-RAY
Cor. Francisco

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 8 po pietų 
7 iki 8 vaL NediL nuo 10 iki 12 

Bes. Telephone Plaaa 2400
I. ■ ŲBJp ■■ W     ,

Ofiso TeL Calumet 6898 
Re*. TeL Drexel 0191

Dr« A« A» Roth
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 

Moterišku. Vyrišku. Vaiku ir visu 
Ofisas c.hrt !Ž£U st.

7^-0 vaL vai. Ne- 
diliomis ir tventadieniali 10—12

Dn Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. , OFISO VALANDOS:
Nup 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 13 
vąlandai dienų.

Phone MIDWAY 2880

Dr. A. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas Ir Rezidencija: 
2519 West 43rd St.

VAIjANDOS: Nuo 9 iki 10 ryto, nuo 
1 iki 8 po piet. nuo 6 iŪ 8:80 vak. 
kasdien. Nedaliomis nuo ji iki | p,p. 

' TeL LAFAYETTE 8051.

Mnthew T. Kezes
Chicagos Lietuvių Draugija 

susilaukė į savo naujų narių 
oiles ątambaus biznierio asme
nyje p. M. T. Kežo. P-nas M. 
T. Kežas yra prezidentas vie
nos stambiausių lietuvių ra
kandų krautuvių — Peoples 
Furniture Co. Musų gabiam 
konkursantui p. F. Bulaw pri
klauso kreditas už įrašymų ši
to žymaus biznierio Chicago 
Lietuvių Draugijon.

Lietuvių Draugijai tai
Alfancija Garšva, 1521

Užlaiko puikiai 
P-nai 

žmonės

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir TĖVAS

Laidotuvių Sulytu* 
Leotvafo Umokijimab

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

Dr. John J. Smetana 
OPTOMETRISTAS 

lųęĮ Šp. Ashląnd 
Phone

džiaugs
mingas, kad jo rėmėjai per j( 
skaitlingai rašosi į Chicagos 
Lietuvių Draugijų.

gijos nariai tai ne piniguočių 
šeima,, bet vargo pelių vedan
čių nuolatinę kovų už skaistes
nį rytojų. Pats organizacijos 
principas yra, kad ištikus li
gos nelaimei musų Draugijos 
narj, jis ir jo šeima čia rastų 
nors šapelį kraičio, kurį su
krovė dar būdamas sveiku ir 
stipriu. Visi tie žmonės, kurie 
kalba, kad jie neturi pinigų ii 
todėl nesirašys Draugijon, jų 
didžiumos turtas pelėja, jie 
yra “šykštuoliais skruzdais’’, 
jie nemano nei apie ligų, nei 
apie tamsų rytojų — jiems vien 
rupi turtas, o ne organizacija 
sąmoningų žmonių, kurie rū
pinasi apsaugoti rytojaus dienų 
grosiančia nemaloniu 
gos ir net mirties 
kad ligoje jie patys,, 
nelaimėje jų šeimos 
nūs ar 
maloni 
gai ar mirčiai.

Draugai konkursantai turite 
eiti pas tuos žmones, su ku
riais galite susikalbėti, kurie 
supranta jūsų sveikų kalbų, su
pranta jūsų sveikus argumen
tus. o su tokiais vyrais, su to
kiomis moterimis tikrai galite 
susikalbėti ir juos Įrašysite į 
Chicagos Draugiją, žodis “ne
galima” iš jūsų kasdieninio žo
dyno turi būt lauk iššluotas. 
Napoleonas sakydavo, kad žo
dis “negalima“ nėra Prancūzų 
kalbos žodis. Henriko IV buvo 
motto 
d’imi>ossible 
Įima drąsiai širdžiai.

Musų draugai ir draugės 
konkursantai irgi turi tų ne-

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

Tek Ofice Wentwprth 6330 
Rez. Hyde Perk 8895

Dr, Susanna Slakis
Moterų ir vaiku ligų gydytoja 
6900 So, Halsted St, 

nlandos J—4 po pietų. 7—8 vaL vak.DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometricaliy Akių SpecfalfstM. 
Palengvins akiu įtempimu, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akiu kf “ 
trumparegyste ir tolira 

gia teisingai akinius. V . ........
kimųose egzaminavimas daromas iru 
elektra, parodančia mažiausias klai- 
dar. BpeciaU atyda atkreipimu I mo
kyklos valkus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 Iki 8 v. Ne- 
d^oj DUO 10 iki 12. ,
Daugely atsiturimu akys atitaiso- 

męs be akinta Kainos piliau 
kaip pirmiau. -

4712 South Ashland Av. 
Phone Botifevard 7589

( • K, G, UrnežiN

Well, well, tai musų Kastas 
G. Urnežis jau irgi pus mus, 
Ir stebėtinu, kad jis tiktai da
bar Įsirašė Chjęugos Lietuvių 
Draugijon, Geri įmonės, darb
štus žmonės, garbės verti Žmo
nės jau seniai Draugijos na
riai, na o musų Kastas biskĮ 
buvo susivėlavęs čia jsirašyt, 
bot yra sakoma, kad 
vėlinu negu niekad.'

Pravartu priminti, 
Urnežis nutiktai įstojo 
cagos Lietuvių Draugijų, bot 
ir sykiu atėjęs organizacijon 
pradėjo darbuotis, kad čia dau
giau naujų narių įrašius. Ne
abejotina, kad p. Urnežis galės 
sėkmingai pasidarbuoti, pats 
simpatiškas žmogus, turi pla
čių pažintį, -jap| bus lengva ir 
naujų narių įauti Draugijon. 
Lauksimo.

Pranešimas Draugi 
jos nariams ir Kon 

kursantams

Kai kurie musų draugai 
kursantai nusiskundžia, 
jiems darbas įrašymo 
narių nesiseka 
(kalbint, žmonės neturi pini
gų ir tt. Kad pas didžiumų lie
tuvių nėra pinigų ganėtinai, tai 
tas teisybė, bet tai nereiškia, 
kad nebūtų galima rasti žmo
nių — vyrų ir moterų turin
čių skatikų, kad padengus ke
lių dolerių įstojimų ir tt. šian
die toks laikas, kad skundžia
si savo neturtu didžiuma — 
ar reikia ar ne. Yra žmonių, 
kuriems net sarmata bėdoti, 
bet iš tokių kaip tik daugiau
sia girdžiam dejavimų pinigiš- 
ku nuovargiu.

Musų darbštus konkursantai 
turi atsiminti. kad Chicagos 
Lietuvių Draugija nesusideda 
iš “dvasios ubagų“, bet iš na
rių, kuriems gyvenimo saulu
tė tai užteka, tai nusileidžia 
— jiems gyvenimo džiaugs
mas. vargai, linksmybe *ir nu
siminimas yra Kasdiėuįniu irįįo-

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas liga*, 
vyrų, moterų ir valku Pagąį nau
jausiu* metodus X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
mą 6 iki 7:80 vaL vakar*.

TeL Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

S. L. A. Prezidento 
Laiškas

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

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

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1980 ] t i'U ■>! UJ 11 UPJI’J ............................. J!W*

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

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

Pranas
Klupšai

P-nai Pranas ir Anna Klup-r 
šai, nauji Chicagos Lietuvių 
Draugijos nariai, yra pasiturį 
biznieriai, simpatingi, priim- 
naus budo žmonės. Jų tavern 
biznis gražiai Įrengtas, 3600 
So. Lowe Avė. P-nai Klupšai 
gražiai sugyvena, augina vie
nų sūnų. Nepersenai aplanke 
Lietuvą, apžiūrėję savo gimti? 
nj kraštų, kuris susibudavojo

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

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

LIETUVIAI
Amerikos Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

I W ’I    1 - 1 r- ',r- 1 1 ■ '■ ’■ ■ 7r  ■' ■ ' ■ ■■|'7

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
. .........             ^T£iil»..............................            IHIĮI ■■l'lll ......  ■ Į ......... 11

' II—'— ,|.y ................... ... 1'7 I I .............  . J iyt..

AKIŲ SPECIALISTAI 
rnj~LnjTj~ij~Lnjntįjtu~

DR. G. SERNER
LIETUVIS

____Tel. Yards 1829
Pritaiko Akiniu*

GAS DENT 
4143 ARCHER 2
Tel. pffice Laf. 3650; ros. Virg. 0669

irw u ■ĮĮ'rRF" w *įj m rmw ■■■■ ■■ ■■■■■ -*•

Dr. C. K. Kliauga
Dentistas

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

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

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

Nedaliomis nuo 10 iki '12 vai. d
J * ■ 1 "k1 r'> |' .)■! į e IJ? f. ? < lį-l JJ? J1. J J T!"-

AKIU SPECIALISTAS
27 METU PATYRIMO

Pritaiko akiniu. <JN vfatyfl

ADVOKATAI 
JOSĖPH J. GiUSH 

Lietuvis Advokatas 
4681 South Ashland Ar*.

Tel, Boulevard 2800 
Rez. 6515 So. Rockwe!l St.

T*l. Republie 9728

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

3201 W. Cermak Road <W. 22 St) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5.

Vakarais: PanedSlio, Seredos ir 
Pštnyšios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1J75
Namah 6459 S. Rockwell Street

_____ Telefonas Republie 9600
State 0661

Jos. V. Mockus, Jr.
ADVOKATAS

160 N. LaSalle St.
Room 1515

Valandos kasdien, o vakarais sulig 
susitarimo.

TeL Boulevard 5914 Diena ir Nakti 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:80 v. Nedfil. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

KITATAUČIAI

DIL MONTVIDAS, Dr-Jo* Diiktoraa, K. GUGIS, Dr-Jo* Advokatas.
Draugijos konkurso ofisas atdaras dvi dienas suvaitojo —panodOliais Ir kotvorgnis nuo i) vai. ryto iki 8 vai. 
vakaro. Konkurso dalyviai arba norinti įstoti Chicagos Lietuviu Draugijon, malonėklto pribūti | 1)1 

din pašymfitu laiku
Draugijos Ofisas: 1739 South Halsted Street,



NAUJIENOS, ChlcnKO. Iii.

