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Lavai visgi sudarė Fran 
cijos kabinetą

Jis irgi reikalaus diktatoriškų galių gelbėti 
smunkantį franką

PARYI.1IUS, biri. 7. —Ant- reikalavimo puolė jau du kabl
ias Pierre Lavai bandymas »u- notai, Bot tikimus!, kad pai*- 
daryti kabinetų buvo sėkmingas laimintas daugiau nobosiprio- 
ir šį kartų jam paaisokč kabi- šins finansinei diktatūrai ir La- 
iiotų sudaryti po to, kai nuo to t vai reikalavimų išpildys, nes 
darbo atsisakė jau šeši Žmo- 
nča.

| jo kabinetų, bo kitų |ėio 
taipjau buvęs pratnieras Flan- 
<lin, kurio valdžia griuvo par
lamentui atsisakius sutelkti 
jam diktatoriškų galių gelbėti 
frankų. J kabinetų (eina ir ra
dikalų vadas Horriot.

Finansų ministeriu liko Mar
cei Reginer.

Pats Lnval bus ne tik pre
mjeru, bet ir užsienio reikalų 
ministeriu..

luivnl jau paskelbė, kad jis 
t mi j aus kreipsis į parlamentą, 
reikalaudamas suteikti jam 
diktatoriškas galias gelbėti 
smunkantį frankų. Del tokio

i lobo n ūdom n kitokios išeities iš
gelbėti frankų nuo dovaluacl-

Lavai frankų gelbės bandy
damas sutvarkyti šalies finan
sus, prnvesdamas defliacijų ir 
griežtų ekonomijų valdžios iš
laidose. Tame darbo gelbės 
stambiausių kapitalistų valdo
mas Francijos bankas, kuris ir 
šiaip visuomet diktuoja valdžios 
finansinę politikų.

Bet niekas nemano, kad ne
žiūrint didžiausių ekonomijų 
butų 
žetų 
jos.
gos,

» 
galima subalansuoti biud- 
be paskolų, ar devaluaci- 
Tik 
kad

kreditų.

bus parodytos pastan- 
tuo išgelbėti valdžios

Ramsay MacDonald 
pasitraukė iš Angli
jos priemiero vietos

motų jis buvo Anjr-

Jo vietų uičmi konservą torių 
vadas Baldwin, kuris ir iki- 
šiol buvo faktinu premieru

LONDONAS, birž. 7. —Bam- 
say MacDonald, seniau buvęs 
Anglijos Dariai partijos vadas, 
liet nuo 1931 m. rugp. mėn. 
premieras koalicinės nacionali
nės valdžios, šiandie iš savo 
vietos pasitraukė. Tuoj po to 
kaip parlamentas išsiskirstė 
Švenčių atostogoms, jis nuvyko 
j karaliaus rumus ir įteikė ka
raliui savo rezignacijų.

Karalius po to pasišaukė kon
servatorių vadų Stanley Bald
ysiu ir paskyrė jį premieru.

MacDonaldas išbuvo Anglijos 
premieru šešis metus—ilgiau, 
negu kuris kitas Žmogus nuo 
Asųuith, kuris premieravo nuo 
1908 iki 1916 m. MacDonald 
buvo premieru tris kartus. Pir
mų kartų jis buvo premieru 
1924 m., kaipo galva pirmos 
Darbo partijos ministerijos 
Anglijos istorijoje. 1929 m. jis 
vėl buvo premieru darbiečių 
valdžioje, bet laike finansinio 
krizio 1931 m. jis atsistojo 
priekyje koalicinės nacionalės 
valdžios.

Kilęs iš beturčių jis patapo 
Darbo partijos vadu. Laike 
karo jis priešinosi karui ir bu
vo patriotų taip neapkenčia
mas, kad laivai atsisakė jį vež
ti į taikos konferenciją Stock- 
holme. Išrodė, kad 1922 m. jo 
politinė karjera buvo visai už
sibaigusi ir jis viešai buvo ko^ 
Įjojamas šalies išdaviku. Tečiau

Chicagai ir 
lio oro biuras 
šauja:
. Giedra ir biskį šilčiau.

Saulė teka 5:15, leidžiasi

apielinkei federa- 
šiai dienai prana*

už diejų 
lijos premieru!

Bet 1931 m. jis suskaldė 
Darbo partijų prisidėdmns prie 
nacionalinės valdžios. Darbia* 
čiai atsisakė dėtis su konser
vatoriais ir MacDonaldų už su* 
darymų koalicinės valdžios 
griežtai pasmerkė. Suskaldžius 
Darbo partijų, sekamus rinki
mus laimėjo konservatoriai, 
kurie ir dabar vyrauja valdžio
je.

Per pastaruosius kelis metus 
MacDonald sirguliavo. Tvirtina
ma, kad jis ir protiniai susil- 
pęs ir jau nebegalėjęs parodyti 
savo pirmesni© nepaprasto pro
to skaistumo.

Jo padėtis valdžioje buvo la 
bai kebli. Jis skaitė save dar
biečių. Bet didžiuma miiristeri- 
jos, taipjau ir parlamento buvo 
arogantiškai konservatoriai, ku 
rie nors ir norėjo išlaikyti na- 
cionalcs koalicijos valdžios for
mų, bet nenorėjo su kitais skai
tytis. Todėl per visą naciona- 
lio kabineto laikų, nors Mac
Donald nešė visų atsakomybę, 
tečiaus jis jokių galių neturėjo, 
nes viską valdė konservatorių 
vadas Baldwin, kuris už savč 
darbus neėmė jokios atsakomy
bės.

Baldwin dabar užėmė premie- 
ro vietą jau tretį kartą. Jis 
buvo premieru 1923 m. 244 die
nas ir buvo labai nepopuliarus. 
Jis sugryžo valdžion konser
vatoriams laimėjus rinkimus 
1924 m. ir valdžioje išsilaikė 
penkis metus—iki darbiečiai jį 
vėl nuvertė.

MacDonald dar ne visai pasi
traukia iš valdžios. Jis veikiau
sia pasiliks pirmininku tary
bos, savotišku ministeriu bė 
portfelio, kokiu ikišiol buvč 
Baldwin. Taigi jiedu tik pasi
keis vietomis.

Taipgi MacDonald galbūt bus 
pavesta rūpintis šalies gynimo 
reikalais, nes jis genaus negu 
kas kitas tą klausimą pažysta.

Pats MacDonald norėjo likti 
užsienio reikalų ministeriu. Bet 

norų kad ta mi 
butų tikro* konserva

toriaus rankose. Todėl iš užsie^ 
nio reikalų ministerio vietos tu
rės pasitraukti ir liberalas Sii 
John Simon ir jo vieta vei* 
kiasia teks Sir Samuel Ho-

konservatoriai 
nisterija butų

o?

. VAITKUS AMERIKOS SOSTINI?.)
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WASH1NGT()N, 1). C.
shington airportų su “Lituanica H”. Iš kairės | dešinę: Josoph JCsunas, p. Joaklmas, p. llogoi’ 
Josoph Kaunas, Washingtono Lietuvių Draugijos pirmininkas, p-lė Auna, B. Popas, Įeit, F. Vait
kus, p. James Mlllor, p-lė Acilia Ambroze, p. Miltor, Bernardas D. Esunas ir W. J. Sharlcy.

Prezidentas siūlo 
įkurti transporta

cijos tarybą
.......... . .J 

taryba kontroliuotų visos 
šalies transportacijų

Nužudė 20 moterų

Tu

CHA R KO V, Rusioj, b. 7. — 
šiandie liko sušaudytas inžinio 
rius Malošov, kuris j metus 
laiko nužudė 20 motorų.

Penki nužudyti už 
piktadarybes

Atstovų butas pri 
ėmė prailginimą 
pataisyto NRA

llichberg pasitraukė iš- NRA. 
vadovybes. Jo rezignacijų pre
zidentas priėmė

Užbaigėme Antro Trans 
Atlantinio Skridimo Darbą
Sparčiai artinasi laikas, kada Feliksas Vait

kus išskris j Kauni),. “Lituanica II" jau yra Ncw 
Yorko. Kad lakūnas turėtų progos netrukdomas 
pabaigti pasiruošimus savo didžiajam žygiui ir 
pasilsėti prieš išskrendant i Lietuvą, jisai dau
ginus nebesilankys jokiuose parengimuose.

Pirm negu Įeit. Vaitkus su “Lituanica II 
apleis šią šalį, turės būt apmokėtos visos sąskai
tos. Todėl, ALTASS VALDYBA šiuomi prašo 
visus komitetus, draugijas ir atskirus darbuoto
jus kolonijose, kurių rankose yra sukeltų trans- 
Atlantinio skridimo naudai pinigų, tuojaus pri
duoti juos ALTASS iždui.

Kaltu prašome visus, kurie nori siųsti su 
“Lituanica II", laiškus i Lietuvą savo giminėms 
arba draugams, pasiskubinti užsisakyti specia
lius tiems laiškams konvertus ir popierą. Juos 
galima gauti iki šio mėnesio 15 d. ALTASS cen
tre, 1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Po birželio mėn. 15 dienos, jei lakūnas dar 
sutiks priimti daujpaus laiškų, bus galima juos 
įsigyti tik pas pati lakūną. Taigi, veikite sku
biai! ALTASS VALDYBA.

M
>

Indijos žemės drėbė 
jime žuvo 60,000 

žmonių

WASHINGTON, birž. 7. — 
Prezidentas Boosevcltas specia
liame pranešimo kongresui ra
gino įkurti federalinę trans- 
portacijos komisijų, kuri turėtų 
pinčių galių ir galėtų kontro
liuoti visų šalies transportaci- 
jų—sausumos, oro ir jurų.

Jis taipjau ragino vieniems 
metams prailginti 1933 m. ge
ležinkelių transportacijos aktą 
ir palikti geležinkelių koordina
torių, kuriuo dabar yra Joseph 
B. Eastman.

Pripažindamas, kad jau ne
beliko laiko nuodugniai apsvars
tyti šiame kongreso posėdyje 
reorganizavimų visos transpor
tacijos, prezidentas ragino kon
gresų prisiruošti tai padaryti 
kitame posėdyje.

Jis pasiūlo visos transporta
cijos priežiūrą pavesti vienai 
federalinei įstaigai, praplečiant 
tarpvalstijines prekybos komi
siją.

Jis taipjau rekomendavo 
kongresui priimti bilių regulia
vimui gabenančių prekes tre
kų.

BIRMINGHAM, Alya., b. 
—Vienas žmogus užsimušė, ki 
tas sudegė ir penki liko sužeis
ti gaisre Florence hotely.

are, . dabartiniam Indijos 
reikalų ministeriui. Kaip 
Baldwin, taip ir Hoare yra 
griežtas Vokietijos priešinin
kas, kuomet Simon bandė Vo
kietijai kiek pataikauti ir Lie
tuvos ginče su Vokietija dėl 
Klaipėdos Simon atvirai rėmė 
Vokietijų.

Ministerio vietą gaus ir MaL 
cohn MacDonald, 34 m. buv. 
premiero sūnūs. Tėvas ir sūnūs 
toje pačioje ministėrijoje yra 
dar negirdėtas Anglijos istori
joje įvykis.

Motinu ir sūnūs pakarti 
Delawinre kalėjimo

GEORGETOWN, Del., birž. 
7.—šįryt vietos kalėjimo Mrs. 
May H, Carey, 55 m. ir jos sū
nūs IIoward, tėvas trijų vaikų, 
liko pakarti už nužudymų 7 
metai atgal jos brolio dėl $2,- 
000 apdraudos. Motina nuėjo 
į kartuves ramiai; bet sūnūs 
dar teisinosi, kad jis nenorėjęs 
savo dėdę žudyti, bet jo vietoj 
kiekvienas, girdi, butų tą pa
daręs.
Trys gangsteriai mirė elektros 

kėdėj
BOSTON, Mass., b. 7. —Elek

tros kėdėj liko nužudyti nuož
mios Naujosios Anglijos Mil- 
len-Faber gangsterių šaikos na
riai, kurie laike banko plėšimo 
iš kulkosvaidžio nušovė poli- 
cistą.

Nužudytieji yra Murton Mil
teli, 25 m., jo brolis Irving, 21 
m. ir jų baigęs, kolegijų sėbras 
Abraham Faber.

CROOKSTON, Minu., b. 7.— 
Įdūkęs cirko slonius perbėgo 
per visų cirkų, išvartydamas 
sėdynes, sukeldamas panikų 
tarp 1,000 žmonių, užmušda
mas 9 m. mergaitę ir kelis žmo
nes sužeisdamas.

BUDAPEŠTAS, birž. 7. — 
Vengrijos premjeras Goemboes 
susilaukė naujo iššaukimo dvi
kovom šį kartų jį ‘įšaukė dvi- 
kovon buvęs premieras grafas 
Stepas Bethlen.

WASII1NGT()N, birž. 7. — 
Atstovų butas šiandie priėmė 
rezoliucijų, kuri prailgina pa
taisytų NBA iki balandžio 1 d., 
1986 m., taipjau autorizuoja 
prezidentų tvirtinti savanoriui 
kodeksus.

Rezoliucija pasiųsta senatan, 
kuris manoma, jų priims be il
gų svarstymų.

Naujas NRA nebeužsiims nu
statymu darbo valandų ir algų 
pramonėse, nėgi nesirūpins vy
kinti kodeksus. Jis tik rinks 
žinias apie buvusio NBA vei
kimų, kaip jis paveikė indus
trijas ir ką industrijos daro pa
naikinus NRA.