AKUŠERE
Mi% Anella K. Jarusz

no#

GARSINKITES “NAUJIENOSE

\VINI

tdio, ęmitlkrinhnul, kiek senumo yra degtinė

hrnngeMnl /

RADIO SU PHONOGRAFU

ELEKTRIKINES LEDAUNES

TeL BOUlevard 4705

GARSINKITE 
NAUJIENOSE

nlkšlėn 
pilvyti-

Mltuljo#, IiihiolM ICintlI'gtHH'y lt# 
llti'l’ (JoiiiiiiImmIoii gyveniniu# pu 
Mlbnlglu mig'piučlo I d., Ii* Ingi#

litveMIgiihtelJiii Iškėlė 
diiug |domlų dalykų) 
dyw h* turi) lietuvių

dnrbu. 
Vhldžlo# 
tnl 1111- 
Muilinto

Henriko $24 (rokas 
užsitarnauja garbes 

vietos muziejuje

PHILCO |« * V<f f i

iRadio.Group

Vaikai Chicagoje ra
šė grasinančius laiš
kus tėvams, kitiems

Jei tnm tikro Minim uoliu# per
duotu Inlško rašytojui. Pinigų 
perdavimui nlulomii |vnlrų# bu
dai, kaip Įteikimą# aamonlškal 
Un Ir Umj padėjimą# doiutia

Sweitzeris turi atsi
skaityti su apskričiu

NAUJI STYLIAI 
NAUJI ČRVERYKAI 
NAUJA ODA

KID 
BUCKSKIN 
DOE SKIN

()XF()RDAI 
DUOKLE PUMPS 
SPECTHOR 

CEVERYKAI 
SANDALS 
SPORT OXFORDAI

su pinigui# Į nurodytų vietų, pii- 
MluntlniM, oUi

lUdvrnlInlal ligoniai (’ldonguj 
pmlurė InveMtlgaolJų, ėmė laiš
kų rašytoju# gaudyti. Ir pėulš-

Jol nori palikti rnmybėjo Ir no 
rl, kad bi#nl# nožlugtų, Pngrų 
#lnu nužudymu. Hunui iiopit#l

INTERNATIONAL \VIIOLESAL1
Simu

Vluiin# tok# (vykia piiMlinlkė Ir 
tarp lietuvių trumpų laikų atguli

Vienam blMiilurhil, butalul, 
minim paalunU p;roMlimnl| lalš-

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
DOUGLAS BATHS

S514-1* W. ROOSEVELT ROAD
arti StLouis Av. Tel. Kedtie 8902 W||L

Vano«, lietaus ir druskos vanos.
swimminr poot ”*

Rusiika ir turkiika pirtis
Moterims aeredomia iki 7 ▼. v.________

to eknlėlmi#, Hhko llllnul# Kinui', 
genuy Itellel' ChimmlaHlon, apie 
IHO.OOO Ima pašalpų, norą gnu- 
nn prngy veninių h kitų šilti
nių. Nuo lokių norima pašal
pų atimti.

Geriausios iSdirbystes ir materiolo 

POLL PARROT. STAR BRAND

ŽEMOS KAINOS
DYKAI Souvenir’ai

MIoroB 2Mį .^l 10 
Platumas AAA iki EEE

BALTI

kdmliilMLrntyv| vienetų nuturi 
Kuolį lydiniui pašaipu#

Hpėjiiiiin, kad kai 
viešieji darbai Į pumom, 
iioIm bedarbių MkiilėliiM 
TIP/Mlal#,

am.ė pirmyn. I’orindė llen- 
lltų, alalmušė Į kilų automo- 
ill|, mi#lg#iigavo Aahland gal- 
;e, Iflbaltlydaimi# vImum automo- 
dilini Ir vImum praeiviu#, paaulto 

1 d. Alny, Įvnžlavo ttolal j ga* 
•ažų, prie 1)422 N. AmIiIpiuI ava. 
-Ir MUatojo,

Pn#lmalšę# pollelMu# norėjo 
Miliuli Henrikų t.Ž neataargų 
valiavimų, bei Henrika# treko 
nebuvo, o kų trekas durti tai 
treko dalyku#, nu Jo. Tad po- 
llelntuM negalėjo nieko daryli, 
Ilk pakvIoMtl Henrikų InvoMtuo* 
tl šiek tiek pinigų | miniau Ir 
vuImUJom lal#nluM, kad ateityje 
gal Ium nopapruMtų Jo trukų #u-

Apakrlėlo taryba priėmė re* 
rnllueljų, rolkabiulmiėlų Hwell- 
šorio, buvusiu klerku, aUlskal- 
tyli Mii klerko ofisu Iki hlrže- 
Ho melu# dieno#. Jam tlavė Ilk 
vienų Hiivulte laiko.

Kaip Jau laivo primušta, Hm 
bert Hvvi itMnr buvo ('nok apakrl- 
Cln elorku per 2*1 motu#. Laiko 
jo ndmlnlrttraolju#, Oje pinigų 
eikvojimą#, Nusidavė $414,000 
trukumas, kuria Ilk pMMkulinlu 
taiku Iškilo nlkAldm Dabartiniu 
laiku Sunllaer yra apskrido iŠ* 
,liniuką#, o klerku Miehaol .1 
l'lyim.

Ap#krldo koml#lonlorlal va
kar laike ponOdj, j kur) pakvie
tė Su eit sor pa#lalšklnl l. .Hm re* 
ghidjo, Kini trukumą# yra. bot 
l rase laiko, kad padaryti savo 
revizijų. .Ii# nutinku# trukumų 
pūdomi Ii. Spėjama, kad Su eit- 
šorio auditorių revizija parūdy
siant i, Jog trukumą# niekių# 
$:i7N,ooo vieloj $111,000.

Minimu# Įvykino, JIm pat# per
daug miMluando navo šyglb.

Iš Įrodymų pasirodo, kad laiš
ku# rašo vidknl, kurie nori tu
rėt pinigų "npondlnlmiil ant 
M'ood limo”. Moraultė# ruio 
laišku# iiorėdamo# pinigų grn- 
šiom# droMėm#”, tokiom# kokiu# 
kUtkĮngo# panelė# dėvi.NOHTHSIDE.—Henrika# Huk- 

donua, tSUA N, (llrard avonuo1, 
nunlplrkn trokų. Trekų uš 
$24.00. Su lalnnlnl# ji# ne#l- 
rupine Ir vnkar Išvallavo #u 
tol# ratui#, kurio pnnlrodė (Ik
rai nepaprasti—pnnivnšlnėll.

Vaitojo, nlonėjo t roku#, bet 
valiavo. Tik jo gyvybė Išnokė, 
knl llonrlknn privažiavę# rau
donų Avienų, alintojo prie Aah- 
Innd Ir Roavoe gatvių klimpo, 
ant gatvlnknrlų bėgių.

Numirė trokn# ir tiek. Už
pakalyje treko nekantru# kon
duktorius akiimbino ĮMijuonę# 
gntvlakarlo akmnhnlų, o llon-

I’uMkutlnlu laiku pollelju nu
ėmė dvi VVendelI Phllllp# mo
kyklon tnuklnoM, kurion nluntlnė- 
Jo grųMlmnidu# laišku# #uvo

U mu tokiu vaiduokliu, Ir, ne- 
ntobėtlna, knd Jum ant galvon 
aImImIoJo vl#l plaukui,

Valiavo U4 molų Jaunuoli# va
kar uiikutl rytų #avo tėvo mui
lu uutomoblllu, I lovalliiojiinl 
pro kapine#, Hummltr, prie Ar* 
elier avoime, Jam panlnuilė 
šmėkla. Ilillii, lš#kėliinl rau
kau. V ietoj gal ve# kuukuolė. 
Atkišę# pirštų, vaiduokli# pro- 
šonl "raide”.

Sujudo, niiHUko Tainkevlėla 
nitlonmhlllo ratų. Automobiliu 
galvairukėiul# puolė Mkeraal ko* 
Ilo, alalmušė Į grlovĮ, ul#ill|m 
ant nlulpo Ir, apnlverlė.

\kurgAl#. negalai# Jiiunuoll# 
Išulkrnpštė Iš laužo vl#u# Iš
balę#, nUMlg'andęn. Liūdnai pa- 
žiurėjo JI# | novo automobilio 
liekana#, Ir kai atvažiavo poli- 
rialu#, nuMlmlnęu JI# parodė Į 
laužų, kuri# pirmiau buvo gra* 
Ali# kurna, Ir pakluonė pollrl#- 
lo, "kų tu hutum darę#**** mi
ntai ę# valduokl|Y’

SVARBUS PRANEŠIMAS 
Juozapas Jacikas yra Naujame biznyje 
IWmS Wm. Dambrausko Winewood Beor Gardon ir Piknikų Daržų.

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

Daržas veltui dėl piknikų, išvažiavimų ir balių.
Užlaikau geriausios rūšies degtine, vynų, alų ir užkandžius.
Važiuojant Archer A've., 6 blokai j vakarus nuo Kean Avenuo, 

1 blokas i pietus, 
TKU W1LLOW SPRINGS 43

PliyNltml Tharapy and Mhklfa
IHOU M. Albino 

llmnlook laihM
Pidanmuju prl« 
gimdymo nmmio 
n# ar llgOfdnšN#. 
duodu įimNUMtfc 
ulMilrlti Imt* 
nidgt Ir magim- 
thi IdimlmlM Ir u
Mol«rhmi Ir m«r- 

Mliioin# putli ri
mai dovanai,

Kaip jų# paaljualumCto pa
malę vaiduokli ant kelio, prie 
kapinių? VnhlukolĮ, kuri# žiu
ri j žmogų |be<lę# Į j| #avo kau- 
kuolėa InšCia# aki#, ir moja 
i anka — prašydama# paverti ?

\Villlam TamkevRial, 4220 S. 
('alifornhv nvvnuo, lol<6 #u#ldur-

Po "kldnaplnlmų” -> 
vogimo bango#, kuri# 
Minulė Amerikoje, Ir dubai* vėl 
ntalnmijlna (žiu. l-mų pu#la- 
p|), vlaur, taip Ir ('hleag'ojopa
plito grųalnnnčlų laiškų rūšinė- 
Jlman.

PaprnMtal, luIškuoMu yra grų-

DIDŽIAUSIAS LIETUVIU 
DEGTINES SANDELIS

VIENATINIS ir dhlžiniiala# lietuvių degtinė# anndėll#
C.bieagojo yrn
AND I.IQUOR ('.O. šiame sandėlyje kiekvienas hivorno 
savininkas gali guoli visada kokios Irklui nori tlvglinės.

Ahihinš'i/ki'lc <isinrm‘.U'<u' arba pt^aukilc telefonu.
Pirkdami degtine visuomet porsknltyklt lelbell nnt. kitos pusės bu

telio, ęorsitikrinimul, kiek senumo yra degtinė ir nemokftklt dauginu 
ui tokių put degtinu kaip musų.

Musų (staigių dirba visi lietuviai: savininkai, agentai, drnlvorlnl h* 
ofiso .larmninkai. Reikalui esant visuomet kreipkite# | musų #nndėl|.

Mes parduodam tik tiems, kurio turi laianĮ.

INTERNATIONAL WHOLESALE 
WINE AND LIQUOR CO.

4611 S. Ashland Avc. Phone BOUlevard 0470

\VilUam Tnnkevh'hi U Išgųsėlo 
vo# nvuilipo nutomobillu nnt 
m!uI|h>

■ VU Didelis
Į Pasirinkimas:

—, VISAI BALTU 
ir J BALTU-JUODU

brangesni RUDU-BALTŲ
I RUDU-ELK

i 18 Geros Odos

Horbhiinn Lhduvlų VlMnuniunėl Emilu nuoširdžiai kvlu- 
ėliinil diilyvniill šioj Kapinių Puošimu Iškilmėj,

Pasibaigus programų! |vvks gražus 
PIKNIKAM JOMTICE PAIIK DARŽE,

kur) rungia Lluluvlų Titui. Kapinių kdų aavhihikal. 
Hiim gura iim/Jka Ir galėsimu smagiai pasišoki!.

Visas imu pikniku pūlinis skiriamas kilpinių naiidid, 
Tudul gurb, Lluhivių Vlsiiuinuii, nupiiinlrškllu nlsllaii- 
kyll ) piknikų Ir piiruniH Toniškas Kii|/inus,

Rengimo Komisija.
P. 8. Darbininkai, kurio apsiėinėlo dlrldl, hirll imli HjOO 

valandų rylų,

................ ................n—.................................