Kodeksai gi pasiliks savano
riu dalyku ir jų vykinimų tu
rės prižiūrėti pačios susitarian
čios pramonės.

Ikišiol buvęs galva NBA ad
ministracijos Donald B. Bich- 
berg padavė rezignacijų iš savo 
vietos. Jis pasitrauks iš jos bir
želio 16 d. Prezidentas jo re
zignacijų priėmė, bet kartu pa
prašė jį pasilikti Washingtone 
dar kelias dienas, kad galėtų 
supažindinti su savo pareigomis 
busiančiųjų administracijų.

Richberg sakosi nežinųs, ar 
kas patars prezidentui j vesti 
pramonėje savanorį NRA, dė
lei labai abejotinos padėties.

MOBILE, Ala., b. 7. —Keis
tu budu dėl nežinomos priežas
ties nusižudė turtingas ūkinin
kas Williams, 28 m. Jis dvi- 
vamzdj jšautuvą prjiungė prie 
baterijos ir jos pagelba šautu-

iššovė

Užgriebė grandinių 
sankrovų rekordus

SIMLA, Indijoj, birž. 7. — 
Naujomis žiniomis iš nukentė
jusios nuo žemės drebėjimo 
šiaurinės Indijos apygardos, 
ten žuvo 60,000 žmonių.

Skaičius .Jhivuaių padidėjo 
gavus Žinių, kad QtietU apie- 
iinkėj liko sunaikinta ir 100 
miestelių, apie kuriuos pirmiau 
nebuvo žinių.

Kalat valstijoj žuvo 24,000 
žmonių.

Italai dėl Abysinijos 
dūksta ir prieš 

Angliją

Japonijos militaris- 
tai taikosi pasigrobt 

šiaurinę Chiniją
SHANGHAI, birž. 7. — Ja

ponijos kariuomenė Šiaurinėj 
Chinljbj padavė Chinijai savo 
'‘pageidavimui”, kuriups išpil
džius visi* Šiaurinės Chinijos 
taip vadinama °neutralė zona”, 
su Peiping ir Tientsin, atsidur
tų pilnoje Japonijos kontrolėje.

Pastebėtina, kad tuos “pagei
davimus”, kurie yra paduoti 
formoje ultimatumo, padavė ne 
pati Japonijos valdžia, bet tik 
Japonijos karvedžiai.

RYMAS, birž. 7. — Jau per 
kelias dienas Italijos laikraš
čiai nuolatos šaipėsi iš Angli
jos, kad ji buk einanti pagel- 
bon Abysinijai (Ethiopijai). 
Dabar pradėjo rodytis kurstan
čių straipsnių ir italų dūkimas 
prieš Angliją pasidarė tokia di
delis, kad Italija padidino sar
gybų apie Anglijos ambasadų.

Vienas laikraštis, kuris bet
gi buvo greitai konfiskuotas, 
stačiai kurstė Italiją prie karo 
su Anglija.

Potvyniai atslūgsta, 
pasiėmė 180 žmo

nių gyvasčių
KANSAS CITY, Mo., birž. 7. 

—Potvyniai vakarines© valsti
jose jau pradeda * atslūgti. La
biausia nukentėjo Nebraska ir 
Colorado valstijos. Po jų seka 
Rangas ir Missouri valst.

Jei nebus smarkių liūčių per 
ateinančias dvi dienas/ tai upės 
sugryS į normalj stovj.

Potvyniuose, kiek jau žino
ma, žuvo 180 žmonių. Nuosto
liai siekia 850,000,000.

Kiek dar trūksta?
Transatlantinio Skridimo finansavimui užbaigti turi būt 
sukelta .............................................. ....... ......................... $4,750.00

Kiek įplaukė:
Buvo paskelbta........................................................  $3,245.94

Hartford, Conn., SLA. 124 kuopos nariai, per J.
Sekj ............... ..:......................... . .................... 5.50

Scranton, Pa., aukos, rurinktos W. A. Meškuno „ 5.00
PHILADELPHIA, PA., V. V. S. rengiamo pikniko 

ir prakalbų (geg. 26-27) pelnas; prisiuntė ižd.
A. Tvaranavičius ..... Jt...... -......   525.00

VISO ................................-........    $3,781.44
DAR TRŪKSTA ........................................ $968.56

WASHINGTON, b. 7. —Spe
cialia atstovų buto komitetas, 
kuris tyrinėja American Re- 
tail Federation pastangas pa
veikti kongresų, užgriebė visus 
rekordus ir dokumentus Food, 
Drug and Grocery Chain Stores 
of Am., prie kurios priklauso 
apie 160 didžiausių Amerikos

Kadangi yra ALTASS skyrių Chicagoje ir kitur, ir darbuo
tojų, kurie dar neatsiskaitė pilnai su Centru, jie yra prašomi 
kaip galint greičiau priduoti surinktus pinigus. Vaitkus ren
giasi netrukus išskristi ir pinigai yra reikalingi TUOJAU, kad 
baigti apmokėti visas sąskaitas. Jos turi būti apmokėtos pirm iš
skridimo.

Laiškus, kuriuos “Lituanica IF gabens Lietuvon, dar gali
ma gaifti. Jie yra po $2.50 kiekvienas. Galima užsisakyti AL
TASS Centre, 1739 S. Halsted Street, asmeniškai arba per paš-



^4t 
mėtė. Tiesa, kiaulės tada bu
vo pigios. Mes tada perspėjo* 
The juos, kad kiaiilių be teika^ 
lo nešvaistytų, o gali pritruk-' 
ti. Ir kiaulių pritruko. Biedni 
žmonės jau dejuoja dėl kiau
lienos brangumo.

Dabar marijonai
>monkes. Tuos vargšus gyvulė
lius jie visur riša ir kiša. Jei
gu tos marijonų invazijos į 
monkes, kas nors su dideliu 
autoritetu, nesustabdys, 
monkės gali visai išnykti.

Pavojus grasina pa
daužoms ir nepa- 

daužoms

apsėdo

Tai Dievas jį ten 
nubloškė

Kam teko būti Westsidėje, 
prie Oakley Avė. ir 23-Čio PL, 
negalėjo nepastebėti keisto Su
tvėrimo, kuris dėl didesnio pa
niekinimo “kampininkų profe
sorium” yra vadinamas. Jis 
kiukso kampe ir plepa. O jo 
plepėjimas panašus į plepėji
mus nusigėrusio ubago, kuris 
visų savo gyvenimų praleido 
ant mėšlyno.

Ir jo kampas yra tikras mėš
lynas. Ten jis kiukso, ten jis 
kažkokius keistus žodžius ple
pa, ten jis ir kitokius reikalus 
atlieka. Ir dėl didesnio panie
kinimo jis pamėgo savo mėš
lynų. šviesus gyvenimas, kul
tūringų žmonių draugijų, gar
bingi pasižymėjimai, . niekas, 
apart mėšlyno, neturi dėl jo 
prasmės. Mėšlynas patenkina 
visus jo sielos troškimus. 'Su 
nepaprastu užsiganėdinimu jis 
priima kiekvienų naujo mėšlo 
gniutulą, kurį praeiviai dėl di
desnio paniekinimo jam nume
ta.

Bet kadaise ir jis regėjo sau
lę. Kadaise jis gyveno ir gė
rėjosi gyvenimu. Kadaise jis 
siekė aukštumos, kokio ne dau
geliui yra pasiekiama. Jo pra
eitis yra sakalo praeitis.

Jaunas, vikrus sakalas iš
skrido j pasaulį naujų gyveni
mų kurti. O pasaulis platus! 
Ir jaunas sakalas nepažinojo 
rūbelių. Plotmė ir aukštuma 
susijungusios į daiktų nedarė 
jam kliūčių. Jis, sulyg jėgos 
savo sparnų galėjo kilti, skri
sti tolyn ir pasirinkti gražiau
sią, tinkamiausią savo gyveni
mui vietų. Jis galėjo sifkurti 
tobulų gyvenimų. Galėjo būti 
pavyzdžiu kitiems. Galėjo būti 
visų mėgiamas ir gerbiamas. 
Niekas nenorėjo ir nebando 
pastoti jam kelio.

Aukštybėse švietė saulė, o 
ant žemės gyveno žmonės ii 
nesuskaitoma daugybė kitos 
gyvybės, žmonės turėjo savo 
protą ir pažvalgas; o bepročiai 
buvo uždaryti beprotnamiuose. 
Išmintis kovojo su prietarais, 
šviesa naikino tamsybę pasi
slėpusią žmonių smagenyse. 
Tarp skurdo ir . gerovės ėjo 
mirtinos imtvnės.

O sakalas pažvelgęs j tų ko
vų. puolė gelbėti prietarus; ii ’ 
dengė tamsybę nuo šviesos 
spindulių; ir gelbėjo skurdui 
laimėti pergalę.

O aukštai — labai, 
aukštai — gyveno Dievas. Jis 
viską matė ir girdėjo. Jis my
lėjo žmones ir norėjo idant 
jiems butų geriau gyventi. Jis 
siuntė ant žemės išmintį ir lie
pė jai sunaikinti prietarus, ku
rie nuo senų senovės vargino 
žmonių giminę. Jis neapkentė 
skurdo ir nelygybės. Jis no
rėjo sunaikinti tamsybę, kuri 
temdė žmonių protus. Jis no
rėjo matyti žmones laimingais. 
Ir Jis pyko ant sakalo, kuris 
trukdė žmonių kovą už laimę 
ir lygybę.

Pagaliaus Dievas pasiuntė 
ant žemės mintį, kad apreik
štų sakalui Jo norus. Jam gai
la buvo jauno sakalo ir Jis 
troško įkvėpti jam gražaus gy- 
venyno pageidavimą.

Bet sakalas Dievo minties 
nepriėmė. Jo siela pasiliko šal
ta kaip ledas ir kieta kaip tit
nagas, Vieton klausyti dieviš
kos minties, jis putėsi, kėlėsi 
į puikybę ir darė 'klastas 
Dievo išmintj.

Tada Dievas mostelėjo 
ka ir sakalas nupuolė ant 
lyno.

prieš

ran- 
mėš-

Jiems motoras 
“išdegė”

pri

Ke- 
su- 
da-

dai-
už-

Į Jie visi panašiai buvo 
snudę. Pro atviras nosis jie 
užuodė durnų smarvę ir, rodos, 
pasidarė kažkur karšta. Ir jie 
sužiuro užmerktam akim. 
Ii lašai prakaito ištekėjo 
vilgydami kaikurias kūno 
lis. v

Ir nieko nematydami jie 
rčsi aplink ir aplink, kol
merktos akys sustojo ties kaž
kokiu baltu daiktu. Jie urnai 
nudžiugo. “Ah-a! Tai baltoji 
gulbė! Tai ji dega!” Ir iš džiaug
smo jie susirietė ir vėl išsi
tiesė. Ir taip besi vartydami, 
jie visi sykiu nuvirto nuo kė
džių, sukeldami didelį bildesį. 
Tuo metu jie pabudo.

Tada jie pasiėmė po plunk
snų ir kiekvienas parašė po vie
nų taip vadinamų “editorialą”. 
Vienas parašė ilgą, antras vi
dutinį, o trečias trumpų. Bet 
visi rašė apie tą patį dalykų; 
ir visi ant savo rašto užpylė 
didelę dožų tulžies.

Taigi mieli broliai Kristuje, 
ir Šventame Lenine, ir juodo
se marškiniuose, Padaužos siun
čia jums užuojautą; bet, kar
tu ir įspėja, kad daugiau ne- 
sikarščiuotumčt. Dabar patys 
matot kaip kvailai jsikarščia-; 
vimas veikia į jūsų ’ snaudan- 
čių vaizduotę. Prie kito snus-( 
telėjimo gali būti dar blogiau; 
— gali ir kitas galas jums iš-' 
degti. ;

Marijonai ir monkės
Kiek laiko atgal, marijonai 

buvo apsėdę kiaules. Tada jie 
tuos gyvulius visaip švaistė ii

labai

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPASEUDEIKIS
ir TĖVAS

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

tai'

Kad taip Rusijoje i 
jie butų moky

tojavę ;
Broliai komunistai dejuoja! 

dėl trijų profesorių likimo. Tie 
profesoriai, sako, skelbę ko
munizmų ir buvę atleisti iŠ po- 
kyklų. Profesoriai ir komuniz
mas, žinoma, nukentės.

Bet jeigu jie butų mokyto
javę komunistiškoj Rusijoj, ii; 
butų skelbę kapitalizmų, ar ki į 
tokių ekonominę religijų, tai 
su jais butų ne taip atsitikę^ 
Pirmiausia, jie butų buvę areš
tuoti ir uždaryti be bondso —' 
be» vilties ištrukti, 
butų apkaltinti už 
davystę”; arba už 
voliucijų”, arba už 
Vėliaus jiems butų 
savęs apšmeižimas
nimas, kuris Rusijoj yra va
dinamas “prisipažinimu0. Ir jie 
butų .turėję “liuosą valių” tų 
“prisipažinimų” prisiimti ir po 
juomi pasirašyti. Pagaliaus jie 
butų teisti ir nuteisti mirčiai, 

galo jie butų sušaudyti.