BOSTON SHOE STORE
3435 SOUTH HALSTED S’JHREET

buvo Jmino# murg'iillė# Ir bur- 
nluknl, milžinu 21 metų itin- 
žiliu#. Ibdkiilnudnvo imt $10,

Tie Jnumiollid rašydavo Imš- 
ku# muvu mokytojam#, #uvo pa- 
žj#limiluin# arba, dažnlaiiMlal, 
tėviiniM. .Ilo reikalaudavo nuo

šelpimo |#(idgė žadu KiUnitŽInil 
ir tnriiimtojų Mknlčlų

PRANEŠIMAS
OIHCAGOH LIETUVIAMS

Gegužea-May 30

KAPŲ PUOŠIMO DIENA
(DKUORATION DAY)

Programas prasidės 10 valanda ryte 
Gegužis <*!0-lų yra Kapinių Puoftlmo Diena

Lietuvių Tautiškose Kapinėse
migrantas, 1<«rb» utį-

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

AUTOMOBILIO RAblOS

.•Ik## Išdjuoę# enko negyvo 
truko krenkĮ.

I’iignliort, prmlėjo eiti moto- 
,'iie, bet įtariu pradėjo eiti h 
rok i#. Jdėlii# | užpnkalInĮ 
itdIĮ (ger), IrokiiM tvenkė klok 
i'iilėdiiniii# gatvlakar) Ir at
olui, Alšoto Ir greiti# Iš už*

EXTRA!l! NAUJI H0LLYW00D SLACKS 
VYRAI!!! DEL VASAROS DĖVĖJIMO 

Nusipirkit Boston’s Ceverykus

19.50 
49.50 
79.50

Už Lietuvos LaisvSs Bonus ir Tax Warants per trumpą laiką BUDRIKAS DUO
DA PILNĄ VERTĘ perkant prekes. Išmaino Lietuvos Bonų kuponus j dolerius. 
Už išmainymą nieko nerokuoja. Perka Bonus ir Stocks už cash. Moka aukščiausią 
kainą.

DEL
BALTU

CEVERYKV
VAŽIUOKITE J

BOSTON’S 
3435 SOUTH HALSTED STREET 

SPECIALIAI APKAINUOTI
Didžiausias Pasirinkimas Patcrnų

Darys šelpiamų be 
darbių sųrašų revizi 
jų; mažins sųrašus

M i eros nuo 5 iki 12

BALTI Čeverykai dėl VAIKŲ

JOHNP. EWALE>

■Jeigu reijcal-»aji pinigu ant Pirmo Mongižiot. arba 
apdr^tkisAnuo* ugnies Vįjo, ėte.. atsišauk:

■ 84O‘West 33rd Street •••• ‘/yS'ls?
:''TELHPONASi YARds arba 2791. '■

KEISTUČIO SKOUNIMOlRfiODAVOJIMO B-VĖS



NAUJIENOS
The Lithuųnlaų Daily Nsws 

rublishod Daily Kacept Bunday by 
į ha UlhuanUn Now» Pub., Co., Ino. 

1799 Soath Halsted Btroot 
Tslophone CANal 9000

F     .................... ... 1  .................—■>

Subaoription Batas i 
99.00 per year in Gonada 
97.00 per year outside nf Chicagu 
99.00 per ysar in Ghioago 
fu per eopy.

98.00 

4,00 

0.00

1,00

M

Kntored m Second Gass Matter 
Naroh 7th 1914 ai tha Post Office 
of Chloura, 111, under the act of 
March 9rd 1171.

Naujienos eina kasdien, liekiriant 
sekmadienius, Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1719 S, Halsted SU Chloago, 
1U. Telefonas Canal 9900,

UAsakym* kabli
Chteagojo — paltui

Matams
Pusal metų mmuh sėt •eeaaeeasMSM

Trims mėnesiams -
Dviem mlneslame
Vienam mlnosiul _____

Chioagol per llneliotolusi
Viena kopija . ..........................   No
Savaitei .. ....................................  IHo
Mėnesiui 7ėo

Suvienytose Vaisiijosob ne Chleegoj, 
* paltai

Metama ą eeoeeaaooaaaooaaaooaooo^saa *aaoa 97.00

Pusei metų S.oo
Trims mėnesiams .............. . 1.70
Dviem mėnesiams 1.90
Vienam mėnesiui 70o

Lletavoa it kitas alslenluoso 
(Atpiginu)

Metams 99.00
Pusei motų 4,00
Trims mėnesiams 9.90
Pinigus reikia siųsti palto Mouey 

Orderiu kartu su uėsakymu.
•M 

PRIEŠ HADO AIŽIAS

Prezidento Rooaevelto paskelbtas algų, nustatymas 
viešųjų darbų prpgramo darbininkams buvo didelis 
smūgis Ir nusivylimo priežastis kaip bedarbiams taip ir 
organizuotiems darbininkams.

Amerikos darbininkai per ilgų eilę motų iškovojo 
augštesnes algas, kurios leido jiems Žmoniškiaus gy
venti.

Depresijos dėlei algų lygmalč nuslinko žemyn. Bet 
dabar, kada prezidento Roosevelto patvarkymu vie
niems darbininkams bus mokama tik pusė to, kų gauna 
privatinių industrijų darbininkai, be abejo ois dar Že
miau ir visų uždarbių lygmalė. Valdžios pavyzdžiu tuo- 
jaus paseks fabrikantai. Jie juk ir rekomendavo prezi
dentui Rooseveltui nustatyti viešiems darbams mažes
nes alghs už dabartines privatus samdos algas.

Gruodžio mėnesy 1934 m. Nacionalė Fabrikantų 
Asociacija (National Association of Manufacturers) 
savo konferencijoj išdirbo programų, kurios svarbiau
sias punktas buvo sekamas:

“Algos už pašalpos darbų turi būti žemesnės 
už esamas algas privatinėje samdoje ir niekad ne
turi būti užtektinos primasinimui darbininkų pri
vatinės samdos,”
Prezidentas, matyt, aklai priėmė fabrikantų prog

ramų. Išrodo, kad prezidentas net prasilenkė su tuo 
kongreso aktu, kurs jam davė galę nustatyti viešiems 
darbams algas. Nes tas aktas turi pasargų, kuri apri
boja prezidento galę ir tiesioginiai įsako jam, kad jis 
nenustatytų tokių algų, “kurios priešingai paveiktų arba 
prisidėtų prie numažinimo algų mokamų už panašų dar
bų.”

Bet prezidentas padarė, kaip tik priešingai tam 
kongreso įsakymui. Jo nustatytos algos $19 j mėnesi 
pietinėse valstijose ir $94 į mėnesį šiaurinėse valstijose 
profesijų žmonėms be abejo prisidės visur prie numa
žinimo algų privatinėje samdoje.

Keliose valstijose veikia įstatymai, darbininkų iš
kovoti, kuriais draudžiama yra mokėti mažesnes algas 
valstybės ar viešųjų darbų darbininkams už privačių 
darbų darbininkų algas. Prezidento algų nustatymu ir 
šitie įstatymai bus pastumti } šalį.

Amerikos darbininkai yra atsiekę augštesnio laips
nio gerbūvio ir yra pripratę prie didesnių gyvenimo pa
togumų negu kur kitur pasaulyje, šitai augštesnei gy
venimo normai (Standard ,of living) dabar gręsia dide
lis pavojus. Prezidento padrąsintas algų mažinimas vi
dutiniškai pasiturinčius Amerikos darbininkus laipsniš
kai stums į vis didesnį skurdų ir su laiku tektų ir čia 
darbininkams taip skursti, kaip jie skursta kad ir So
vietų Rusijoj.

Labai gali būti, kad prezidentas Rooseveltas ne tik 
Amerikos fabrikantų paklausė, bet šio to pasimokino ir 
iš Stalino valdžios. Jo nustatytos “bado” algos Ameri
kos bedarbiams yra labai panašios į Sovietų algas, kur 
rias ten gauna ne bedarbiai, bet visi viešųjų darbų dar
bininkai. Kaip Sovietų Rusijoj visi darbininkai yra pa
daryti skurdžiais, taip ir Amerikoj dabar atsiranda to
kio pat pavojaus.

Tečiaus Amerikoje darbininkai jau užtektinai yra 
ragavę “buržuaziškumo” ir iš “buržujų” jie niekad ne
norės virsti į skurdžius. Jie kovos už teisę gyventi “bur- 
žuaziškai” Apgynimui savo “buržuaziškos” gyvenimo 
normos, apgynimui savo algų jie rengs protestus, o jei
gu tas negelbės, galima laukti vėliaus ir streikų bangos.

■W

lų, kaip įmini, kuodus, pail
gintus uodegas, plunksnas, 
untukiuM, pentinus ir lt. Daž
nai patinui yra didesni už pu- 
lolvM, puv., žųsų, kirų, gurnlų, 
vlšllnių Ir Žvirbllnių puokš
čių. gervių ir lt. AlvirkŠčiui, 
plėšriųjų paukščių ir kui ku
rių tilvikų putelės yru dides
nes. šium ryškinusiu pavyzd
žiu gali Imli musų puukštvu- 
nagiN,. kurio patinas svoriu 
108 -178 gr., o palelė —

329 gr., r 
telė yra du sykiu didesnė.

Ančių skirtumas pnsirolškln 
dažnai kūno sudėtyje, ypač 
balso aparate. Tuomi ypatin
gai pasižymi ančių Šeima. Dėl 
to Ir patinui skiriasi nuo pa
telių savo balsais, bet 
balsai gali skirite ir 
npuralo skirtumui.

Tie paukščiui, kurio 
du «yk per motus, guli turėt) 
visiškai skirtingus rubus j vai
riais molų laikotarpiais.- Pa
vyzdžiu gali būti žvyrė (Imi- 
tas lotorvlnns): žiemos molu 
Ji yru beveik visu baltu, o va
sarų rudai kanapėtu, 
kad ir naminis gaigalas (bet 
Ilk atveju, Jot Jis nėra baltas)

220 
kitaip sakant, pu- 
i nykiu didesnė.

(hižmvl 
nesant

arba,

spalvų rubus —- jo galva esti 
žalia, metalo blizgėjimo, Švel
niu pliku rnštu kūno Šonui, 
'lestos plunksnos uodegoje Ir 
t. Vasaros pradžioje Jis imu 

Šertis |r pasidaro panašus | 
intelę, bet Šiuos rubus jis dė

vi porų mėnesių ir, išsišėręs 
irleš rudenį, vėl įsigyju pili
ety ryškių pluksnų. Tas puls 
'eiškinys pastebimas pas dau

geli kitų ančių rūšių. Pašyn ė • 
Inu, knd ančių patelės Šerias! 

vienų .sykį per metus ir <|ė| 
o nekeičia savo išvaizdos.

Rubni, kuriuos paukštis dfi- 
vi veisimos! laikotarpiu, vedl
iam! vestuviniais rūbais, o tie, 
Biriuos paukštis turi Šiam lai
kotarpiui pasibaigus, vadina
mi poilsio rūbai.

Vieni paukščiai sueina po
romis ir poros sugyvenimus 
vairioje puukščĮtj ftišyjo guli 
ęstis nevienodų laikų, Sugy

venimus gali prasidėti vos 
'Tujai*’ pasireiškus ir tęstis 
’ ki pirmo kiaušinio pasirody- 
no (kai kurios antys), arba 
tęstis iki to laiko, kada jam 
likliai nebėra reikalingi tė
vų globos. Bet ir tada tarp tė
vų! dažniausiai nėra tokio pri
sirišimo, o yion tik ryšiai, kilę 
š bendro reikalo vaikus |š-

* Prof. T. Ivanauskas

Paukščiai Pavasarį
Ančių skirtumas 
Porelių susidarymas.

Ančių skirtumai pas paukš
čius pasireiškia- tarp kitko, jų 
plunksnų spalvoje, "bet šis 
skirtumas pasidaro dažniau
siai ryškus tik tada, kai pauk

Daugumoje patelių rūbai yra 
panašus į jauniklių rubus; jų 
spalvos esti neryškios, pilkos, 
gelsvos, salsvos, vienu žodžių 
tokios, kad lengvai susilieja 
su aplinkuma. Patinų rūbuose 
neretai spindi puikiausios ry
škios spalvos r brangių meta** 
lų žvilgėjimai. Be to, patinai

žčim pirmų tyki muižęrU. dainai turi (vairių papuošę

Jau spalių mėn. būna pusteklr- 
hčIumIoh porelėmis, nors perė
ti pradeda Ilk Mokančių melų 
gegužės mėn. Tas puls įvyksta 
pas dtdžInslaB taukinos unite: 
Jau rudenį gaigalai, įsigiję sa
vo puikius vestuvinius rubus, 
suveda pažintis su savo InisL 
motų sužadėtinėm. Tai yra

porelių susidarymų. Sužadėti
nių porelėje tikru moterystė

tuomet taip tik vestuviniai rū
bai paniekia aavo aukščiausiu

liet kai kurių ančių, pav., 
ledinių ančių, atvykstančių 
žiemoti | tpuitų pajūri IŠ Mur- 
mano pakraščių, rūbai pilno 
novo puošnumo gauna Jau ba
landžio mėm, o po to tuoj pus 
Juos prasideda šėrimasls, ir

bus, Apie lų laikų jos apleid
žiu musų pajūrį ir, nukelia
vusios ) ledinuoto vandenyno 
pakraščius, ima pcrčtl. Tuo

nthinkn vchIiivCiiih, bei "sužu* 
.dėtuvėms.”

Via dėlto yra paukščių, ku* 
rlų prlošvostuylnč pažintis os 
Ii trumpa, pav., karvelių Įžatr

ktt vos 7-8 dienas, kas labai

veisimų. Jurų šarkos sužadė
tuvių laikus trunku apie 4 
savaites. Visus Šis Įnikus pro, 
leidžiamus visokiais žaidi
mais, kuriais putinėlis ir pu
telė stengiasi atkreipti kits

lizdui vielos.

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dfilto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

kad juodųjų genių porelės 
lariai, auginant vaikus, visų 
laikų yra tarp savęs kariu- 
<aį nusiteikę. Turima įspūd
žio, kad kiekvienam iš jų ne
pakenčiama, kad kitas daly
vauja vaikų auginime. Tas 
.ats pastebėta pas daugel} 

vabzdžiaėdžių giesmininkų.
Kartais vienos porelės na

riai, kurie buvo išsiskirstę, 
vaikus išauginus, po melų vėl 
sueinu ir šį reiškiu} galimu 
butų nuvokti kaipo patvarių 
pažint}, bet tokius ryšius gali
ma taip pat aiškinti tuo, kųd 
abu paukščiai grįžtu tiksliai į 
priprastų perėjimo vietų ię 
tuo budo čia vėl susitinka.

Kai kurie paukščiai gyvepa 
poly audri joj e, t. y. kad viena 
patelė sugyvena su keliais pa
tinais. Pavyzdžiu gali būti 
plaukikas (Phalaropus), kur 
patelė sukrauna arti yiens ki
to keletu lizdų ir, padėjus į 
juos kiaušinius, paveda juos 
perėti keliems patinams, su 
kuriais prieš tai susieidavo.

Yra paukščių, nesudarančių 
jokių pastovių ryšių: jų pati
nai ir pateles sueina tik ^ru
jos” metu, o po to persiskirta, 
ir patinąs nedalyvauja nei pe
rėjime, nej vaikų auginime; 
taip antai daugelis vištjnįų 
paukščių (teterwinai, fazanai 
ir tt.), gegutės ir tt.

Veisimosi laikotarpis pap
rastai prasideda nuo to, kai 
patinas ir patelė susiieško kits 
kitų ir sudaro porelę. Bet to
kios “sužadėtinių** porelės 
dažnai atsiranda daug anks
čiau, negu to reikalauja vęis}- 

r«įkal|9» pav,, kuosos

. ................ ............. ..... .. ....... .
Užsiprenunicniokit 

“GIMTĄJĮ KRAŠTĄ” 
Kas gerbiu senovę, nori pa
dėti savo luptom \ būtovei 
bei praeičiai ištirti ir savo 
tėvynę geriau pažinti, tegul 
užsiprenumeruoju 

“GIMTĄJĮ |OIAŠTA” 
kraštotyros, įllustruotų žur
nalų, pašvęst)}’ lietų vos et
nografijai, archeologijai Ir 
turizmui. ►

» Eina berlainiais antri mc^ 
lai. 64 pusi. Prenumerata 
Lietuvoj 5 litai. Užsieny 10 
litų. į

Redaktorius P. Rugulliš- 
kis. Adresas:

AUŠROS MUZIEJUSŠIAULIAI, LIĘTUVA,

1) U L It Kronika
HMaiMlllWliiMil«ii»»»iir i nlĮlKriil’MiiMI

Buenos Aires, Argentinoj,

rltiomonės Karlų Sųjungu. Su
jungta tiksiąs suburti visus bu
vusius 
Plotų 
DULK 
gų*

LIotųvpB kurinis dabar 
Amerikoj gyvenančius. 
Sųjungui Išsiuntė kny-

X**fcX*—*x
Domininkas Kutkuu, Iš Jur

barko, virš 29 metų dirbo dva
ro Frankfurto apylinkėse, Vo
kietijoj. Dabar J| vokiečių vy
riausybė, net neleidus turto pa
siimti, Ištrėmė Į Liotųvų. žmo
na ir valkai liko Vokietijoje, 
mat Jie turi Vokietijos pilie
tybę.

Xi V.
/t ""-""jlU

Į Maloniu lietuvių kongreso 
spaudos parodų jau gauta iŠ 
Latvijos J. Masiulio pirmi 
spaudos eksponatui, kurių tar
pe yra rotų vertingų spaudos 
dalykų.

__________________________ AnlriidlonlH, gcg. 28, 1935 

pOsl Į DŪLU prašymu padOli 
Jiems Isltfytl AemOs sklypų h 
piistutytl Lietuvių llumiis. 

X-—X-~~-X
Argentinos Lietuvių Tauti

ninkų ^ųjunga Iterteso miestu 
turi nusipirkusi žemės sklypų 
Ir nori pastatyti pradžios mo
kyklai namus.

XXX

i DULK valdybos pirmininkas 
Skipitis Amerikos angliškų 
laikraščių reporterių buvo klau
sinėjamas, ar nėsų Lietuvos 
karo su vokiečiais, ir smulk 
meniškai turėjo nupasakoti Su 
hho Ir Neumano bylos eigų. Net 
Ncw Yorko miesto burmistras

Lietuvai iš Vokiečių pusPu, ai 
nubalau gyventi Lietuvoj, kui 
karo pavojus vIh gųsdlnu. | 
tai New Yorko burmistrui p. 
Skipitis atanka, knd prie pa
vojų esamo pripratę, kaip pri
prato italai prlo vomuvIJiius.

llelknlų VcdOjuH.

Atėjo Kultūra No. 1
Žurnalo ’rųritiy« IdomuN Ir i»n- 

nioltIniuUlNi JmuihhuIoh kiulOM ktl 
*0 — A. Ąmalvh. FrlelhUirlnn 
tukli diibartlnnl Ainonlu imldioli^l' 
mI — H. llurhhN, Uitiem RroąąpM 
įlflnl — J. DslusuakiiN. IA Audru- 
lenu gyvenimu — 1’ruL P. Ijooiimu. 
Kldfo diirbiiN — El.hi Erniiburg, “Mnn 
eilimti kurduh” — ()< ErdburK. 
(i'UvIiiiiN ItolnuM — Ml. (billnlN, mi- 

dikoh. poMljft Ir U, Kaina -- 4ftc.
(hdlmu gauti. NAUJIENOMIS.(i'UVllIMM IklhttM •— 

Nikoh, poeslja ir U,

SAM WIDMAN
3405 SO. HALSTED ST„ Tel. Boulevard 3998
Dabar Laikas Malevoti! Apsišvarinti!

DYKAI PRISTATYMAS
* I

IŠ Ih'nzIlijOH I pilHHlllk) llo 
tuvių 1 ImnuruHų ruošlutii at
vykti “Lietuvio” fudaktoriim 
Stasyn VuiicuvIčIuh Ir mokyto- 
Jum E. Požėra, kurte padarys 
in'unošinia apte tenykščius lio- 
utvly Švietimo reikalus, , / 

x—X““ X
DULK per balandžio mčn, 

įvairioms užsienio lietuvių or 
Manlzacljoms Išsiuntė 2055 eg«r 
knygų už Lt. 2,444.

Lietuvos Uoptro Vykdomasis 
Komitetas Buenos Aires krolr

' Jūsų bitengcnybės bus

što } musų
SAFETY DEPOSIT

VAULT B0XES
Baksas yra saugus, pa

rankus Ir prašalinu 
rupest}.

Remia—$3.00 j Melus

HALSTED EKCHANGE
NATIONAL BANK 
19th Place and 

Halsted St.

TROKAI-KARAI—TRAKTORIAI 
TRAILERIAI 

. i VISOKIO DIDUMO 
VISOKIŲ IŠDIRBYSČIŲ 

VISŲ BODY STYLIŲ
Tokiomis kainomis, kurios tiks jūsų kišenini

Kokio norit jcaro arba troko, jis laukia jūsų čia

FORDAI
DODGES 
LA SALLES 
CADILLACS 
STUDEBAKERS 
OLDSMOBILES 
CHEVROLETS 
HUDSONS

J.00 Trokų ir Kąru dėl Pasirinkimo 
Turime daug stako vlįų fopdy typų. Vėliausių 1934 

į Fordų, pigiomis kampinis. 
Perkant, įteki reikia įpidkėtl.

Ątvažiuokit ir persitikrinkit patys ' 
PIRKIT DĄBAR nuo žinomos įstaigos Naujų Karų Par- 

. davinėtpjo, kol dar Išpardavimo Kainos yra veikmėje.
Atvaiiuakit į musų įstaigą šiandien.

Pašaukite telefonu, mes a t vešimę naujų Ford V8 Trokų 
arba demonstratprių karų prie jūsų durų.

B & W AUTO SALES 00-
827 West 35th St Phone Yards 6080

AUTPRIZVOTI FORD pĘĄLĘRIAI

EGYPT1ŠKA 
mulcvu uiigSČlauslos 
rųllcs, gailio imdavo* 
Iii vidujų ir te lunko,

HIENOM PIPIERA, <WI fronl 
rulinlo. arba nilogknmbnrlo 

Puikius ruik'H, už role 

51c

HALTAS ENAMEL, 
goniM, giillomin 7K 
11k ._ u ®

LINOLEUMAS
9x12 pėdų 
Specialiai 

, 53.98
79c

Mes CHdine uicninlčU kioH apicUnkifn Nil-Hnamcl 
. parda^Jal, .