Potam jįo 
“šalies IŠ-j 

“kontra-re- 
“kenkimų”. 
padiktuotas 
ir išnieki-

Ant

Liūdesys
Dvidešimts penkios tukstante- 

lės
Dėl manęs; žuvo amžinai.
O mano mintys žilgalvelės
Ilgai kankinsis, ak! ilgai...
Kiek darbo dėjau, kiek kentč- 

jaU < ‘ L.
Ir švogerolį kankinu
Ir, kad juos velnias

mėjau,
Tik glėbį pajuokos pelniau.

— Ar Tirtas

H i J : \ į

■ pralai-j

— Sim-Simai, ko tavo ausys' 
raudonos? i

— Dėl sarmatos, padėkim' 
sau.

— O ko tu sarmatijįs?
— Pats savęs, dOleiskim sau.

Matot šit khme dalykas. 
Gal būt ne visi žinote, kad 
Padaužų RėSiitibUkos Šonas 
—kiti sako, rubežius—^susi
glaudžia su jpvalogijos imbe- 
rijos šonu. Ot iš 'čia ir išlindo 
pa d a užom s pa vo j us.

Kaip jau ne visiems žino-l 
ma, vienų nelabų naktį jo di
denybė iniberatartus Iš jovan 
logijos susapnavo strošnų sapj 
nų. Tad pašokęs ;iš miego tuo
jau sušaukė savo visus pa- 
močnikus j vožrią Škodą.

Pirmas pribuvo iš viso ap
valaus pasaulio skuHų 'fėtteP 
bčlis. Antras atžirįliojo adju
tantas Ir ekspertas iš apinasi 
rių dėliojimo instinktuto, jo 
ekscelencija Molio Brdlis. 
liatii pribuvo ir visi miništoriaį 
su pamočninkąis. Na, ir 'klau
sos ir žvalgos kas čia tokio at-j 
si tiko. Tad jo didenybė papa-į 
šakojo savo sapną ir liepė Iš- 
tlumočyti kų jis ręiŠkia.

Ot tada ir prasidėjo jųdėji-į 
mas ir iM’tizdėjimas visuose 
kampuose. Tarėsi, ginčijosi irt 
barėsi visi sykiu. Bet pagalios 
buvo nutarta ir užtvirtinta 
kreiptis ir atsiklausti rodos.

Na, rfr atspėsite kur? Nugi; 
ipas pilvosopijos ^rafesorių 
Kompiniiikų, kuris broliukų 
kampe žiemavpja.

Tad jo didenybė su visu1 
štabu ir nukiųtino kur reikia.; 
Pirmiausia visi žemai, labai 
žemai pasikloniojo.

O kaip jau ne visiems žino
ma, profesorius ne bilc koks 
šyŠka, tai tuojau kų ten kam- 

fpe> pamaišė ib nusiŠipsdjo, 
dar ant pirštų pabarė ir nusi^ 
kvatojo.

Aha, sako 
žinote, 'kad 'Beibilionijoj viškas 
sumaišyta: Na, tai musų visas 
maštabus susimaišė. Na, ir už
bliovė visi nesavais balsais — 
Valio! o ant galo nudundėjo 
triiii čyrS 'X ‘tifc kampininko 
sveikatų. -hm

Ka d a j ati ’ aprinf o,'
tada jo sUpriinybS^bėrato*! 
rius iš Jovalo^ijos išsižiojo ir 
paskelbė kristalizacijos mani
festų: kurie pirmi ir geriausia 
susikristalizuos, tie bus apdo-j 
vanoti ir apkabinėti medali-j

Icąls -iš mobkų. O kffirie pas
kiau ir mdnkidU, Jai tie gaus 
bulvinius medalius. Gi kurie 
(paskiausia it prasčiausia susi
kristalizuos, tai tiems teks ęi- 
bulihiai medaliai.

‘Po to kampininkas pašnib
ždėjo 'kur reikia ir sako: “Jus, 
vyručiai, dabar nežiovaukite 
kol eis kristalizacija ir me- 
dalizacija. Jus susirinkite ir 
suneškite kas tik reikia jova
lui, O aš kad sumaišysiu, tai 
Sumaišysiu! Ir kai jovalas bus 
maumai įmigęs, tada mes juos 
ipafiksinsime taip šauniai, 
kad padaužos netik užsičiaups, 
bet iš sarmatos nebeišdrįs 
prieš mus nei myktelėt.

Padaužos, luk aut! Ir bukit 
prisirengę, hes jovalogai susi
būrė ir daug jovalo užraugė. 
Rengia jums kaput. Ba kai 
pradės bombarduoti Padaužų 
Respublikų iš visų šonų, tai 
bus, bracia, ne fonės.

Na, bet klausykit kų padau
žos sako. Jie, girdi, turi geriau
sius išradimus prieš visokias 
atakas. Būtent du tinksus, ku
kiais galima visada lengvai 
apsiginti. Pirmas tinksas tai

televizijos aparatas, kurio pa- 
gelba jžiurima kokiomis kau
kėmis priešai apsišarvavę yra. 
O antru linksti jie greitai prie
šus nukaukiuoja, kiti sako — 
numaskuoja. Ot tada tie dideli

kiai ir nepavojingi.
Na—tęsia padaužos— o jei

gu jovalogai pradės generali
ni bombardavimų per tvorų j 
musų respublikos šonų su sa
vo jovalu, tai pirmiausia 
juos nukauki nosinio. O 
toliau atsitiks? Gi ve kas: 
savo jovalo dvokimo jie
lys išgaiš. Ir kai jau nebeliks

mes 
kas 
nuo 
pa-

jau dabar visi

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceras Lietuvių >
Laidotuvių Direktorių Asociacijos. •

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ.
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

LACHAWICZ ir SŪNUS
2814 West 23rd Place Phones Canal 2515—Cicero 5927

J. MULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

S. P. MAŽEIKA
3819 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

A. MASALSKIS
8307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4189

1410 South 49th Coutt Cicero Phone Cicero 2109

J. F. RADŽIUS
668 West 18th Street _____________Phone Canal 6174

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 8377

CHAS. SYREWICZE
1344 South 50th Avenue Cicero Phone Cicero 294 
... ............  ' ■ i. ■ ■ .................................................... .... . ...... :

L J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5208-8418

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

ADVOKATAI
< 

hn, ,i, t .......... .......................

Anthony A. Dobbs 
(Antanas Dubickas) 

ADVOKATAS
Perkrausite savo ofisą i naują 

Vietą, adresu:
139 N. Clark St.

Suite 1209 
Tel. Central 5'566 e

Rez. 7018 S. Artesian Avė.
Tol. Republic 2566

..... .......................... . ....................... IĮ Ii, Ii. i » «|»|| r-l i......... ..

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas i 

4631 South Ashland Avė.
Tel, Boulevard 2800

Rftz. 6515 So. Rockvell St - 
Tel. Republic 9728

■iii i, , i ...... > i UI'i Į'1 ' “ ——■

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedelio, Seredos ir 
PetnVČios 6 iki 9 

Telefonas Canfil 1175
’ Namai: 645% Si JV>ck>ell Street 

Telefoną  ̂Republic 9600

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

tarpe užviešpataus didele, il
ga ir plati saglasija!

Pabraižė užtvorinių reikalų 
ministerijos žvalgas.

Kur-pa-lis.

PRIDUODA NAUJOS 
SPĖKOS IR GYVUMO 

SILPNIEMS
Zmonfis, kurio dcl scnutvčs arba kitokio* 

nrinžaMtiea jau^laHl ailpni Ir neaveikų*. at
rauna savo JAgaH, sveikata *r paaidaro atip- 
reani Ir iryveani po to kaip jie vartoja 
NUGA-TONE.

NUGA-TONE yra paatcbAtlnaa valataa dcl 
moterų ir vyrų, kurio anailaukA aonatvfta. 
Jla padaro Juoa avoikeaniala, tvirteaniai* Ir 
priduoda jioma naujų apdkų darbui. J«'lgru 
jųa rante aonaa arba ailpuna, pamfirioklto 
NUGA-TONE. Po kelett, dienų jųa pMtebB- 
Kite dideli pagerinimų.

NUOA-TONe parduodnmaa viaoae vatatiny- 
Moae. No priimkite pandlKdž.ioJimų. Niekna 
kitna luina ncpavelbAa taip kaip NUOA- 
TONE.

Nuo užkietėjimo Imkit — UGA-SOL — 
Idealų . vidurių Lhioauotola 25c ir 6Oc.

PATAISYK STOGĄ IR RYNAS DABAR'
Pirm negu valysi namus! Pafiauk mus dėl dykai apskaitliavimų.

25 metai patyrimo. — Blekorius ir Stogius.

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

v— —...............— ■ — ■■■ - - ------------------ -------------- ----- --

DIDŽIAUSIAS LIETUVIU 
DEGTINES SANDĖLIS

VIENATINIS ir didžiausias lietuvių degtines sandelis 
Ghicagoje yra INTERNATIONAL WHOLESALE AVINE 
AND LIQUOR GO. Šiame‘sandelyje kiekvienas taverno 
savininkas gali gauti visada kokios tiktai nori degtines.

Atsilankykite asmeniškai arba pašaukite telefonu.
Pirkdami degtinę visuomet perskaitykit leibelj ant kitos puses bu

telio, persitikrinimui, kiek senumo yra degtinė ir nemokėkit daugiau 
už tokią pat degtinę, kaip musų.

Musų ištaigoj dirba visi lietuviai: savininkai, agentai, draiveriai ir 
ofiso darbininkai. Reikalui esant visuomet kreipkitės j musų sandėlį.

Mes parduodam tik tiems, kurie turi laisnj.

INTERNATIONAL WHOLESALE 
WINE AND LIQUOR CO.

4611 S. Ashland Avė. Phone BOUlevard 0470

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

8514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902
Vanos, lietaus ir druskos vanos.

svrimming pool.
Rusiška ir turkiška pirtis

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
—<  * f - - -■ ■     — I I ■■■ ■

LIETUVIAI LIETUVIAI LIETUVIAI
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

_^Tel. 1829
'Pritdiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

‘Ofisas ir 'Akiniu Dirbtuv# 
756 West 35th St 

kampas Halsted St.
Valandos uo 10—4, ntto 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

Dr. V. A. Šimkus ,
gydytoms ir CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nedaliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tai. Boulevard 1401

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

7 2400 West Madison Street
Vai. 1 iki 3 po pietą, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namą telefonas Brunswick 8597

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
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.

AKIŲ SPEOALISTAS 
« METU PATYRIMO 

PrĮtjĮkanltiniUB d«

>Wa*l T'ifi ■ I

DrTJohn 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. vakarų. Nedalioms nuo 
O«ftO iki 112:00 Kalbame IfetUviikal

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrieally Akiu Specialistas, 
Palengvins aklų įtempimu, imtis 

esti priežastimi galvos skaudšjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mb. skaudamą aklų karšt), atitaiso 
trumparegyste ir tollrpgyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai- 
dar. Speciali atyda atkreiptam i mokyklos vaikus. Kreivas akys įtitai- 
somos. Valandos ntrn 10 iid 8 ▼. Ne
rišlioj nuo 10 iki 12.
Dangti? ateiti|rimi aky* atitaiso

mos be akiniu, Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2348 

Dr.Bertash
756 West 35th St

Cor. 0f 85th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:30-8:80 

Nedaliomis pagal sutarti.

Dr. StrikoFis
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 Tel. Prospect 1980

KITATAUČIAI

Phone Canal 6122

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

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

Telefonas Resablic 7868

•llMiJr yil I .......... .. L..—

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

Tel. Kenvrood 5107
VALANDOS:

ntto 9 iki 11 valandai ryte 
nuo 6 iki 8 valandai vakare.

Apart šventadienio Ir ketvirtadienio.
. i ■ '

Tel. Ofice Wentworth 6880
Rez. Hyde.Park 8395

Dr. Susanna Siakis
■»

Valandos 1—4 po piltu, 7—8 vaL vak. 
’išskyrUs seredomis ir subatomis ,

Dentistas
4645 So. Ashland Are.

mrti 47th Street
‘ Valandos nuo 9 ik| 8 vakaro.

Samdoj pagal sutarti.

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

. SIEDLINSKISDR
Gydytojas ir Chirurgas

DR. V. E. SIEDLINSKIS
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 ARCHER A V.. Cor. Francisco 
Tel. office Laf. 8650; res. Virg. 0669

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas Ir Laboratorija: 
1034 W. 18tl« SU netoli Morgan St 

Valandos nuo 19—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vaL vakare.

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Perk 6755 ar Central 7464

Dr. C. K. Kliauga
Dentistas

Valandos nuo 9-9
2420 West Marquette Road 
arti Westem Avė. Hemlock 7828 »

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS!

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

Phone MIDWAY 2880

Dr. A. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija: 
2519 West 43rd St.

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

Tek LAFAYETTE 8051.

Telefonas Yards 0994
Dr. Maunce Kahn

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 8 po pietį 
7 Iki 8 vat Nedšl. nuo 10 iki 12 

Res. Telephone Plaza 2400

Kiti lietuviai Daktarai.

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St 

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

Šventadieniais nąo 10 iki 12
Phone Boulevard 8488

Ofiso Tel. Calumet 6898 
Res. TeL Draxel 9191 

Dr« Rotiht
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų Ir vieą 
chronišku ligų.

Ofisas 8101 Sol Halsted St.

Valandos:
diliomis

arti 81st Street, 
2—4, 7—2 vai. vak. Ne
it Iventadlanials 10—12 

dieną. .....

V
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Padaužų Filosofija
Apie Ištautėjimą

(Humoreska)
Kadangi šis klausimas labai 

didelis ir vienu sykiu bandant 
jį sukramtyti, nekuriu gali už
springt!, lodei paskirstome į 
dalis.

ALsirekomendavimas
Padaužos nėra ne cinikai, 

nė skeptikai nė pesimistai, o 
praktiški biznieriai, kurie 
skaitosi su tikrenybe. Mus 
kaip ir kitus žmones bando 
apgaudinėti ir mums meluoti. 
Tame nėra nieką keisto, nes 
taip jau visada buvo ir bus. 
Bet mes skaitome kiekvienų 
didžiausiu durniumi ir prasi
žengėliu. kuris pats save ap
gaudinėja ir pats sau meluo
ja. Tokius žmones mes savo 
respublikoj urnai sunaikina
me.

Tautos ir rasės.
Kaip ir iš kur atsirado žmo

nių tautos ir rasės, į šį daly
kų pinionzu ministreija nesi
kiša. nes musų antropologijos 
departamentas žino viską apie 
žmonių veisles ir rųšiš. Ka
dangi pinionzu* ministerija už
siima statistikomis, mokesnių 
rinkimu, valdininkų aprūpi
nimu, religija ir kitais pelnų 
nešančiais reikalais, todėl 
mums teko patirti, kad iš ne
grų tėvų gema tik negrų vai
kai; pas žydus gema žydukai, 
pas švedus švedukai, pas lie
tuvius lietuviukai ir t. t. Ka
da japonas apsiženija su ja
pone, kiek agitacijos kas ne
varytų, bile tik kitokios svin- 
stvos neiškirs, vaikai bus ja- 
ponukai. Kada tėvas yra vie
nokios tautos arba rasės, o 
molina kitos, tuomet jų^yai- 
kiii yra abiejų mišinys. Ir be- 
(los su jais nėra, nes jie yra 
normalus žmonės. Lietuvių 
šeimynoj gimęs vaikas yra 
lietuvis, jeigu, kaip sakėme, 
kokis perėjimas svinslvos ne
padarė. Ne lenku, nė rusu, nė 
anglu, nė negru, nė žydu jo 
niekas nepadarys. Jis gali gy
venti ir maišytis tarp įvairių 
tautų ir rasių, vienok jis pasi
liks lietuvis. Jis gali išmokti 
bile kurių kalbų, susigyventi 
su svetima kultūra ir papro
čiais, gali nežinoti savo kal
bos ir kitų lietuvių savybių, 
bet jis yra lietuvis. Be jokios 
agitacijos ir propagandos, jis 
yra tas, kas jis yra. Kitiems 
jis gali pameluoti apie savo 
kilmę, bet ne sau.

Jaunimo klausimas
Kiekviena valstybė rūpina

si savo jaunimu ir pats jau
nimas rūpinasi savimi. Tėvai 
irgi kartais rūpinasi savo vai
kų sveikatingumu, išmokslini
mu ir priruošimu lengvesniam 
gyvenimui. Yra buvę mučel- 
ninkų, kurie ėdė žiogus, kada 
buvo gana mėsos. Viena mer
ga tapo apskelbta šventąją už 
sukruštų stiklų pilimų į savo 
batus, kad jie raižytų kojas 
jai šokant. Buvo ir yra nema
ža durnių, kurie tyčia sunku
mų ir kančių jieško. Jeigu yra 
durys, o žmogus per langų li
pa arba per kaminų lenda, 
jo protas yra pamišęs. Kada 
žmogus turi lipti trepais kas 
dienų ant kelintojo aukšto ir 
jis sugalvoja įsitaisyti keltu
vų, jis yra išmintingas. Ir jau
nas ir senas žmogus tik tuo
met skaitomas nepamišusiu, 
kuomet jis pilnai nusivokia 
apie aplinkumų, kurioj jis 
randasi ir elgiasi pagal jų. 
Plaukti ant sausumos juk ne
tinka. Vaikščioti giliame van
denyj pavojinga. Kada lenkas 
Amerikoj kiekvienų sutiktų 
žmogų kalbina lenkiškai, mes 
manome, kad jam galvoj ko 
trūksta. Reikia ir laikų su
prasti: kada yra rytas ir kada 
vakaras, kada diena ir kada

naktis, kada žiemos ir kada 
I vasaros sezonas. Beprotis pa
sikurta pečių ir apsivelka kai
liniais liepos mėnesyj, o žie
mų vaikščioja vienmarškinis. 
Pas nuovokos ir išminties 
stokuojančiiis žmones niekas 
nėra keista. Jie dažnai dar
buojasi, kad pakeisti vienos 
tautos arba rases žmogų į ki
tos. Jie bijo, kad kokios nors 
tautos žmones neišvirstų į kilų 
tautų arba rasę.

Daleiskime, Amerikoj gi
męs ir augęs lietuvių vaikas 
išmoko kuopuikiausiai anglų 
kalbų. Jis gali kuoaiŠ- 
kiausiai išsireikšti raštu ir 
žodžiu. Bet savo tėvų kalbos 
jis neišmoko. Praktiškame 
gyvenime ji jam buvo nerei
kalinga, nes ir patys tėvai tu
rėjo pramokti angliškai, kad 
kaip nors su svetimtaučiu su
sikalbėjus Amerikoj. Jis gy
vena Amerikoj ir kur tik ne
pasisuka, visur žmones skir
tingų kilmių. Jeigu kiekvienas 
kalbėtų savo tėvų kalba, nė 
kiaušinių negalėtum nusipir
kti. Todėl prisieina visiems 
turėti bendrų kalbų. Savo tė
vų kalbų žinai, ar ne — ne
svarbu. Gali ja bovytis na
mie, tarp giminių. Na ir pat
riotai sako, kad lietuvis, ne
išmokęs savo kalbos, nėra lie
tuvis! Juk kalba nėra įgim
tas dalykas, o išmokstamas. 
Reiškia, kol Jonas dėvi kepu
rę* jis yra Jonas, bet kaip nu
simovė kepurę, jis jau nėra 
Jonas. Išmokink negrų vaikų 
lietuvių kalbos — tai jau jis 
ir lietuvis. Amerikos negrai 
kitokios kalbos nemoka, apart 
anglų. Argi jie tapo anglo
saksais?

Amerikoj' lietuvių vaikai 
lanko mokyklas per,>2 metų. 
Kurie lanko kolegijas ir sie
kia kokios nors profesijos, tie 
mokykloj išbūna 18 ir 20 metų. 
Visi dalykai dėstomi anglų 
kalba, pati kalba nuodugniai 
studijuojama. Mokinys turi 
knistis po literatūrų ir per
skaito šimtus tomų knygų. Į- 
pratęs skaityti nurodytų lite
ratūrų, jis nesvietiškai daug 
perskaito ir liuosai pasirinktų 
knygų. Galite suprasti, kad jis 
angliškai išmoksta kalbėti 
taip, kaip jokios kitos kalbos 
nebeišmoktų. Nė prievarta, 
nė masinimai, nė jo paties pa
sišventimas jau jo lietuviško
sios kalbos nepalygins su an
gliškąja. Susikalbėti nereiškia 
kalbėti. Padaužų pasienio mi- 
nisteris susikalba ir su chinie- 
čiais, ir su žydais, ir su tur
kais ir net su paliokais, nusi
perka kilbasų pas vokiečius ir 
makaronų pas italus, nes jisai 
žino po 700 žodžių kiekvienos 
kalbos ir apie pusę gramati-

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarusz

Physical Therapj 
and Midwife

6109 S. Alba nj 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treat* 
mept ir magne* 
tie blankets ir tt 
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai

PAMOKOS
Angly Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Pilietybės 
Knygvedystės 
Stenografijos 
(Grege Shorthand)
MOKSLO LAIKAS:

Nuo 9 iš ryto iki 8 po pietų, ir 
nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Amerikos Lietuviu Mokykla
8106 So. Halated SU Chieago, I1L

__ ■

kos visų kalbų, bet lietuviškai 20 iki birželio 30 dienos. Tai 
jis rašo ir kalba taip aiškiai, pirmi tokie rinkimai Lietuvo- 
kad visas svietas jį suprastų,'jo. Jų tikslas —r duoti progos 
jeigu jo kalbų išversjlv į kitus'patiems lietuviškų-knygų skai- 
liežuvius.

“Ar tamsia žinai lietuviškų
tytojams pasakyt savo nuomo
nę dėl dabartinės Lietuvos li
teratūros. Be įto, šiais rinkimais 

ar Amerikos grįžusi lietuvaitė, norima dar daugiau pripratin
simi buvo išmokusi ten lietu- ti žmones kritiškiau skaityti 
viškai kalbėli. į knygas.. Parinktų 10 ar mažes-

Kur jaunimas auga ir ke- ni0 skaičiaus geriausių knygų 
tina pasilikti gyventi, to kraš-Lųrašų galima siųsti šiuo adre- 
lo kalbų jis turi tinkamai ži-'au: Kaunas, Laisves ai. 25, Li
nui i, to krašto ] 
turi sekli ir tame krašte esan
čius keblumus ir progas pa
žinti.

(Tusu kelių mastų).

papročius jis teraturos Naujienų Redaktoriui.'
------------ Tsb.

E LIETUVOS
Ieškos 10 literatūros 

gražuolių

Šuo, kurį laidojo 16 
japonų kunigų

Tokijoj šiomis dienomis įvy
ko laidojimo apeigos, kokių 
dar niekur nėhi atsitikę. 16 

japonų kunigų lydėjo j kapus 
karstų, kuriame gulėjo šuo. 
Be to, šį šunį palaidojo pagal

Lietuvos rašytojų draugijos visas budizmo religijos taisyk- 
la’kraštis Literatūros Naujienos les, kurios taikomos mirusiam 
paskelbė rinkimus 1.0 literatu- žmogui. Ir dabar Šio šuns gai
vos gražuolių, t. y. 10 geriau- lisi visu 
šių lietuviškų -knygų. Kiekvie- vadinosi Gašiko, savo laiku pri- 
ars knygų skaitytojas gali pa- klausė gydytojui Leno, kuris 

kurios 10 lietuviškų gyveno Tokio priemiestyje ši- 
bujoj. Kiekvienų rytų gydyto
jas važiuodavo j miestų dirb
ti ligoninėje ir kiekvienų va
karų traukiniu grįždavo. Gaši
ko visada ryto metų savo po
nų nulydėdavo stotin ir vaka
re stotyje sutikdavo grįžtantį 
daktarų. Prieš 11 metų Ueno 
žuvo geležinkelio katastrofoje 
ir todėl negrįžo. Gašiko sėdėjo 
ir laukė šeimininko geležinke
lio stotyje. Išlaukęs iki pu
siaunakčių Šuo grįžo namo, bet 
ryto metų tuo pfičiu laiku Ga-

si šaky t i, 
knygų jam geriausia patinka ir 
nurodyti savo nuomones pa
matavimų. Geriausios 1 knygos 
renkamos dar gyvų autorių, 
šiuose rinkimuose gali daly
vauti kiekvienas lietuvis, ne
žiūrint kur jis gyvena: Lietu
voje ar kituose kraštuose. Ge
riausių knygų autoriams bus 
duodamos premijos. Taip pat 
ir rinkikai burtų keliu gaus 
tam tikras dovanas.

10 literatūros gražuolių rin
kimai yra paskirti nuo gegužes

Japonija, šuo, kuris

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOŪRTEENTH STREET BATH HOUSE 

908-910 West 14th Street 
Moterų diena seredomis.

Po naujų savininkų priežiūra, naujai išremontuota iš išmalcvota. — 
Masažai—Cniropodistai—Atdara dienų ir naktj.—

SVVIMMING POOL PHONE CANAL 9560
v ..............         Z

APSIRŪPINKI! DABAR
SU ANGLIMIS ATEINANČIAI ŽIEMAI
Pas mus anglių kainos tokios, kaip visoje 
Chicagoje. Dabar pirkdami anglis, sutaupy

site pinigų.
Patarnavimas greitas ir atsakantis

GRANT WORKS COAL YARD
BERNADIŠIUS, Sav.

16th St. ir 49th Ct., Phone Cicero 311

S. DIPPER PLUMBING & HEATING COMPANY
1710 W. 51st Street Hemlock 3180

Plumbing Vertybės!
z—\ 42 colių moderniška balta

[ _ APRON SINKA
Less C11
Trim

\Pilnai įrengtas futuristinis
MAUDYNĖS 
AUTFITAS

Susideda iš Reėess Apron Bath 
Tub, Pedestal Lavatory ir 

Closet Kombinacijos 

57’6

mūgdnvo sėdėti Gašiko. Už- 
pereitų savaitę Gašiko susirgo. 
5 geriausi Tokio veterinoriai 
v’ska darė, kad tik kaip nors 

______ _ „ atitolintų pastipimų, bet nieko 
sidavimo simboliu ir buvo ži-1 nepadėjo. Dabar Gašiko kapas 
nomas visoje Japonijoje, .lapo- apkrautas 25 vainikais ir šim-

šiko \ vėl buvo laukti toje pn- 
čioje\vietoje. Ir taip tas tęsė
si menesius ir metus. Paga
liau ištikimasis Gašiko pasida
rė ištikimybes ir begalinio Ot-

nomas visųje Japonijoje. Japo
nijoj nėra tokios knygos mo
kykloje, kur nebūtų aprašyta 
didelė Gašiko ištikimybe. Ja
ponijoj nėra vaiko, kuris ne
žinotų, kas tai Gašikp. Perei
tais metais, prieš ši bujos ge- 
lež. stot j, pastatė bronzinį šuns 
paminklų, kaip tik ten, kui

GARSINKUĖb
NAUJIENOSE

VEDUSIOS MOTERYS: 
Nauja era mutėrų higienoj. Bū
tina turėti. Lengva vartoti. Mote
rys turėtų turėti musų knygutę.