4 COLIŲ BRUNIUS Vi

PASIPUOŠKIT
DEKORACIJOS DIENAI pas
Bernics Dress and Lingerie Shoppe

/ 3437 So. Halsted Street

SILKINES DRESES
Nepaprastai Atpigintos,

A A * PRĮNTS 
♦(’REPEH

J * WAHHABLEH
r • z < v nrjKn 
f* NEW FABRICS

ir brangesnės „
Vertės $5 k $3.95

Už šių kainų jus negalit nepirkti puikios 
naujos drcsėsll! Tai yra tokios dresės, 
kurių jus laukei. Mieros: 14 iki 20, 38 
Iki 52.

BERNICES 

iPančiakos 
L Specialiai

59'
I Gryno Miko Full 

Fashioned
|| 8% iki 1QH

|| Vėliausiu 
i Spalvų

Užbaigimas 
k SWAGGER

SIUTU

i s2.98
& VERTĖS IKI 95.00a ir
I S4.98

\ VERTES IKI $9.95 
Visi iiomis žemomis 

T kainomis. Naujausi* 
vėliausios mados mo

deliai; Visų mieru.I DIDELIS 
* SUTAUPYMAS!

MOTERIMS RANKINIAI 
MAIŠELIAI IR ŠERNOLES
Pritaikomi prie jūsų rūbų

LABAI 
tlwV SPECIALIAI

Vūv naujų .palvų: NAVY, JUODI, BALTL

BEBNICE DRESS & SHOPPEE
3437 SO. HALSTED STREET
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VAKAR IR
ŠIANDIEN

MALEVOS!
4iai

susirasit

Phnne Boulovard 7314. Chicago, III

PĄDĖKAVONfi

inMTNflOb

DISTRICT NATHAN KANTER

FURNITURE CO

Chicagos Lietuviu 
Draugijos Piknikas

IT’S SIMPLY 
INEXCUSABLE

Malioriiig-Dckoratorlus
PAIMTINO & DBCOUATING

Stulom 
namus.

STOGAI 
ROOFING

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAIN8

Didelis llhmrdii 
vilnas v I s o k I n 
inalovų k v n r

Radiatoriai ir Katilai 
RAD1ATORS & BOILEKS

Chicago Saloty Cęuncll iš 
leido atsišaukimų Į motoristus, 
ragindama juos būti atsarges
niais. 0(10,000 vaikų dabar lan
ko mokyklas ir jų gyvybes rei
kia saugoti.

E HAMBURGER C& 
SiNCElgftą J!

MUZ. MOKYTOJA 
MUS1C TEACHER

Chicago rengiasi nepaprastai 
iškilmingai atšvęsti Dccorntlon 
I>ay. įvyks didelės ceremonijos 
Ir panidns Michigan ayenue 
gatve.

Illinois valstijos aeronauti
kos komisija užtvirtino Chlca- 
gos majoro projektų įrengti 
airportų prie Michigan ežero 
kranto, miesto centre.

UNLESS II HAS 
THESE 2 ESSENTIALS:

Prie Marshfield ir Roosevelt 
gatvių kampo kas tai bandė 
nušauti 20 metų, Dnnlel Čir- 
celli, 722 S. Ashland avenue. 
Jis buvo sunkiai sužeistas.

r Skryliam nmlovu
OailollttB 79c

VARNlft IIEMOVER
Galionas
MALMVj
Galionus

suj ieškojimo biuras 
Service Bureau) tu- 
veltui suj ieškoti na- 
pagyvenimus tiems 
kurie turės išsikrau-

Sekmadienj, autom o b i I i a i 
Cook apskrityje užmušė 5 žmo
nes. Tas padidino nuo automo
bilių žuvusių skaičių iki 356. 
Sužeistųjų skaičius siekia 6,-

no nio- 
i motų 

Čhicagoj.
nuliudimo 

motinų Malvina,

Sekmadienį, po pietų su dide
lėmis iškilmėmis buvo inaugu
ruotas susisiekimas autobusais

Lopšyje užtroško 0 mėnesių 
kūdikis, Margaret Urentum, 
1852 Oakdale avenue. Tėvai Iš
ėjo | bažnyčių, o kūdikį įdėjo 
į lopšį ir užklojo, (hjžę rado 
vaikų negyvų.

HMU1KO8 Ir abelnon muzikos, V. 
čcpukaltfl-Chap, 1584 N. Oaklay Ava. 
Tol. Brungvvlck 9181.

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

17-ta gatve kursuos 
autobusai

mylimas 
sakojpe: 

mėje ir lauk

KVIETKININKAS
Gėlės vostuvBms. bunklotųmij 

uuirrabanis.

CHANE V1EW 
Sinclair Guaollno Htotla 

3858 South Ked/.iu Avenue 
SPECIALISTAI 

Grlzavlmo 
rutulsimo Toltų 

Alyvos Nuloldlmo
Mos užlaikomo plutų puslrlnklma 

visų Sinclair Produktu. Sustokite 
Šiandien Ir parsltikrlnklt musų man
dagiu Ir Tolslngu Puturnuvimul

AUTO Radiatoriai 
AUTO RADIATOItS

, W. SCHAULKR’S STORAGE 
4644 N. Wo»tarn Ava.

Detaliu rakandų skyrius, $450 varto
to* tikras kiniška* dlvonaa. PIGIAI. 
Nauji kiniški kaurai po $16. $26. 
$36 Ir $360. 10 daik. valg. kamb.
sol. $98. Modom. 8 d. mlegkamb. so
tus $98. Parlor sėt. $26—$46. Cash 
ar Išmok. Vakarais Iki 9, ned, Iki 4.

Vakar Čhicagoj o buvo 
ridento F. D. Roosevelto 
n na, Eilioti Roosevelt. Jis 
patarėjas, dirbus kartu 
Amerikos oro linijomis.

CARU BROS. WRECKING CO.
(Ine.) 

įsteigta 1915, 
Parduodame Visokios Rūšies 

ANTROS RANKOS BUDAVOJIMUJ 
MEDŽIAGA.

Naują Statybai Medžiaga Ir Malkos 
Lietuvį pardavSją rasite musų 

varde.
8008-8089 S. Halsted St, 

VICtory 1272-1278

ŠOKIŲ MOKYKLOS 
DANCING SCHOOL

Auto Patar. Stotis
AUTO SERVICE STATION

Majoras Stowell, Chicagos 
pašto rūmuose, paskelbė, kad 
priims 50 kandidatų į J. V. 
“marines’, Kandidatai turi 
būti nuo 18 iki 25 metų am
žiaus, baigę, high school ip nc- 
aukštesni 6 pėdų 2 colių.

47-tn gatve. Autobusus operuos 
Chicago Surfuce Lines, ,nuo 
Kedslo avenue iki Ko^tner avė.

Iškilmėms, Town of Lako 
Ohamber of Commerce buvo 
suropgęa paradų. Dalyvavo ma
joras ir kiti valdžios atstovai,

Dideliam transportiniam bu 
sui bevažiuojant | Los Angų 
les, ties Mayvvoodo, šoferis Jo 
seph Kelly, 53 m., stulgiai nu 
mirė. Keleivių gyvybės buvo iš 
gelbėtos, kai vienas iš važia
vusių, greitai susigriebęs, už
suko motoro raktų.

ANTĄNĄS SADŲNAS
Kuris mirė gegužės 21 dieną 

ir palaidotas tapo gegužės 24 
o dabar ilsis Tautiškose ka
pinėse. amžinai nutilęs ir ne
gulėdamas atsidėkovot tiems 
kurie suteikė jam paskutini pa- 
tamavima ir palydėjo ji. j 
tą neišvengiama amžinybes 
vieta.

Mes atmindami ir apgailėda
mi jo prasišalinimn iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią pa
dėką dalyvavusiems laidotuvė
se žmonėms. Dėkavojame p. 
V. B. Ąmbrose už prąkalha. 
Dėkingi esame draugams ir 
pažištamiems už gėles. M r. ii 
Mrs. Kromel, broliui Sadunui, 
Mr. ir Mrs. Struke, M r. ir Mrs. 
Roelle W«st Pųllmąn. III., Rų- 
bas family, John Simaitis. Mr. 
ir Mrs. Bagdonas. Lovęjkis, 
Flonst, M r. ir Mrs. Savęs. 
Mrs. Tillie Alyn, Mike 
Bannes, Mr. ir Mrs. Cha
nas

Stock Yanls policija aulinė 
tris negrus prie 53-Čio.s ir 
IMnceton, kurio vogdavo bal
dus iš namų. ,

3621-23-25 SOUTH 
HALSTED STREET 

JOS JOZAITIS, Mgr.

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar Jūsų stogai reikalauja patai

symo? Pašaukite milą ir mes pasa
kysimą kiek kąštuos pataisyti. Mes 
taipgi darome visokį blikoryatfe 
darbą.

8216 So. Halsted Street. 
Tel VTCtorv 4965.

Namų 
(Jiousing 
rį tikslų 
mus ar 
žmonėms, 
styti iš apielinkių, kuriose ęis 
pguja statyba sulyg Viešųjų 
Darbų Administracijos (PWA) 
pliųnų.

Namų suj ieškojifno biurus 
gauna Naujienas kasdien ir iš 
N»«ji«B999 Wbbč>u apskelbi?

DON'T BUY 
Any Refrigerator

HENDUOJU LABAI GRAŽŲ 
DAUŽĄ

Dd Išvažiavimų Ir piknikų, <11- 
dolfl platforma šokiams. Gražus 
Švarus miškus ir visi parankumal.

Kroipkltfis
RAIBUŽIS FARM A
Už Wlllow Springs 

į vakarus 2 mylias 
ant 83 gatvėn 

Klauskite
BĮ G TON Y FARM

Pasigėręs Andrew Wise, 40, 
161(1 W. Austin avenue, bandė 
nudurti savo sūnų, John, 10 
m. Reikėjo 25 “šilčių”, kad 
žaizdas uždaryti.

Yoų cannot oxpud tų moko 
frtųnda soclally or Įn buslneis 
If you hayo halUosh (bad 
broalh). Slnco you cannot do- 
toct lt yoursolf, tho ono way 
of rnaklng aura you do not 
oFFend Is to gargia ofton wlth 
Llilorlno. lt Instanlly dųitroys 
odonb Imprpvaa moylh hygleno 
and chacki Infpctlon. Lambort 
Pharmacal Company, $1. LquI», 
Mlisourl.

(.ISTERINE
ends halitosls

Kllli 200,900,000 oermi

SKOLINAM PINIGUS ANT PIRMU
MORGIČIU

Apdraudžiam nuo ugnies didžiausiose 
Kompanijose

JUSTIN MACKIEWICH
Phone Canal 1679

Priims 50 kandidatų 
i “marines”

ALFONSĄ SUMINSKIENĖ 
po tėvais Kuodžiukė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 27 dieną, 5:80 valan
dą ryto 1935 m., gimus Pane
vėžio apskr.. Naujamiesčio 
valsČ., Karbočižnos kaimas. 
Buvo narė Keistučio Rliubo.

Amerikoj išgyveno 11 metų.
Paliko dideliame nųliųdime 

vyra Antaną, seserj Kazimierą 
Andrešupiene ir švogeri Juo
zapa ir sesers dukteris Jose- 
phine ir pusbroli ir pussesere 
ir gimines, o Montreal Cana- 
doj broli Joną Kuodi. IJętuvoj 
seserj Marijona Kurkaliavičie- 
ne ir seseries vaikai ir 1 dėde 
Joną Kuodi.

Kūnas pašarvotas rąndasi 
4092 Archer Avė.

Ląidotuv:ės ivyks seredoj 
gegužės 29 diena, 8:80 vai. 
ryto iš koplyčios i Nekalto 
Prasidėjimo Panelės šv. para
pijos bažnyčia, Brighton Par
ke, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už vėlionėš sielą, o 
iš ten bus nulydėtą i Švento 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Alfosos Sumins- 
kienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
apteikti* Jai -paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nulipdė liekame.
Vyras, Sesuo, švogeris. 
Pusbrolis, Pusseserė 
ir Giminės.

Pątąrnauja laidotuvių d i re kr 
torius P. J. Ridikas, Telefo
nas Boulevard 4089.

3 Komu ropim'oH OCp 
Valomosios ..

Didelis pasirinkimas sienoms pa
pievy su (lldolo nuolaidu.

Yihuih Hardwure and 
Paini Company 

3747 W. »9nl St, Tol. Pro.. 12117
TAIPGI

Brldgeport Hardware 
and Paint Corp.

3214 So. Halsted St. V kito r y 7201

F ATIDAI
NAMU SAVININKAM 

ši budavojimo {staiga siūlo spe
cialias kainas tiktai per ši mėne
sį, APSKA1TLIAVIMAS DYKAI! 
DARBAS GARANTUOTAS. LEN, 

GVI IŠMOKfiJIMAI.
PALŪKANŲ,

Muro darbus, Cemento darbus, na
mų pakėlimas, 
viškų ir bese- 

' mento išlygini-
maa* naufus mu 
rinius frontus, 

i H krautuvių patai-
symas, šinglia- 

r' vonias porčių ir
į namų, plumbin 

pras ir
W jvedlmą®,

. L*WNDA|.Ę
OOMSTRUCTION 00,

3653 West 26th Street
Telefonai: a

ROCKWELL 0750
Mk LAVVNDALE 1875

■■ ........................... .....

RADIATORIAI IK BOILERIAI
Kainos dabar numažintos25* au 35%

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
minėsiu. Krelpkitis visuomet į

LEV1NTHAL PLUMBING
SUPPLY CO.

1685 W. Divbion St. 
kampui Marshfield

ANDREJEVO specialią vasaros 
kursus, x

814 W. 33rd St.
I> ” ,  —■■■■■—yi ■—■■■ ■■■■■■■■ i

mų temija, kas turi namus 
padavimui arba butus parėpi 
dąvimui. Jįeškunčiųs namų pr 
butų biuras pasiunčia veltui.

Tpkiu būdų pasiskelbimaa 
Naujienose įgyja dar daugiau 
vertės.

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

PLUMBINGO IR NAMŲ AP- 
ŠILDYMO SPECIALIAI

VUerpuM china doset kombinariie, 
aržuolinės ar klevinės $*f QE 
sėdynės ................................ ■
Metalinės chrome kombinacijos sin
kų, kranas, su nuimama • CQ 
sėdyne ........   fc«vw
Karšto vandens šildytuvas $E 4 C 
ir tanką 4o galionu {talpos
Pilnas pasirinkimas tavory. Dykai 
atvežimas. Atdara nedaliomis iki 
pietų.

A. ME8SE and SONS
2456 W. Lake St. tel. Seelby 3513

pravartu musų organizaci
jos nariams priminti, kpd Drau
gijos piknikas bus birželio 9 
d., “Birutės” daržo, Justice 
Purk, UI. Aitų piknikų galima 
pavadinti dainų pikniku. Daly
vaus not keturi chorai: “Biru
tės”, "Naujos Gadynės”, “Pir
myn“ ir "Vyrų” choras. Taip
gi dalyvaus dvi šokėjų grupės: 
Beliajaus ir Andrejevo, bus ii 
kiti įdomus pamargininiai pro- 
grame.

Bus gera Goo. Steponavi
čiaus orchestra—Slephens Re 
vellers. Roosevelt Furnituro 
Co. įrengs “laudspikorį” k 
programo garsus sklois visamę 
“Birutės” darže. Bus imami pų 
veikslai susirinkusios publikos 
ir programo dalyvių^

Draugijos nariai' ir podraug 
svečiai kviečiami esate rengtis 
iŠ anksto, kad birželio 0 d. ga
lėtumėm visi linksmai laikų 
praleisti — gražių dainų pa
klausyt, jaunimo šokiais pasi
gerėti, tyru oru pakvėpuoti, 
draugiškai pasišnekučiuoti.

Labutis, Real Estate ir Pask.
REAL ESTATE & LOAN

{REII’KITfiS I MUSŲ BENDROVĘ 
Del skolinimo pinigų ant namu. Del 
pirkimo, mainymo arbą pardavimo 
namus, lotus ir žemes. Paveskite 
mums visus savo Insurance, Fine, 
Tornado, Life, Sųrety Ronds ir ki
tus. Paveskite mums visus darbus 
legaiiškus, dėl pripildymo ir paga
minimo visokius dokumentus, lietu
viškai ir angliškai.

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

Ofisas atdąras iki 8 v. vak.
44 E. 1081h St., prie Michigan Ąve.

FEDERALbAVlNGS
AND LOAN ASSOC!ATIQN 

OF CHICAGO
2324 So, keavitt Street

Telefonas ŲANAL 1679
JUSTIN MAC£IĘWIčH, Prezidentas
HELEN KUCHINSKAS, Raštininkus

KONTRAKTORIA1 
B. Hluikls & Co, 
naujus ir taigom ganus 

Patyrimug 15 motų. Dar- 
buH garantuotas

_ HO. F11ANC1HCO AVĖ. 
Phono Lafnyctto 5824,

PO GAISRO VffiL 
ATSIDARO

P. CONRAD
HTUDIO

420 W. 63rd St,
Fm«lewood 6883-5840

Dar gražiau, modornlS- 
Idnu įrengtu.

Siunčiamo Gėles Telegramų 1 
pagaullo dalia.

Atsilankyk t 1 bllo kurią1 iŠ musu 
8 kruutuv ų ir pusižiuyflkit—Jus 
čia raslto dokvloną Žinomą malo- 
voh rūšį už nupigintas kulnim. 
$2.00 Baltu žibanti Mu- 
lova, už Gal............................VVU
$2.25 Baltu Fiat Mu- $«Į 4 H 
[ovn, už Gal.................. I » I V
$1,21) Siotollumg Mulovu, CAa 
už Gal..................... .......
KulHumlna $1.00
25 mv, ................... ........ 1
Visą Mulova 100% Garantuota— 

Arliu Siigružinglmo Pinigus
Paint Exchunge „f Chicago 
1557 Mllvvąukeo ąv, 2274 Elgton ąv. 

6836 S.Hnl«hKl Mt. tcLArinltage 1440

no žmogaus investmentas iki 
$5,000.00.

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

Reikalau darni 
visada galite 
gauti savo šu
tau pytus pini
gus. Įstojimo 
mokėti nereikia.

PKEZIDENTO GIMINAITE 
KABAIIETE

Franco, L> Ro|>bln»
NEW YORK -j Hole! Pierre 

kabareto dninųoja Francus L. 
Robbins, ’ tolimu prozidonto 
Booho velto giminaitė. Esanti 
nebloga dainininkė.

Senų ir naujų lietuviškų knygų 
«s*!1110C1.&?")*: 

■ i—— ■ ■ .„.i ...... i, ■ n—- ,■■■■■ ,

LENTOS ir Medžiai 
LUMBER

. ...... 1,

Duodam Paskolas Ant Morgičių 
Mažais MėRcsiniaią Išmokėjimais nuo 5 iki 20 Melų 
. Taupykit Pinigus Užtikrintoj Vietoj

U, S.’Government Įstaigoj, F. 
S. and L. Ins. Corp,, Washing-

Til|ie Alyn.
Mr. ir Mrs 

r. ir Mrs. 
ld Star Club ir paga- 
tavpjame visiems da

lyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms: o tau musu i 
vyre, tėveli ir 
ilsėkis šatloj 
mus ateinant.

Nuliude liek
Moteris, Duktė, Sūnūs, 
Brolis jr Giminės.

Radiatoriai — Fenderiui ir Body 
Patalgymag 

Auto Molcvojlmus
Darba utglimum Ir pristatėm.

R&R
Radiator and Body Co.
H. C. Roichert, Jr. J. F. Itouthcr, Jr.< 

Įsteigtu 1920.
8672-74 ARCHER AVĖ.

_________ LAFnyotta 7688_________

KNYGOS 
BOOKS

Fri gidai re 1935 šaldo ge
riau. todėl, kad kiekvienas 
modelis yra prirengtas su 
Super Freezer, 
Super Freezer suteikia jums 
pilna sušaldymą kiekviena
me kabinete. Greitai sušaldo 
irę cubes. Yra vieta dėl su
šaldėm o mėsos ir ice cream. 
Yra ekstra vietos dėl laiky
mo ice cubes. Sandelis dėl 
daržovių ir vaisiu. Atsilan- 
kykit pas mus ir apžiurėkit 
FRIGIDAIRE 1935.

NEREIKIA PINIGŲ 
ĮMOKĖTI

Lengvais išmokėjimais 
2 metu.

mrx, $99 5ū

CENTRAL
Djstrihutoriai

Mutual Liąuor Co 
4707 So. Halsted Street 

TęĮ. YARDS OftO?

laukite K. Čopukag Tol. Brunavrick 
9181 arba Lafayotto 5277.

Piknikams Daržas 
l’ICNIC GROVE

ROBERT ZIGMUNT
PorsiskvrS su šiuo pasauliu 

frogužės 27 d. 2:50 vai. 
tu 1935 m., sulaukus 6 
uinžląus, „i—, _

Paliko dideliame 
tėvu Petru, 
broli Edvardu, 2 seseris: Eleo
norą „ir Dorthy. Kūnas pašar
votus randasi 4600 Milwaukee 
Avė., kampas Wilson Avo.

Laidotuvės ivyks penktadiU" 
nyj, gegužės 31 d. 8 vąl. ryto 
iš namų i Our Lądy o( Vic- 
tory, 5200 Agątute St., para
pijos bažpyčiu, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielų, D iš ten bus nulydė
tas i šv. Kazimiero kapines.

Visi .a a. Roberto Zigmunt 
gimines, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekamo
Motina, tčvąs, brolis, 
seserys ir gi ulinės,

Laidotuvėse patarnąuju lai
dotuvių direktorius J. V. MaY» 
4550 Mihvaukee avė., tel. Kil- 
dure 2115.

THE DAILY
—im Matui i»wwa»r 

BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 

ALFABETO TVARKOJE
Bis skyrius yra vedamas tikslu pagelblti musų skaitytojams su< 
sirasti, kur galima nusipirkti (vairių paprastų ir nepaprastų 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų ae- 
Hallto susirasti ko jieškot, pajaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite Informacijų, jeigu tik 
jų bus galima gauti,
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Pasekmingai Praėjo 
“Naujienų” Piknikas

Sutraukė kelis tūkstančius žmonių Į 
“Birutės” Daržą

Oro biuro apdovanotas pir
ma pavasariška diena Chicago
je, ir sutraukęs kelis tūkstan
čius gerų, nuoširdžių naujienie- 
čių į “Birutės” daržą, sekma
dienį įvyko “Naujienų” pavasa
rinis piknikas.

Nežiūrint į tai, kad sekma
dienį įvyko ne vienas bet šeši 

_ar septyni kiti parengimai, “Bi
rutės” daržą užpildė automobi
liai ir tūkstančiai linksmų, pa
sismaginti pasiryžusių žmonių.