ANN BROWN,
56 W. VVaflhlngton St„ D 7, 

Chieago, III.

už kainos!
Vyriausia Vieta Bankruto S La ko 
Atsilankykit i bile kuria iš musu 
3 krautuvių ir pasižiurčkit—jus 

/čia rusite kiekviena žinoma malė- 
vos rūšį už nupigintas kuinas.
$2.00 Baitu žibanti Ma-
Ieva, už Gal.' .... ...............
$2.25 Balta Fiat Ma- $4 1 fi 
Ieva, už Gal................. I • I U
$1.25 Sieteliams Maleva, EAm 
už Gal................................  VWU

...........’1.00
Visa Maievn 100% Garantuotu— 

Arba Sugražinsime Pinigus
Paint Exchange of Chieago 
1557 Milwaukee av. 2274 Elston av. 

6836 S.Halsted st. tel.Armitage 1440

EKSKURSIJOS

Moderniškuoju motorlaiviu
“G RIP S H O L M”

v Išplaukia iš New Yorko
! Liepos.,?, d., 1935

zper Gothenbur#, Švediją 
Keleiviai išplaukia iš Stockholm nau
ju modernišku laivu “MARIEN- 
HOLM” per Baltijos jurą i KLAI
PĖDĄ. Kelionės laikas 24 valandos.

EKSKURSIJA RENGIAMA
Liet. Laiv, Agentų Sąjungos Am. 

Kartu išplaukia Am. Liet. Kat. Stu
dentu ir Profesionalu Sąjungos eks
kursija, kuria vadovaus Sa-gos cent
ro pirmininkas p. Jonas K. Morkū
nas, Rocliester, N. Y. ir Są-gos cent
ro dvasios vadas kun. J. Balkunas. 
Maspeth, N. Y.

Kitas patogus išplaukimas
Drottningholiti, birž. 12 
Informacijų, laivakorčių ir ekskursi
jos brošiūrėlės (folder) kreipkitės'j 
bet kuri sąjungos narį, autorizuotą 
laivakorčių agentą arba bet kurią 
raštine:

Swedish American Line
181 N. Michigan Ave^, Chieago, III.

tais gėlių puokščių. Jis palai
dotas greta dr. Geno kapo.

“Liet. Uk.”

Kauno miesto taryba nuta
rė duoti dovanas arba premi
jas gražių namų savininkams.

Graduation Parė F. Gedmin
įvyksta BIRŽELIO-JUNE 8 D., 1935

Kviečiame vinim draugus ir pažystamus j munų sunaus T. R. Ged- 
min užbaigimo University of Notre Dame, kuris Cmč kursą elektros 
inžinieriaus.

Taip pat ir atidarymas naujos vietos FELIX S. PLELSO. Bus ska
nus užkandžiui, gera muziku, kur iinksminsimūs visi iki ankstyvo 
ryto.

Kviečia MR. AND MRS. GEDMIN
82nd and Kean Avenue*

AKORDIONAI
AMERIKOS, ITALIJOS ir VOKIETIJOS 

Išdirbysčių.
Jus pirkaite už mažiaus pas Budrikų todėl, kad Budri- 

kas importuoja tiesiog iš Europos.

Kaina pradinėms 12 basų už $29 00

PARLOR SETAI
✓

MUSŲ NUOSAVOJE DIRBTUVĖJE DIRBTI
po

IR AUKŠČIAU
KOMBINACIJA

SKALBYKLAI TRAY 
KRANAI

Su Indu dėl Muilo
Storas Pattern • <P 1 • V/VJ

24x48 DVIEJŲ DALIŲ

SKALBYKLAI LOVYS
Įrengtas su faucet, C 42 trap ir standa e W

DĖL VONIOS 
KOMBINACIJOS KRANAI

$1.15

VIRTUVĖMS LINOLEUMAI —kvadr. jardas

SKALBIMO MAŠINOS, mažos formos $19.50
ELEKTRINES LEDAUNES 5'/2 pėdų didumo .... $«Į jg gg

ROOSEVELT FURNITURE C0„ INC.
M. P. JOVARAUSKAS ir J. P. BERTULIS, Savininkai.

2310 WEST ROOSEVELT ROAD
Phone SEEley 8760 CHCAGO, ILL.



rr NAUJIENOS, Chlcag<3, m. šeštadienis,- birželio 8, 1935

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily N«wa 

foblished Daily Except Sunday by 
t ha Lithuanian Newi Pub., Co., Ine.

1739 Sonth Halated Straat
Talephone GANal 8500

Subacription Ratas:
88,00 per year In Canada
87.00 per year outside of Chicago
88.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Entered as Second Oaze Matter 
March 7th 1914 at tha Post Office 
of Chicago, III. nnder the act of 
March 3pd 1870.

Naujienos eina kasdien, liskiriant 
sekmadienius. Leidlia Naujiem Ben- 
dreve, 1789 S. Halated Stų Chicago, 
111. Telafonas Canal 8300.

MACDONALDO REZIGNACIJA

James Ramsay MacDonald dėl nesveikatos rezigna
vo iš Anglijos premjero vietos, pavesdamas valdžios 
kontrolę pilnai į konservatorių partijos rankas. Sako
ma, kad jisai dar pasiliks ministerių kabinete, kaipo pa
tarėjas; bet jo rolė, kaipo vado politikoje, matyt,., jau 
baigiasi.

Anksčiaus, negu MacDonaldas, pasitraukė iš aktin
go darbo politikoje buvęs jo artimas draugas ir vien
mintis Phillip Snowden, kuris gavo lordo titulą ir pata
po Lordų Rūmų narys.

Juodu abu yra stiprios valios ir nepaprastų gabu
mų asmens. MacDonaldas ir Snowden įsteigė Anglijos 
Darbo Partiją, kuri mažiau kaip per tris dešimtis me
tų pasidarė galinga jėga politikoje. Jisai buvo nuolati
nis jos vadas ir 1924 m. buvo premjeras pirmutiniame 
darbiečių kabinete. 1929 m. MacDonaldas antru kartu 
atsistojo Anglijos valdžios pryšakyje, kaipo Darbo Par
tijos lyderis, bet už dvejeto metų finansinis krizis par
bloškė darbiečių valdžią ir jos vietoje buvo sudaryta 
“tautinė valdžia", kurios nominaliu galva paliko Mac
Donaldas.

Kadangi dauguma darbiečių atsisakė eiti j “tauti
nę valdžią", tai įvyko skilimas Darbo Partijoje, ir rin
kimuose į parlamentą, kurie buvo paskelbti netrukus 
po to, kai darbiečiai buvo skaudžiai sumušti. Darbo 
Partija, iki šiol negali atleisti MacDonaldui to, kad ji
sai kone sugriovė partiją, kurios jėgomis jisai buvo 
prasimušęs į aukščiausią vietą krašto valdžioje. Nėra 
abejonės, kad, jeigu- MacDonaldas 1931 m. butų rezig
navęs kartu su kitais darbiečiais ir perėjęs į opoziciją, 
tai Darbo Partija nebūtų buvusi taip baisiai sumušta, 
kaip ji buvo, susidarius “tautinei valdžiai". Bet valdžios 
kontrolė vistiek butų patekusi į konservatorių rankas.

Tačiau abejotina, ar konservatoriai butų sugebėję 
kraštą valdyti per šiuos ketverius metus. Aišku, kad jie 
neturėjo drąsos vieni paimti ant savęs visą atsakomy
bę. Kitaip, kam gi jie butų, turėdami milžinišką daugu
mą pąrlamente, sutikę įsileisti į kabinetą keletą libera
lų ir buvusiųjų darbiečių ir palikę valdžios pryšakyje 
socialistą MacDonaldą? /Įdomus yra reiškinys, kad sun
kiausiojo krizio metais Anglija turėjo pasirinkti val
džios vadu socialistą, idant žmonės pasitikėtų valdžia. 
Tiesa, tas socialistas nutraukė ryšius su savo partijai 
bet visgi pasilieka faktas, kad kitose partijose neatsi
rado asmens, kuris, butų galėjęs užimti MacDonaldo 
vietą.

Tuo tarpu Anglijos Darbo Partija, kad ir pergyve
nusi skaudų skilimą, įstengė vėl sutvarkyti savo eiles 
ir atgauti daugelį prarastų pozicijų. Kiekvieni papildo
mi rinkimai į parlamentą per pastaruosius ketverius 
metus, rodė žymų, kartais stačiai sensacingą, darbiečių 
stiprėjimą, ir šiandie manoma, kad jie yra taip pat ga
lingi, kaip kad buvo prieš 1931 metus, arba dar galin
gesni. Yra plačiai pasklidusi nuomonė Anglijoje, kad 
naujuose parlamento rinkimuose Darbo Partija gali 
gauti absoliučią daugumą.

Organizuotieji darbininkai Anglijoje yra jėga, ku-
rios niekas nebegali sunaikinti. Su MacDonaldu ar be 
jo, jie žengia į neišvengiamą pergalę.

SLA. DAUGIAU NEGU 
“SOLVENT”

Iš Susivienijimo * Lietuvių 
Amerikoje centro teko patirti, 
kad SLA. narių apdraudos ne 
tik yra pilnai padengtos orga
nizacijos turtu, bet turtas dar 
sudaro 8 nuoš. perviršį. Tai ro
do metinė atskaita, išsiuntinė
ta gegužės mėn. pabaigoje val
stijoms, kuriose yra užregist
ruotas SLA. čarteris. Tuo gi 
tarpu atskaita už pirmesnius 
metus (1933 m.), buvo tokia,

UIaakyme kaina t
Chicago Je — pafitu:

Metams ........-—...............   88.00
Pusei metą--------------------   4.00
Trims mfinesiams....... ........... 2.00
Dviem mėnesiams 1.50
Vienam mėnesiui__ _________ .75

Chicagoj per iineMotojus:
Viena kopija .... 3c
Savaitei--------------- 18c
Mėnesiui --------------   75c

Suvienytose Valstijose^ ne Chicago], 
paltus

Metams....... ....... .......................87.00
Pusei metų________________ 3.50
Trims mėnesiams ..... - ......... 1.75
Dviem mėnesiams ...... 1.25
Vienam mėnesiui 75c

Lietuvon ir kitur užsieniuose
(Atpiginta)

Metams .................   88.00
Pusei metų ....-----------   4.00
Trims mėnesiams 2.30
Pinigus reikia siųsti palto Monay 

Orderiu kartu su užsakymu.

kad SLA. turėjo keblumų dėl 
“laisnio” gavimo bizniui daryti 
Ncw Yorko valstijoje.

Kalbėdama apie SLA. turto 
stovį, “Tėvynė” sako, kad nuo 
1933 m. gruodžio 31 d. iki pa
skutinės dienos 1934 m. SLA. 
apdraudos suma padidėjo $96,- 
650..O per tą patį laiką rymiš
kų katalikų Susivienijimo ap
draudos suma sumažėjo $166,- 
350.

Palyginus trijų lietuvių susi
vienijimų valdžios departamen
to pripažintą turtą, jisai, anot 
SLA. organo, atrodo taip:

“...musų Susivienijimo, turtas 
siekia $1,485,455.83; katali
kų Susivienijimo turtas sie
kia $942,849.01, arba $542,-

606.82 mažiau, negu musų 
Susivienijimo turtas; darbi
ninkų Susivienijimas turto 
turi tik $98,900.17 ir jokio 
palyginimo su SLAs turtu ne
tenka daryti.”

PIEMENIŠKI PLEPALAI

Clevelando vaikezas, kuriam 
trans-atlantinis skridimas, ma
tyt, įvarė nervų ligą, pliauškia 
savo nešvariam lape, kad skri
dimo sumanytojai per ištisus 
metus “melavo” apie leidimus, 
kad jie surinko “arti $38,000” 
ir tik už “trupinius” įtaisę 
lėktuvą; pagalios, kad, jei skri
dimas dabar įvyks, tai tik iš 
bėdos, “nes už neišpildymą per 
laikraščius ir laiškus duotų pri
žadų jų laukia didele bausme”.

Bėda tikrumoje yra tiktai ta, 
kad tą Clevelando leidinį “reda
guoja” piemuo, kuris tauzija, 
pats nežinodamas ką.

LĖKTUVŲ AVARIJA 
ŠIAULIUOSE

Lietuvos laikraščiai praneša, 
kad gegužės 24 d. Šiauliuose, 
ties Pabaliais, įvyko dviejų lėk
tuvų avarija (kolizija) ore. 
Skraidant devyniems lėktuvams, 
puskarininko Sabastijanąvičiaus 
valdomas lėktuvas išėjo iŠ ri
kiuotės linijos ir,. norėdamas 
vėl grįžti į liniją, pataikė j ka
pitono Brazausko valdomą lėk
tuvą.

Vienas lėktuvas užkliuvo 
aukšto įtempimo elektros lai
dus ir, užsidegęs, nukrito ant 
medinio namelio, kuris sudegė. 
Kitas lėktuvas nukrito į rugių 
lauką, kai lakūnas iššoko iš jo 
su parašiutu.