Sutraukė piknikan lietuviai 
iš visų Chicagos kampų ir iš to
limesnių vietų. Saulei skaisčiai 
spindint ir tikram pavasario 
vėjeliui “dvelkiant”, judėjo 
daržas. Skambėjo dainomis, 
linksmais šukavimais, juoko 
klegesiu, pro kurį kartais pavir
šiun prasiskverbdavo ritmiška 
šokių muzika, plintanti iš pavi- 
liono šokiams.

Ten susigrūdęs jaunimas 
trempė į taktą įsi juosęs, kad 
paskui skubiai bėgti prie fon
tano vandens, nusivilkti švar
ką ir prakaitą braukti.

Pirmu kartu turbut pereitą 
sekmadienį viešumoje pasirodė 
merginos ir moterys su pavasa
rinėmis, šviesiaspalvomis suk
niomis, kurios buvo tikrai nau
jenybė po tamsiųjų šaltojo se
zono spalvų.

čia butų galima “svajonių 
sparnais iškilti į padanges” ir 
dainuoti apie “Naujienų” pik
nike buvusių gražiosios lyties at
stovių grakštumą, darnumą. 
Bet mes geriau pasilikime ant 
žemės ir nutraukime prie baro, 
kur visuomet be išimties, vyks
ta tikrasis piknikas ir kur yra 
daugiausiai gyvume.

Prie baro šiuo kartu teko 
visko išgirsti. Ten kai kurie 
prabilo tokiais šedevrais, kad 
“rytoj bus gražu, jeigu ne lis”, 
bet kai kur buvo galima išgirs-

išgirsti smarkius debatus apie 
tai kodėl visiems vyrams ge
riau liulkas čiulpti, negu cigare- 
tus paskui vieną kitą smalinti 
arba kodėl veteranams reikia 
bonus išmokėti arba neišmokė
ti.

Kad nesudaryti įspūdį, jog 
prie baro susirinkusieji vien 
debatus varinėjo ir visokias 
svarbias problemas rišo, reikia 
priminti, kad piknikininkų in
teresai buvo išsišakoję į kur 
kas didesnį skaičių sričių.

Štai, vienur vyko kontestas 
tarp kelių lenktyniuotojų nu
spręsti kisno įtalpa yra dides
nė ir kas į savo kūno rezervua
rus gali supilti daugiau alaus, 
kurį Senas Petras, Galskis, Puč- 
korius, Narbutas ir kiti įsijuo- 
sę pilstė.

Kitur, vokalini gabumai ke
lių mėgėjų pynė melodijas, ku
rios kaip ir visuomet grįžta į 
aną piisę vandenyno ir brai
džiojo per žaliuojančias pievas, 
per šlamančias girias ir apdai
navo grožybes ir smagumą sa
manotos bakūžėlės. Nors jis 
žodžiais ir neapibudintas, tie
sioginiai neišreikštas, net at
rodo, kad pas kiekvieną lietu
vį šioje šalyje yra ilgesys se
nojo krašto, kur jeigu ne gy
venantieji artimieji, tai atsimi
nimai, skatinantis jausmas, kad 
mes ten, o ne čia priklausome' 
— kiekvieną traukte traukia 
nuvykti.

Kiekvienas lietuvių susibūri
mas ar piknikui ar kitam tiks
lui — sukelia daugybes įvairių 
minčių, apie kurias galima ra
šyti^ kad ir ištisas savaites.

Bet čia to nedarysime, tik 
atsitraukę nuo romantiško — 
politiško — debatoriško baro 
trumpai vėl užbėgsime, į šokių 
pavilioną, kur mums tenka pa
matyti Vytauto Beliajaus ir 
Andrejevo grupių gražiai kos
tiumuotus vaikučius demon
struojant smalsiai publikai sa
vo kūno ir kojų miklumus. Pa- 

pripažįstame, kad

ti autoritetingų pareiškimų 
apie Hitlerio pliusus ir minu
sus ir ką kam lemia apsiniau- 
kiančios Europos padangės.

Prie baro irgi buvo galima sižiįirėję,

Kapinių Puošimo Dienai Bušų Patarnavimas
Greitas ir tankus pa
tarnavimas musų gra
žiuose ir patogiuose 
busuose.

BLUE BIRD 
SISTEMOS BUŠAI 

Veža i Ressurrection, 
Bethania ir Fairmont 
kapines.

BLUE BIRD COACH LINES, Ine.
1619 SOUTH STATE STREET Tel. CALumet 4668 

IŠLEISTUVUJ PARTY
Visi draugai ir pažystami esate kviečiami į atsisveikinimo PARTY, 

KURI (VYKS '

Subatoj, Birželio-June 1,1935
BARAUSKO TAVERN 

2244 West 23rd Place
Apleidžiu šių senų vietą dėl atidarymo NAUJOS VIETOS adresu 

J 725 WEST 63rd STREET
Bus užkandžių, gardžių gėrimų, muzika ir daug kitų linksmybių.

Kviečia J. BARAUSKAS.

GRANO OPENING

Išpardavimas
ANTRADIENY ir TREČIADIENY, 

Gegužio 28,29 
1845 West 47th Street

NEPAMIRŠKITE atsilankyti į šią atidarymo iškilmę.. 
Didelis pasirinkimas valgomų produktų musų krautuvėse 

1632 West 47th St 1847 West 47th S£ 
PRISTATOM DOVANAI.

vaikai yra tikrai geri ir pagi- 
riame mokytojus ir vedėjus už 
jų gabumus, už mokėjimą vai
kučius išlavinti — ir padėkoja
me motinoms, kad leidžia vai
kučius lavintis.

• Piknikas praėjo smagiai — 
gražiai, kaip ir kiekvienas “N.” 
parengimas ir, jį palydime su 
linkėjimais, kad netrukus “N.” 
vėl parūpins panašią progą vi
siems sueiti ir maloniai, laiką 
praleisti. (

Piknike, tarp svečių teko pa
stebėti kelis kenoshiečius, tarp 
jų, pp. Martinus ir p. Povilan- 
ską. Taipgi buvo p. Cinikas iš 
Binghamtono. —Xr—S.

Bridgeporto žinios
Sekmadienį, gegužės 19 d., 

įvyko linksmas ir malonus 
vakarėlis priėmimui p. P. Ta- 
mašiunienės sugrįžusios iš Lie
tuvos. Visas pastangas šiam 
priėmimui surengti dėjo jos 
brolis J. N. Bukantis. Jis taip
gi rūpinosi ir laivakortės išpir
kimu ir ją pasiuntė telegrama.

Gerb. Bukančiai šiame dar
be gelbėjo p-nas ir p-nia Ma- 
siolioniai. Gerb. A. Tamašiu- 
nas prisidėjo taip pinigais, 
taip atsilankydamas pas pažįs
tamus ir geraširdžius kaimy
nus, kurie kalbamą reikalą at
jautė ir prisidėjo prie pastan
gų pagelbėti p-niai P. Tama- 
šiunienei sugrįžti į Chicagą.

Kalbamas čia priėmimas 
įvyko Mr. K.Ukelio svetainėj, 
3436 Lituanica Avė. P-nios 
Masilionienė ir Ozelienė daug 
triūso padėjo tinkamam puo
tos priruošmui. Vakaras buvo 
šaunus ir užsitęsė nuo 3 vai. 
po pietų iki 3 vai. ryto. Mu
zikantai grojo tol, kol svečiai 
išsiskirstė.

Programo eilėj pasakyta ke
letas kalbų. Ten Buvęs.

Oak Forest, III,
k • . .

Prieglaudos gyventojai < lietu
viai atsiliepia.

Šios prieglaudos gyventojas 
Lekavičius pasisakė p. M., ku
ris atlankę prieglaudą, kad 
jam, Lekavičiui, yra gerai čia 
gyventi. Na, kur gi nebus jam 
gerai, kad automobiliu važia
vo. Jam daugiau niekas ne
rupi, kaip tik pavalgyti ir lau
ke po medžiu sėdėti. Mat jis 
yra ponas, jam nereikia dirbti.

Bet p. M. nekalbėjo su tais, 
kurie jau gyvena prieglaudoj 
po 10, po 15, po 18 ar po 25 
metus, šie seneliai butų pa
pasakoję ką kitą.

Yra tokių senelių, kurie be 
rankos arba be kojos, arba su 
medine koja ar sulaužyta. Jie 
turi dėvėti čeveriką 15 svarų 
ir vartoti dyi lazdas. Tik laz
domis pasiremdami tegali 
žengti/ Ir šitokie seneliai tu
ri dirbti kur valgo šeši šimtai 
žmonių trimis atvejais, kai pa
baigiama valgyti. Dirba jie 
sušilę. O t šitokiems atrodo 
labai sunkus gyvenimas. Ba 
kurį senelį pastatė darbui, jis 
turi dirbti, ar nori ar nenori. 
Jeigu nedirbi, tai išsiunčia lau
kan. Mane irgi buvo išsiun
tę. Jonas Regis.

Jonui R. pastaba: Skaity
dama tamstos raštą “Naujie
nose”, pripažįstu, kad tamsta, 
gyvendamas ilgai Oak Forest 
įstaigoj, turi daug patyrimo 
apie ją. Bet reikia atminti ir 
štai kas:

Kur mes gyvensime ir kokio
se apystovose gyvensime, jei
gu kriukio reikės, tai mes ir 
turėsime jį vartoti.

O kad seneliai cigareto ga
liuko ieško, tai, mano many
mu, galima ir nerūkyti. Ir 
nėra jau taip sveikas dalykas 
rūkyti.

Pagalios dar vienas daly
kas: kur tik, mes gyvensime, 
visur teks mums taikytis prie 
aplinkybių. M.

(Kilusi “N.” diskusija apie 
Oak Forest prieglaudos įnamių 
padėtį šiuo yra užbaigiama. 
N. R.)

NAUJIENOS, Chicago, III.
—............... r - ----------- .f- . .. ...... i . .......

ŠIANDIEN KONCERTAS

Dainininkė Helen D. Bartush, 
kurios koncertas įvyksta šįva
kar, Kimball Hali salėje, 306 S. 
Wabash avenue. Dainininkė iš
pildys platų liaudės melodijų, 
arijų, etc., programą. Kohcerto. 
pradžia 8:30 vai. vakare.

Socialistų Part. mo
terų skyrius rengia 
Memorial Day mi

tingą
Gegužes 30, Memorial — 

Kapų Puošimo dienų, Capital 
Rūmuose, State ir Randolph, 
įvyks masinis mitingas. Jį 
rengia Chicagos socialistų par
tijos moterų skyrius.

Iškilmėse kalbės, Ralph 
Chaplain, poetas, kuris yra 
skaitomas Amerikos darbinin
kų, dainium; Florence Curtis 
Hansen, Ameriran Federation 
of Teachers sekretorė, ir, Ma
ry Hillyer, Socialistų partijos 
moterų skyriau^ sekretorė.

Pradžia 8 vai. vakare, o įžan
ga — 10 centų .

' -—..
Darbininkų.Teatro 

grupe vaidins
Chicagoje

•■■t.. > ’.-.T-ii JH.fr , ■' ‘

Šiomis dienonųą Chicagon 
atvažiuos grupę. aktoriuj 
“Brookwood Laįor Collęge 
Playęrs”. Jie lankysis keliose; 
vietose Chicagoje, bet svar- 
biausį parengimų suruoš sek
madienį, birželio 2-trą dieną, 
Workmen’s Circl.e Lyceume,' 
prie Ogden ir Kędzie avenue, 
grupė pastatys du scenos vei
kalus: Model 7a”, kuriam mey 
džiaga buvo semta iš automo
bilių pramonės darbininkų is
torijos, ir “Shop Strife” — 
apie siuvėjų gyvenimą. Be to, 
aktoriai pasakys, monologų, 
sudainuos įvairius darbininkų 
dainas ir baladas.