Abu lėktuvai visai sudaužyti. 
Vienas lakūnas truputį susi
trenkė, o antras išliko 'visai 
sveikas.

NUDEGĖ SU KOMUNISTIŠKU 
“PLYTŲ KOOPERATYVU”

“Laisvė” pasakojasi,-kad vie
nas Mątuiza bandę iš jos per 
teismą atgauti $500, kuriuos ji
sai buvo investavęs į komunis
tų suorganizuotą “plytų koope
ratyvą”.

Tas plytų kooperatyvas bu
vo įsteigtas, kad darbininkai iš 
Amerikos važiuotų į Sovietų 
rojų bolševikams dirbti. -Kiek
vienas narys turėjo įnešti po 
penkis šimtus dolerių. Pinigus 
priiminėjo “kooperatyvo” sek
retorius Šatas, o siuntė į ma- 
tušką Rasėją “Laisvė”.

Vienas iš tų apmulkintų dar
bininkų, Matuiza, įmokėjęs ko
operatyvui $500, nuvažiavo į 
Rusiją plytų daryti, bet parpū
tė, kad tenai baisus skurdas 
gyventi, pagrįžo atgal ir ėmė 
reikalauti savo pinigų atgal. 
Paskui jisai dar kartą keliavo 
į Rusiją ir vėl sugrįžo. “Lais
vė” atsisakė jam pinigus grą
žinti, teisindamasi, kad ji juos 
nusiuntusi į plytų kooperatyvą. 
Pagalios, Matuizą užvedė bylą 
prieš Brooklyno komunistus, 
bet ją praląimėjo.

Komunistų organas pasigiria, 
kad jisai atsigynė nuę Matui- 
zos. Tačiau tas organas nepri
sipažįsta esąs kaitąs, kad' jisai 
tą žmogų suagitavo dėti savo
pinigus į bolševikišką biznį.

Daug lietuvių darbininkų ko
munistai šitaip “sufulino”. Vie
ni jų skursta ir keikia savo lį 
kimą bolševikijoje. O kiti, ku
riems pasisekė parvažiuoti at
gal į Arųeriką, bereikalingai 
nukentėjo, išmėtę savo sunkiai 
uždirbtus centus.

Atėjo Kultūra No. 4
žurnalo Turinys idomus ir pa

mokinantis: Jaunosios kartos kri
zė — A. Amalvis. Priešistorinė 
įtaka dabartinei žmonių psicholpgi- 
iai — S. Buchas. Hitlers grosse? 
Sfiel — J. Baldauskas. Iš Austra
liečių gyvenimo — Prof. P. Leonas 
Sizifo darbas — Elja Erenbursr. “Mef 
blrme kardus” — O. Erdberg 
Kruvinas Reinas — St. Galinis, pa
sakos. poezija Ir tt. Kaina — 45c

Galima gauti. - 4 4
NAUJĮEN9SE.
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Lakūno F. Vaitkaus 
išleistuvės ir p. R.

Skipičio sutiki
mas pavyko

PHILADELPHIA, Pa. — At
sižvelgiant į aplinkybes, kokio
se turėjo dirbti VVS komitetas 
šį kartą, ir paskalai, kad la
kūnas F. Vaitkus neatlėks, su
darė nepaprastų keblumų, veik
la lyg ir paralyžiavosi. Bet ne
žiūrint visų nemalonumų, kliū
tys likosi pergalėtos. Lakūnas 
nors pavėlavo iš priežasties su
sirgimo, bet atvyko galingą oro 
milžiną valdydamas drąsiai. 
Aplėkdamas keletą kartų Vy
tauto Parką, sveikino visus 
Philadelphijos lietuvius ir nu
sileido Boulevard Airporte, kur 
laukė didelis būrys lietuvių pa
matyti jauną drąsuolį ir jį pa
sveikinti. Tokiam oro milžinui 
minimas airportąs 'visai nepa
rankus. Gerai nors tiek, kad jis 
yra netoli Vytauto Parko ir 
kiekvienas norintis galėjo Litu- 
anicą II matyti. Bet lakūnas 
F. Vaitkus, nežiūrėdamas nė 
slogos, nė kitų keblumų, nusi
leido drąsiai, patenkindamas 
visų rėmėjų norą, įrodydamas 
kartu savo drąsą, kur ne kiek
vienas lakūnas išdrįstų tokį pa
vojingą žygį vykdyti.

Musų lietuviškas oro milži
nas, baltas kaip gulbė, kuris 
greitai pasileis kelionėn pasvei
kinti musų brolius Lietuvoje, 
surišt mus dar galingesniais ry
šiais, žavėjo ir virkdė mus. 
Kiek buvo entuziazmo minioje, 
kiekvienas norėjo, gauti nuo
trauką Lituanicos II ir lakūno 
atminčiai. Rodos, turėjo būt 
patenkinti visi, pilnai įsitikinę, 
kad ląkunas F. Vaitkus tikrai 
savo tikslą pasieks, itai yra 
baigs pradėtą Dariaus-Girėno 
didįjį žygį Lietuvos garbei.

Turi butinai-pasiekti tikslą
. .............. m n *■

Rėmėjai, simpatizatoriai ir 
priešai, kas tilt jautėsi lietuviu 
ir jai gero linkėjo, turėjo di
džiuotis, kartų užjausti drąsuo
liui jaunam karžygiui, kuris 
savo gyvybę nesibijo statyti 
pavojun, matydami lakūno kom
petentingumą ir didelį pasišven
timą skridimų įvykdyti pasek
mingai. Dariųį$irėnas pramy
nė oro kelią, įet .... žuvo su 
garbe. O musų drąsuolis F. 
Vaitkus turi būtinai pasiekti 
tikslą, nugąlęt klastingąjį 
okeaną, įrodyt, kad jo širdy
je plaka lietuviškas kraujas, 
kad jisai nesigėdi (kaip pir
mesnis lakūnas) savo lietuviš
kos pavardės, ir uždėt vaini 
ką ant žuvusių didvyrių kapo 
nuo Amerikos lietuvių. Tada 
tie, kurie rėmė ir visą laiką 
budėjo, kad skridimas pąsisek' 
tų, triumfuos pergale.

Einant tolįau, patsai pikni
kas 26 d. gegužes pavyko. Mi
nia buvo didelė, ųuotaika ge
rą, pelno rodos sųyiršųm $500 
antram skridimui. Lakūnas F. 
Vaitkus patenkintas. Kiekvie
nas jį sveikinę ir linkėjo lai
mingos kelionės, net du senu
kai vyras su * žmona išgirdę, 
kad lietuvis lėks į Lietuvą, ir 
tie iš kur tai toli už Wilming- 
tono, Dpi., 60 mylių nuo musų, 
susirado Vytauto Parką pa
sveikinti lakūną.

Programa prasidėjo 3-čią v. 
pirm. p. V. (įriniuj. Pirmuti
nis kalbėjo p. R. Skipitis iš 
įLietuvos, sveikindamas visus 
nuo Lietuvos lietuvių, priminė 
kaip Lietuva laukė Dariaus-Gi 
rėno, koks buvo entuziazmas 
minioje, kuri buvo milijoninė, 
ir vietoj lakūnų sulaukę kar 
stus su jų lavonąis; kaip Da- 
rius-Girėnas suartino Lietuvos 
lietuvius su Amerikos lietu 
viais; kaip Lietuva laukia da
bartinio lakuųo F. Vaitkaus ii 
etc. Kalba tiek minią sujau 
dino, kad beveik visi vęrkė, 
vyrai ir tie raudojo. Po jo kal
bėjo lakūnas F. Vaitkus lietu

tuvos nepriguhnybę, nė auto
nomiją. Aš gi su kitais savo 
bendrais rinkau etnografines 
žinias, kur turus būt Lietuvos 
rubežiai. Argi neperanksti gar
bės ženklais dalinamės? Dar 
tie idealai neįgyvendinti .... 
Lietuvos sienos dar ne tos, už 
kurias kovojome .... šį didį 
ir garbingą ženklą mano silp
nas kaklas negalės pakelti. 
Prašau priimti, parvežti Lietu
von ir padėti Vytauto Didžio
jo Muziejuje.” Publika plojo 
didžiausias ovacijas.

Lietuvių Kongresas
p. R. Skipitis tęsė savo kal

bą toliau, primindamas viso 
pasaulio lietuvių kongresą. At
sakė į kelis klausimus paduo
tus raštu per komunistą Smith- 
šmulkštį. Tarp jų kelis patie
kiu skaitytojams, manau bus 
žingeidu.

Klausimas: Kodėl pūdomi 
Varnių koncentracijoj darbi
ninkai ?

Atsakymas: Aš suprantu, jus 
norite pasakyt komunistai. 
Varniuose1 dabar nieko nėra, 
viskas uždaryta.

Klausimas: Kodėl Lietuvos 
žmonės badauja?

Atsakymas: Lietuvoje jokio 
bado nėra. Lietuva išveža daug 
maisto į kitas šalis ir net į 
Rusiją.

Klausimas: Kada Lietuvoje 
bus renkamas Seimas?

Atsakymas: Aš ne valdžia, 
apie tai nežinau.

Klausimas: Kodėl darbinin

viškąi ir angliškai, trumpai ai 
siprašydamas, kad turįs labai 
didelį šaltį, ir jei kas nori, pi
giai jį parduosiąs. Pirmininkas 
paragino kiek kas gali aukaut 
lakūnui šaltį prašalint. Nepa
tyriau kiek sudėjo.

“Nė Pragaro Vartai nesu
laikys” I

TręČias kalbėjo Naujienų 
redąk. p. P. Grigaitis iš Chi- 
cagos. Aiškino orlaivio įrengi
mą, kiek koki instrumentai 
kainavo, ir pabrėžė: neišleis la
kūną tol, kol nebus viskas pil
noj tvarkoj, pilnai finansiniai 
aprūpinta. Prašė neklausyt tų, 
kurie visokius melagingus pa
skatos leidžia, kad demorali- 
zuot visuomenę ir skridimą su
laikyt. Sakė: “Ką jie nedarys 
tų dabar, skridimas ne tik 
įvyks, bet ir pasiseks, Vaitkus 
išlėks! “Nė pragaro vartai ne
sulaikys”. Ploja visi.

Paskui buvo imti paveiks
lai, tarp jų viena grupė Phi
ladelphijos lietuvių parašiuti
ninkų kartu su lakunu, kurie 
pirmą kartą esant Vaitkui au
kojo parašiutą vertės $350. 
Piknikas užsibaigė ramiai su 
gražia nuotaika. Svečių buvo 
net iš New Jersey, tai pp. Gu
dai, Žiugždai — viso penkios 
mašinos, ir kitų artimų apie- 
linkių.

Po pikniko lakūnas F. Vait
kus buvo po priežiūra Dr. Kli
mo. Pasirodė lakūnas turėjęs 
šaltį 102 laipsnių karščio, 96 
pulsą. Bet pirmadienį apie 4 
vai. jau karštis sumažėjo ir F. 
Vaitkus galėjo kartu su pp. 
R. Skipičiu, P. Grigaičiu ir ko
miteto nariais padaryti vizitą 
pas miesto majorą H. Moore, 
kuris sužinojęs, kad svečiai bus 
Philadelphijoj, užkvietė juos 
per VVS sekretorių. Anglų 
spauda gražiai atsiliepė apie 
lakūną, įdėjo kelias nuotrau
kas, net šeštadienį dar prieš 
pikniką jau anglų laikraščiai 
rašė, kad transatlantinis lakū
nas bus Philadelphijoj.

Priėmimas p. R. Skipičio
Pirmadienio vakare 27 dieną 

gegužės, Lietuvių Tautinėj Sa
lėj įvyko iškilmingas priėmi
mas p. R. Skipičio. Orkestrai 
grojant sutikimo maršą garbės 
svečiui, komiteto nariai gražiai 
eisena nulydėjo jį iki estrados, 
pirmininkaujant Dr. Klimui. 
Pirmas kalbėjo lakūnas F. 
Vaitkus lietuviškai ir angliš
kai, išdėstydamas savo kelio
nės planus. Jisai tikras, kad su 
tokiu lėktuvu, kaip Litųąnica 
IF įrengta, jisai nulėks į savo 
tėvų žemę, nors niekada tenais 
nėra buvęs. Plojo visa salė. An
tras kalbėjo garbės svetys p, 
R. Skipitis apie Lietuvos ūkį, 
statistiškomis žiniomis ir brai
žiniais parodydamas, kas buvę 
Lietuvoje prieš karą, po karo 
ir kas yra dabar, neliečiant po
litikos. Kalba buvo interesin
ga visiems, kurie žingeidauja 
patirt apie Lietuvą, ba juk vi
si žinome, kad Lietuva ukię 
šalis ir iš jos užsilaiko. Per
trauka.

p. R. Skipitis įgaliotas Lie
tuvos atstovybės įteikta GedL 
mino Didžiojo ordeną ir liu- 
dyjimą p. J. V. Griniui nuę 
Lietuvos Valdžios už pasidar
bavime Lietuvai, kada dar ji 
buvo po Rusų Caro valdžia. 
Kada kazokų nagaikos plakę 
Lietuvos pilietį, jau p. J. V. 
Grinius su kitais savo ben
drais dirbo, kad išlaisvinti 
Lietuvos liaudį, kad Lietuva 
butų savystovė, neįskaitant 
Amerikoje nuveiktų darbų ir 
etc. Pabaigus ordeno ceremo
nijas p. R. Skipičiui, prabilę 
p. J. V. Grinius Ordeno kava
lierius. Trumpai suglaudus, jo 
kalba buvo tokia: “Tiesa, aš 
kovojau, dirbau Lietuvai ir 
dirbu. Nors dabartine valdžią 
nėra mano pažiūrų, vistiek 
mano darbuotės pėdsakus įžiū
rėjo ... Yra žmonių augštose 
valdžios vietose, kurie tais lai
kais, dar prieš spaudos 'atga
vimą, nė nesąpnavo apie Lie

kai persekiojami Lietuvoje ir 
kalėjimuose pūdomi?