I', , j .

Chicagos Parkų 
rankdarbių 

paroda
. Nuo birželio 3-čios iki 8-tos 
Mandel Brothers krautuvėje 
vyks Chicagos Parkų Distrik- 
to suorganizuota rankdarbių 
paroda. Visus eksponatus pa
gamino vaikai, lanką parkų 
rankdarbių kliasas. Bus iš
statyti įvairus mezginiai, iš- 
siuvinėjimai, odos dirbiniai, 
etc.

Paskutinę parodos difeną 
Parkų Marionečių kliUabs tu* 
rėš marionečių vaidihimus, tris 
kartus, 11 $0 A. M., 2:30 P. M. 
Įžanga visiems veltui. 

. ’ t '• >1 /■
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Nušovė 20 metų 
vyruką

šeštadienį po pietų policis- 
tai /Vijosi plėšikus, kurie už
puolė Consumers krautuvę, 
prie 59-tos ir WeptWorth gat- 
viųfrgV Policistai ėmė šaudyti, 
bet Jų kulkos pataikė ne į plė
šikus, bet į jauną, 20 mėty vy
ruką, kuris stovyje prie gara
žo, ties 5742 S. . Wefttworth 
avenue. ‘

Replika namų, ku 
riuose gimė Lin- 

colnas

Chicago Mail Order Outlet 
Co. krautuvėje, 511 S. Paulina 
Street, randasi nepaprastai tik
sli ir įdomi replika • triobos, ku
rioje gimė garsusis prezidentas 
Abraham Lincoln. Replika yra 
išstatyta krautuvėje, kur pu
blika gali ją apžiūrėti — be 
jokios įžangos.

Kai įdomybė buvo išstatyta 
Chicagos pasaulinėje parodoje, 
tai milionai žmonių atsilankė 
ją pamatyti.

Abraham Lincoln gimė va
sario 12 d., 1809 metais — dū
minėje, iš rastų sukaltoje pir
kioje. Nežiūrint to, jis paliko 
J. V. ptezidentu ir yra gerbia
mas bene daugiau už visus ki 
tus šios šalies viršininkus.

Duos $W,000,000 
paskoloms namų 

savininkams
Iš Washingtono pranešama 

Illinois piliečiams, kad kongre
sas priėmė bilių, padidindamas 
Home Owners Loan Corpora
tion kapitalą vienu bilioųu ir 
jeptyniais šimtais penkiasde
šimtis milionų dolerių. Tie pi
nigai bus išduoti paskolomis 
namų savininkams.

Pranešimas iš Washingtono 
sako, kad po to, kai preziden
tas pasirašys įstatymą, pilie-

GRAND OPENING TAVERN 
1706 W. 47 Street

Subato j, Birželio 8 d., 1935
Grandiozizkas Atidarymas Alinės. Bus puiki muzika prie 
visi svečiai galės linksmintis iki nedėlios rytui. Skaniausi

Visų gerai pažįstamas muveris.

P. NORKUS
Tel. Boulevard 6520

Įvyks
kurios __  _____  o___ __ _____ _ __ __ .
užkandžiai už dyką. — Nuoširdžiai kviečia visus draugus ir pažįs 
tarnus atsilankyti. Visų gerai pažįstamas mųveris.

GRAMAM SONS, >c
MALEVŲ KRAUTUVE 

1638 W. 79th
Tel.

1821 W. 35th Street
Tel. LAFayette 3873

Pavasarinis Išpardavimas
VARNISH TILE 

SIENOM 
POPIERA,

plaunama, tai 
pigiai kaip

161
už Role.

Sienoms Popiera

SIENOM
POPIEROS 

1935 Dezenių 
Švelni ir mazgo
jama. Jus pasi
rinksite patter- 
nus. Viena rolė

L® 12c
Apkarpom Dykai!

Diamond
ŽIBANTI MALEVA

Balta arba spalvose
Už Galioną ...........

Diamond Greit Džiustantis
SPAR VARNIŠIS

Išvidinis ir išorinis. Nebijo 
vandens; už 
Galioną .........

Sieteliams Maleva 
Žibanti Juoda 
Už Galioną ....

GERA IŠVIDINĖ
ŽIBANTI MALEVA

Maleva su Enamel išbaigimu 
Baltos spalvos QE 
Už Galioną ”1

29c

DUTCH BOY
Balta (Lead) Maleva
50 svarų ftK 
statinėlė ....... $5.63
AUTORIZUOTI PARDAVĖJAI NU-ENAMEL JEWEL 
WALLHIDE PRATT and LAMBERT and OLD ENGLISH 

PRODUKTŲ DYKAI PRISTATYMAS. 
Atdara Utarninke, Ketverge Ir Subatoa Vakarais.

Čiai turės paduoti visas savo 
aplikacijas į 30 dienų laiko. 
Naujai paskirti pinigai aprū
pins visas jau įteiktas ir nau
jas aplikacijas.

Plėšikų sunkiai su 
žeistas Cicero aludi 

ninkas Steliga
Justinas Steli-CICERO.

3a, 4701 West Roosevelt Road 
buvo sunkiai pašautas, kai du 
vyrai ir dvi moteriškės bandė 
apiplėšti jo alinę. Piktadariai 
atsekė Steligą iš banko, kur 
jis pasiėmė pinigų. Sužeistas, 
jis guli Frances Willard ligo
ninėje.

RADIO
GRAŽIOS DAINOS, ĮDOMIOS 

KALBOS LINKSMINS 
KLAUSYTOJUS

Šiandien, 7-tą valandą vaka
re įvyks antradienio radio pro
gramas, kuriuos nuolatiniai lei
džia savo lėšomis ir pastango
mis Peoples Rakandų Kompa
nijos Krautuvės, iš stoties 
W.G.E.S. 1360 kilocycles.

šio programo išpildyme da
lyvaus 
Saulis, 
čiapas, 
Parlor 
bės Dr. Vezelis, D.D.S., daly
vaus čalis Kepurė, bus gražios 
muzikos, svarbių ir įdomių pra
nešimų. Todėl, reikia nepamir
šti šio programo pasiklausyti.

Rep. xxx.

dainininkės Mrs. S. 
Mrs. L. Sabonis, A. 
K. Sabonis, “Peoples” 

Kvartetas ir kiti. Kai-

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

ma-Ekonomiškai sumaišyta 
Ieva, balta ir kitokių spal
vų, galionas $1.49
DUCO BALTAS ENAMEL */2 
pantės ir colio brušius, 
vertės 75c, abudu 

už ...................

GRAHAM’S Iš LAUKO

STUBOS MALEVA •
ilgai laikys ir ekonomiška

18 spalvų ir QĘ
balta. Už gal. * I u

Master Painter’s Baltas 
ENAMEĮJS 

Graži balta spalva, kuri bus 
balta ir gali būt permalevo- 
ta bile kuria kita spalva. 
Labai specialė kaina.

... $1.69

Antradienis, geg. 28, 1935

PRANEŠIMAI
Ar jau esi nariu Chicagos Lietuvių 

Draugijos? Jeigu nesi, tai kodėl ? 
Du tūkstančiai lietuvių vyrų ir mo
terų yra nariais šitos didelės pašal
pos ir kultūros organizacijos — atei
kit ir Tamsta i skaitlingos šeimy
nos narius.

Chicagos Lietuvių Draugijoje li
gos pašalpa yra trijų skyrių: $6.0(1 
savaitėje, $10.00 savaityje ir $16.00 
savaityje. Mokestis 50c„ $75. ir 
$1.25 mėnesyje. Extra mokesčių 
nėra, pomirtinės reikalams išmo
kama $250.00 iš Draugijos iždo.

Chicagos Lietuvių Draugija yra 
legalė organizacija Illinois valstijo
je. Nariais priimami vyrai ir mo
teris nuo 15 iki 48 metų amžiaus.

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

Chicagos Lietuvių Draugija, 
1739 So. Halsted St.

(“Naujienų” name — 2-ros lubos)

Lietuvių Namų savininkų Susivie- 
nijimos ant Town Of Lake (Pro- 
perty Ovvners and Citizen s Ass’n) 
laikys mėnesini susirinkimų antra
dienį, gegužės (May) 28 dienų, pa
rapijos svetainėj, 8 vai. vak.

Susirinkimai yra laikomi ketvirta
dieniais, bet iš priežasties kapinių 
Šventes, susirinkimas liko perkeltas 
virš minėtai dienai. Rašt.

CLASSIFIEDADS
Business Service 
Biznio Patarnavimas

MOVING
PIANUS IK RAKANDUS

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

OKSAS EXPRES9 
2649 W. 48 St

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

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

K Financial
Finansai-Paskolos

SKOLINAM PINIGUS 
ant jūsų morglčių, bonų. algų'ir na
mų. Taipgi nerkAm.'parduodam, mai
nom morgičius, bonus, namus, ukes 
ir biznius. Turim apdraudos de- 
partmenta. Viešas Notaras.

J. NAMON & CO. 
6755 South Wėstom Avė.

IEŠKAU Stanislovo Narvydo, iš 
Lietuvos paeina: Luokės parapijos, 
Telšių apskričio.' Dešimts metų at
gal susirašinėjau laiškais; jis tada 
gyveno Chicago, III. Kas apie jį 
žino, arba jis pats, prašau atrašyti 
laiškų, busiu dėkingas. V. S. 2604 
— 64 St., KenOsha, Wiss.

Miscellaneous for Sale 
{vairus Pardavimai

GASO IR KEROSINO
Virtuvės Pečių Buveinė 

Didžiausias Pasirinkimas — 
Žemiausiomis Kainomis

* BEN NELSON
1304 S. Halsted St.

Atdara kasdien, taipgi nedėlioj. 
Utarninke. Ketverge ir Subatoj 

iki 9 vai. vak.

Help Wanted—Malė 
Darbininku reikia

REIKALINGAS žmogus katras 
sutiktu dirbti ant farmu už pragy
venimą. Atsišaukit Tel. Republic 
4599, A. Ancher. 2853 W. 63rd St.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI Tavern — Labai 
gera vieta — Geras biznis. Par
duosiu pigiai, nes turiu išvažiuoti. 
_________ 644 N. State St________

PARDAVIMUI tavern ir restora
nas. Pilnai įrengtas. Tom Podlaski. 
717 Bellvvood Avė., Bellwood, III.

PARSIDUODA delicatcssen už 
pirma pasiulijima. priežastis liga — 
turi būt parduota iki subatos.

6417 So. Damen Avė.

Real Estate For Sale 
Namai-žcm8 Pardavimui

PARDAVIMUI gražus pusantro 
auRŠto namas. 2 apartmentai. mo 
derniškas, asbestas gontais dengtas. 
Gera transportacija.

5945 Carperter St.

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

7208 S. California Avė.

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

C. P. SUROMSKI
4038 Archer Avė.

Lafayette 6719.
o vakarais Boulevard 0127

PARDAVIMUI bizniavau kampinis 
namas labai pigiai, yra tavern per 
ilgus laikus ant 6801 S. Racine Av. 
našlė moteris nori greitai parduoti. 
Kreipkitės prie savininko. M. J. 
Wiczus. 8357 Lituanica Avė.

JH.fr