Atsakymas: Darbininkai nė
ra persekiojami, nė kalėjimuo
se pūdomi. Suprantama iš klau
simo — jus klausiate apie ko
munistus, kurie yra kaip prieš
valstybiniai žmonės. Ir Rusi
joje priešvalstybiniai žmones, 
yra persekiojami ir kišami į 
kalėjimus, kurie neprisitaiko 
prie komunistų idėjų.

Paskutinis kalbėjo p. P. Gri
gaitis, Naujienų redak., iš Chi- 
cagos. Visi labai jo lauke. Aiš
kino klįutis antro transatlan
tinio skridimo, įrengimą orlai
vio, kiek kuri dalis kainavo ir 
etc. Philadelphijos lietuviai da
bar turėjo progos persitikrint, 
kas yra didžiausi kaltininkai ir 
trukdytojai antro skridimo.

Publikos buvo keturi šimtai 
su viršum. Dainos choras ke
letą dainelių išpildė gražiai, tik 
introdukcija kiekvienai dainai 
p. K. Norkaus buvo perilga ir 
klausytojus vargino.

Marė Kurmytė.

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant biie kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo delei.
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VAKAR IR
ŠIANDIEN

nutarė su

Grand Opening Parė

taip pataria Lietuvos bankai

DIDŽIAUSIAS

Dabar Eina

Peoples Krautuvėse

DYKAI $2,000 VERTĖS DOVANŲ DYKAI

Kai Nebunat Namie

SALVADOR Kiti Modeliai nuo $ALUS
LENG

VAI

SUVIRŠKINAMAS

Telefonuokit YARDS 7460

Chic. Lietuviu Draugijos IIAD7EUAKZt

ĮVYKSTA

Pikniko pradžia 11 ryte, Programo pradžia4 vai. po piet Įžanga svečiams 25c

Ciement J. Svilow 
baigė advokatūrą

Pirkite sau Refrigeratorį iš PEOPLES krautuvių, pasi 
naudodami didžiausiu pasirinkimų, mažom bei teisiu 
goni kainom ir lengvais išmokėjimais.

Siųloma visų gerųjų išdirbysčių Refrigera 
toriai prieinamomis kainomis ir lengviau 
siais išmokėjimais mieste.

Didele nuolaida už senoviškas ledaunes į mainus ant 
naujų refrigeratorių.

JUMS PRISTATYS
SALVADOR ALŲ

kuimu 
čiu gyvauju-

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

“Naujos Gadynes” choras vadovau-
1, “Pirmyn” choras, vadovaujant 

Birutes” choras, vadovaujant Jonui 
\ , >**, vadovaujant

Tikrai pasidėkit savo graznas, sidabrinius indus ir bran
gius dokumentus j Drovers Moderniškus nuo gaisro ap
saugotus Saugius Deposit Vaults.

Remia už Saugiuosius Deposit Baksus yra nebrangiai 
apkainuota, tik $4.00 į melus ir brangesni.

Šivakar šaukiamas 
svarbus Kupiškėnų 

susirinkimas

Nukritęs nuo dviračio užsi
mušė 10 metų berniukas, John 
Doyle, 8050 Dobson hvenue.

Detroito radio kunigas Coug- 
hlin traukia teisman Chicagos 
Parkų tarybų, kuri atsisakė iš- 
nuomuoti jam Soldier's Field.

Du jauni vagiliai apiplėšė ali
nę, Ciceroje, adresu, 2105 S. 
52nd Street. Pasirodė, kad va
giliams raktus j alinę davė Jer- 
ry Jahoda, 15 metų, savininko 
sūnūs, kuris priklausė vagilių 
gaujai.

Waukegano aldermonas WiL 
liam Fuller barė kitus valdiniu-

Laiškas “Naujienų 
Redaktoriui

“Pirmyn”, Vyrų cho 
rai rengia išvažiavi 

mą į girias

Linksmas pokilis P 
Ambrozo gimimo 

dienoj

607 W. 68rd Str., kurios savi
ninkais yra Antnnina-Antanas 
Jokantai ir J, Strelchus. Ren
gėjai užtikrinu, kad atvykusie
ji svečiai bus pilnai užganėdin
ti, Bus įvairiausių užkandžių, 
kuriuos teiks už dykų, taipgi 
muzika šokiams gros’iki nedė
lios ryto. Kviečia pažjstamus 
ir draugus atsilankyti.

—Praeivis.

prieš 29 metus. Jis yra gimęs 
Lietuvoje, • Limoikių 
Raguvos apskr 
mus jsigijo daugeli draugų, ku 
rie jam parodė savo ndoširdu 
mų jo gimimo dienoje.

— F. Bulavv.

Ciement J. Svilovv užbaigė De 
Paul University teisių skyrių ir 
dabar rengiasi laikyti steito 
kvotimus, kurie į įvyks liepos 
mėnesį. C. J. Swilow yra sūnūs 
plačiai žinomo biznieriaus, ku
ris per daug metų užsiima rub- 
siuvyste, 835 W. Irving Purk 
avė. Ciement J. Svilovv tuo 
tarpu dirba adv. George E. Fid- 
ler ofise.—žvalgas.

šiame Chicagos Lietuvių Draugijos piknike programas bus 
tikrai įdomus. Dainuos “f’ ‘ *. J.
jant Jurgiui Steponavičiui, “Pirmyn” choras, 
Kaziui Steponavičiui 
Byanskui. “Chicagos Lietuvių Vyrų Choras1 
Charles Stephenp.

Be keturių chorų dar dalyvauja Beliajftus šokėjų grupė, 
taipgi dalyvaus ir Andrčjavo^žymųs šokikai. Stephens Re- 
vellers orchestra grieš visą dieną įvairius šokius. Roosevelt 
Furniture Co. i rengs “laudspykeri”—programas eis daržo 
platformoj. Bus kalbos, žaismės ir kitokį pamarginimai.

NORTII WE'ST SIDE. — Yra 
smagu pažymėli, kad skaitlius 
inteligentų augu didyn, nors čia 
nėra taip didelė kolonija lie
tuvių, jie) pasisklaidę gyvena

Drovers National Bank 
Drovers Trust &. Savings Bank 

471- Street and Ashland Avenue 
CHICAGO

Chicagos ^Lietuvių Choras 
“Pirmyn” ir Chicagos Lietu
vių Vyrų Choras rengia draip 
giškų išvažiavimų j Jeffersono 
girias, septintadienį, birželio 28 
dienų.

Kaip jau žinoma, “Pirmyn” 
chorų sudaro čia augęs jauni
mas, vadovaujamas gabaus 
muziko p. K. Steponavičiaus.

Vyrų chorų sudaro visi at
eiviai arba, kaip sako, seniai. 
Senių chorui vadovauja taip 
pat p. K. Steponavičius ir vot 
šitos dvi dailės organizacijos 
rengia bendrų, draugiškų ir 
1 inksmų išvažiavimų.

Kviečiame visuomenę reng
tis j tų parengimų ir dalyvau
ti sykiu su gražiu ir linksmu 
buriu choristų. A. V.

PraMtą.H regėjimą, \
silpnas ir kreivas akis galima L-1 
dažnai atitaisyti su naujai išrastais

ŠLIFUOTAIS AKINIAIS. Jie apsaugos jūsų akis, pašalins akių nuo
vargi ir galvos skaųdčjimą. Jus galSsito su jais skaityti mažas raides, 
siūti ir aiškiai toli ir arti matyti. Išbandyk šiuos nuostabius akinius,

Sekmadieny, skaitlingos minios Chicagos lietuvių marš j 
Chicagos Lietuvių Draugijos' pikniką, i “Birutės” daržą, 
čia dainos, čia žaismčs, Čia šokiai, čia dalyvaus šimtai or
ganizacijos narių ir svečių iŠ Chicagos ir apielinkių šia
me gigantiškame piknike, čia bus linksma vieta visų pa
šnekesiui ir pasilinksminimui.

BUS IMAMI VISOS PUBLIKOS PAVEIKSLAI!
įrauksime kuodaugiausia svečių.

Kviečia visus, CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA.

tarpe svetimtaučių. Bet įjau 
nuomonė progresuoja ir sek 
mingfti siekiasi augštesnių mo

DABAR PAKOL KAINOS YRA ŽEMIAUSIOS
Kaip tik laikas įsitaisyti apšildymo plantą. Nelaukite! Leiskite 
mums pasiųsti pas jus musų patyrusius apšildymo įrengimo inžinie
rius nučekiuoti arba duoti jums apskaitliavimą. Tai jums“ nieko 
nekainuos. LENGVUS IŠMOKĖJIMAI. Taip ilgai kaip 3 metus 
už 5% į metus, ' *

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

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

Prie Rockvvell ir Madison gat
vių keturi piktadariai suėmė 
transporto trukų, kuriame buvo 
apie $3,000. vertės cigaretų ir 
cigarų. Tai bent galės prisirū
kyti.

Amerikos legionas priėmė re
zoliucijų, kurioje smerkia Chi
cagos Parkų tarybų už atsisa
kymų išnuomuoti Detroito ku
nigui Coughlinui Soldiers Field 
prakalboms.

Vienas ginkluotas piktadaris 
atėmė nuo bučerio John Ban
dymu, 4450 So. Kedzie avė., 
$150, uždare jį į šaldytuvų ir 
išsiėmęs dar $50 iš registerio, pa
bėgo. Bandymu išbuvo šaldytu
ve apie valandų laiko.

Taverninko Gertrude Schac- 
kell, VVoodstocke, patraukė j 
teismų turtuoli, Richard W. 
Sears, reikalaudama $20,000 už 
“biznio sugadinimų“. Sears kar
tų su mergina sukėlę tokį skan
dalų, jų taip apmušęs, kad da
bar nebegali biznio varyti.

Nukritęs nuo antro aukšto 
laiptų, užsimušė Joseph Rainy, 
87, 3636 S. Forest avenue, 
Brookfield.

New Yorkietė Etnine Lee 
I kuris, patraukė į teismų Frank 
J. DuBane, Chicago Blue Print 
Co., prezidentų, reikalaudama 
$200,000 už paviliojimų.

Policija a/ik ar suėmė dvi 
Detroito mergaites, Marga r e t 
Doud, 17 ir Grace 19, kurios 
sumanė pavažinėti po Ameri- 
kų. Pasiekusios Chicago turėjo 
tik 25 centus. Bandė nakvoti 
parke, kur Chicagos tėtušis jas 
ir užtiko.

MANUFACJURING COMPjKNYO 

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

CHICAGO, ILL.

Šlifuotų akinių išpardavimas

Gerbiamas Tamsta:—
Vakar mačiau ”Ln Sallą^ Tri

būne” paveikslų ir aprašymų, 
kad p. Feliksas Vaitttus lėks 
j Lietuvę, tikrai.

Taigi vardan skridimo j mu
sų brangių Tėvynę sveikinu 
Tamstų ir visus, kurie rūpina
tės, kad skridimas butų užtik
rintas, t. y. visu kuo reikalin
gu aprūpintas, nors tai ėmė ir 
daug laiko, ir daug šmeižtų te
ko susilaukti.

Per pastaruosius motus ma
čiau daug keršto ir trukdymo 
tam reikalui, ir man labai gai
la, kad taip atsitinka tarp mu
sų brolių lietuvių.

Meldžiu priimti mano linkė
jimus, kad lakūnus laimingai 
nulėktų ir atgal perlėktų,

Su gilia pagarba,
Albinas Pilipaitis,

227 Wost 4th St., 
Spring Valley, III.

Keletas Kupiškėnų, matyda. 
mi gyvų 
šaukti susiriųkimų, šeštadieni, 
birželio 8 d., P. švelnlo niūriuo
se 2419 West 45th st., (pirmas 
aukštas), netoli nuo Western 
avenue. Susirinkimo (pradžia 
7:30 vai. vakare.

Kupiškėnai, kurie pamatys Šj 
pranešimų, yra maloniai prašo
mi atsilankyti ir atsivesti savo 
draugus. Jie nebūtinai turi 
būti kupiškėnai, nes šis susi
rinkimas neturi nieko bendro 
su žinomu Kupiškėnų Klubu.

—Rengėjai.

Pilnai įrengtas maudynes outfitas su vi 
sais fitingais. 
Pirmos rūšies. 
Nieko nereikia 
dąpirkti .........

•Subatoj, birželio 8 d. įvyksta 
Grand Opening parė, “Taverne?

kus dėl “fiksinlmo” tikietų už zaeijos. Jis atvyko Amerikon 
prasižengimų automobilių įsta
tymams. Pabaigęs pamokslų, 
Fuller išėjo | gatvę, ir rado, kad 
pats gavo Ukiotų, už pastaty
mų automobilio uždraustoje vie-

PASIRINKIMAS
General Motors
Frigidaire nuo

*79.50
WEST1NGIIOUSE

129.50
NORGE

' Refrigeratoriai

,. 99.50
SPARTON

Refrigeraloriui

„J126.50
CROSLEY

Refrigera tori a i

Nuo 99.50

Refrigeratoriu
IŠPARDAVIMO VAJUS

Petras Ambrozas turėjo di
delį džiaugsmų savo gimimo 
dienoje, kai j jo namus, 3582 
So. Lovve Avė., susigrūdo visi 
jo draugai. Buvo surengtas 
šaunus pokilis jo pagerbimui 
gimimo dienos proga. Gražius 
bukietus gėlių prisiuntė ponios 
M. Tarutienė, (Vytauto Taru
čio motina) ir S. šurnienė.

Kada Petras Ambrozas yra 
gimęs, neteko patirti, bet, kaip 
pokilio dalyviai išsireiškė, kad 
jam jau laikas apsivest ir, kad 
jo draugai gali laukti kito 
linksmesnio jo vestuvių poki
lio. Tame gal yra daug lie
sos.

Petras Ambrozas chicagio- 
Čiams yra žinomas, kaipo veik
lus žmogus kultūrinės organi-

GIBSON REFRIGERATORIAI nuo $98.50

A. M. BUTCHASJnc.
MALEVA IR VARNUAS 

Hardwarc—Virtuvės Reikmenys
ALYVA IR STIKLAS

4414 S. Rockwell St.
Tel. LAFayetle 4689
SPECIALIS 

IŠPARDAVIMAS
Sieteliams Enamel 1

Kvorta  __________ I
MALEVA verta $1.50 $ 4

Galionas ........... —....... ■ ■ W
VARN1ŠAS ___  $2.10
GERAS ENAMEL _ $1.90 
ŠEPEČIAI—4 inčų___  69c

ROTE
JUSTICE PARK, ILLINOIS

-- į'

‘ <1 -- :> K

fiile
B R EVVING ‘X O.

37 3 5 S RACINE AVĖ. CHICAGO, ILL

LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS
Ofisas ir Akinių Dirbtuve. Patenkinimas Garantuotas.
756 West 35th Street Telefonas Yards 1829

- ■■■■ ■ - ________-i___ -L—_____ ■ ' l' ..
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NEW YORK
ke išrado automatišką aparatą, kuris eliminuos iš pro
gramų garsinimus. Jeigu tas išradimas prigys, tai Ame
rikos radio industrija paneš skaudų smūgį. Paveikslai 
parodo modernišką studiją ir naujausio tipo mikrofonus

GE()RGETOWN, DEL.—8 METUS ATGAL MES. 
May Coroy (dešinėj) su sunuin nužudė brolį dėl $2,000 
apdraudos. Už žmogžudystę abu buvo pasmerkti mir
čiai ant kartuvių. Kaip vakar nuosprendis buvo įvy
kintas.

Moteriškė Pakarta už Brolio Nužudymą—Potvyniai-$17 Mil. Nuostolių

Vėliausiomis žiniomis, 
Lavaliui pasisekė sulip
dyti kabinetą, kai jam 
paramą pažadėjo kairieji.

SAN DIEGO, CAL.—MATYT, IR CALIFORNIJOS 
parodos lankytojai mažai kuo skiriasi nuo Chicagos 
Parodos svečių. Kaip Chicagoje įvairios “karštosios” 
vietos trauke minias, taip ir San Diegoj. štai, būrys mo
terų žiuri pro skylutes norėdamos pamatyti kaip einasi 
nudistų-plikšių buriui.

INDIANAPOLIS, IND. 
—Du vaizdai iš trumpą 
laiką atgal įvykusių auto
mobilių lenktynių. Lenkty
niuotojo Al. Gordon auto
mobilis darė visokius ma
nevrus, vienok šoferis iš
liko gyvas, bet sunkiai su
žeistas.

PARYŽIUS, FRANCIJA 
—Francijos užsienių rei
kalų ministeris, kuris du 
kartu bandė sudaryti ka
binetą. Franci j a dabarti
nių laiku pergyvena sunkų

SANTA MONICA, CAL.—SUSIBARĘS SU SUŽIEDUOTINE GEORGE BOOTH 
(dešinėj) ją nudurė su peiliu, o pats pasikorė. Merginos kūnas buvo rastas miš
kelyje netoli Santa Monica (žiu. pav.) Ji buvo 25 metų Dolores Duffy iš Reed 
City, Michigam

I-IOLBROOK, NEBRASKA.— POTVYNIAI VAKARINĖSE VALSTIJOSE 
padarė $17 milionų nuostolių. Viršutinis paveikslas parodo užlietus ukius Nebras 
koje, o apatine gclžkelio tiltą prie Pueblo, Colo., kurį vanduo sugriovė.

STOCKHOLM, ŠVEDIJA.—DIDESNĖ DALIS Eu
ropos karalijos suvažiavo trumpą laiką atgal į kron- 
prineo (Danijos) Fredriko ir Švedijos princeses Ingrid 
vestuvės. Sėdi, iš kairės i dešinę, pirmoj eilėj, karalius 
Gustavas (šved.), Belgų karalienė Astrid, Danijos ka
ralius Kristinas.

Leoną Jay

NEW YORK. — ŠITAI 
panelei nušibudo. gyventi 
civilizuotam New Yorke, 
tad ji nusprendė suorga
nizuoti ekspediciją ir iš
vykti į Dutch Guinea foto
grafuoti pavojingiausius 
pasaulyje vabalus.

M*x Baer James Braddock ’

NEW YORK.—BIRŽELIO 13 MADISON SQUARE 
Garden stadione įvyks kumštynės dėl pasaulio čempio
nato tarp Max Baer ir James Braddock. Baer yra da
bartinis čempionas.

M'.***

VVilIiains
Slovėnu ' Nailonai GcaorODhic Phoi

TRYS ARMIJOS BALIONIS- 
tai netrukus žada kilti stratosferom Paveikslas parodo 
balioną, kurį jie naudos. Lakūnai yra, kap. Orville An- 
derson, pilotas, Albert W 
P. VVilliams.

■ ii
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TAUPYKIT
PINIGUS!

publikos

THE

susirasti

NATHAN KANTER

Distributoriai

Lietuvių Gero- 
plrmininkas J. 
j pikniko sve-

J. F. Vilis vėl stoja dar
ban Kontesto Reikalais

Naujas iždininkas 
paskirtas prašalinto 
Sweitzerio vieton

Radiatoriai ir Katilai 
RADIATORS & BOILERS

STOGAI 
ROOFING

HAMBURGER 
SINCE 1868 FIKCERIAI

STORE FIXTURES

FIKCERIAI KRAUTUVĖMS.
Rarai ir kiti krautuvėms fikčeriai 
nauji arba vartoti. Cash arba leng 
vais išmokėjimais.

GARFI

5300—5814 So. Halsted St.

KNYGOS 
BOOKS

Bulaw, 
Grakauskiene 
Galskis, 
A. Jankus,

Chicagos pieno išve 
žiotojai pasirengę 

išeiti streikan
Pieninės ntsisakū pakelti Jų ai 

gilia iki $45 | savaitę

okėjimais.
ELD STORE FIXTURE 

EKCHANGE

—A. Andrejevas,
814 W. 33rd Str., 

Chicago, Ui

i. Skaniausi užkandžiai už 
Visi draugai ir _paŽ|Htami nuoširdžiai kviočlami atsilankyti.

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar justi stogai reikalauja patai

symo? Pašaukite mm ir me* pasa
kysime kiek kaštuos pataisyti. Mes 
taipgi darome visokį '
darbe.

8216 So. Halsted Street.
TM. VTCtorv 4965.

Swvitzeris jėga išmestas iš ofi 
so apskričio rūmuose

Vakar tarp unijos ir pieni
nių atstovų Įvyko konferenci
ja. Išvožiotojų atstovai reikala
vo pakelti dabartines $40 savai
tės algas penkiais doleriais, bet 
pieninės atsisakė lai daryti. 
Jos aiškina, knd dabartinės rin
kos sąlygos tokio pakėlimo ne
pateisinančios.

Unija kiek laiko atgal nubal
savo išeiti j streikų, jei algos

CARR BROS. VVRECKING CO.
(Ine.) 

įsteigta 1915.
Parduodame Visokios Rūšies 

ANTROS RANKOS BUDAVOJIMU1 
MEDŽIAGA.

Nauja Statybai Medžiaga ir Malkos 
Lietuvi pardavėja rasite musu 

yarde.
8003-3039 S. Halsted St 

VICtory 1272-1278

Chicagos Lietuvių 
Draugijos Pikniko 

Programas

Engle Wood 5883-5840 
Dar gražiau, moderniš 

kiau įrengta.

AND LOAN ASSOC 
OF CHICAGO

g u s. įstojimo 
mokėti nereikia.

ANDREJEVO specialis vasaros 
kursas^

814 W. 33rd St.

Kodėl reikia mokiu 
tis šokių

Parengimas (vyks š| sekmadie
ni, birželio <J d., “Birutės” 
darle.

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

Pradėkit laupyti savo pinigus šioje Fcdcralėjc ištaigoje. 
Gali pradėti laupyti nuo 50c Į menesi ir augščiau.

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

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

Ban J. Kazanauskas, Raitininkas.

Chicagos Draugijų 
Kliubųj*" V aldy bos

Išrinktas Messinger 
Paper Co., vice

prezidentu

LENTOS ir Medžiai 
LUMBER

Jeigu kas pasigedote kontes- 
tanto J. F. Vilio, 2135 N. Spaul- 
ding Avė., atsilankymo “Nau
jienų” užsirašynio reikalu per
eitą savaitę, tai todėl, kad jis 
“dekoravo” kambarius savo na
mo antram aukšte, ieškodamas 
naujo nuomininko.

Mat Vilių dviejų aukštų na
me buvo per kiek laiko paki
lęs Klaipėdos klausimas. Da 
bar vokiečiams išsikrausčius j 
kitų dalį miesto, jie pageidau
tų kad iš lietuvių atsirastų to
kie, kurie jvertytų tuos dide
lius ir šviesius kambarius.—S.

Senu ir nauju lietuvišku knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1789 So. Halsted St.. Chicago. III

ŠOKIŲ MOKYKLOS
DANCING SCHOOL

M r. Antliony J. King, lietu
viams gerai žinomas biznierius, 
Messinger Paper Company at
stovas, buvo išrinktas tos ben
drovės vice-prezidentu. Rinkimai 
įvyko šio menesio pradžioje.

S, Trlpn Avo,, W. Turnor pirm, 
pag.. 8118 W. 44 St., Paul J. Pet
raitis nut. rašt., 3181 S. Emorald 
Avo., J. NaudŽlunas turtu rušt. 
J 500 S. 48 Ct„ Cicero, 111., J. Ma- 
nlkuH kontr. raftt., 2918 W. 40 St., 
.j, JohIuiuih kiiHOH globėjoH, 2441 
W. 45 PI., Helon (irninontlonfl ka- 
HlorliiH. 4585 S. Ro<Jkwell St., Dr. 
A. J. Manikan daktaras kvatojau. 
4143 Archer Avo. telefonus ofiso 
Lufavetto 8(150, ro’z. Difayotto 8051. 
A. Valavičo maršalka (Bonctnu- 
ruil), K. (h’nmnntas, 4585 S. Rook- 
woll St., J. Bnrfinuskas, 415(1 Archer 
Avo., A, Haidukas. 4038 Archer 
Avo., (Komisija politiško skyriaus) 
Paul J. Petraitis, 8181 S. Emorald 
Avo., A. Haidukas, 4088 Archer 
Avo., Dr. A, J. Manlkas, 4148 
Archor Avo.), Komis!,la, dol Filio- 
tystCs Popiorų A. Haidukas, 4038 
Archor Avo., B. Putrimas, 4858 S. 
Kostnor Avo.
Susirinkimai atsibiina kas trečių 

sokmadlonl klokvleno mOnoslo 1 vai. 
no plot K. Gramanto svetainėje, 4585 
S. Roclnvoll St.

Siunčiame Gėles Telegramų i 
pasaulio dalis.

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

Gėlės vestuvėms, bankiotams 
pagrabams.

3316 S. Halsted St.
Phone Boulevard 7314. Chicago. III

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

Tauįtykit Pinigus Užtikrintoj Vietoj’

KONTRAKTORIAI
- B. Shukia & Co.

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

bas garantuotas
4131 SO. FRANCISCO AVĖ. 

Phone Lafayette 5824.

Robert Sweitzeris negarbin
gai užbaigė tarnybą Cook ai>- 
skričio iždininko vietoj. Praša
lintas iš tos vietos po to, kai 
nesumokėjo $-114,000 trukumą, 
kurj paliko bebūdamas apskri
čio klerku. Svveitzeris užsibari
kadavo savo kambariuose, ap
skričio rūmuose, bet buvo jėga 
išmestas.

Jis turėjo sumokėti pinigus 
apskričiui kaip 4 vai. ketvirta
dienį po pietų. Jis to nepadarė, 
bet paprašė apskričio tarybos 
palaukti iki rytojaus (penkta
dienio). Taryba atsisakė laiką 
prailginti ir nutarė Sweitzerį 
prašalinti.

Jo įpėdiniu buvo paskirtas 
Joseph L. Gili, žymus demo
kratų šulas. Gili vakar rytą bu
vo 'prisaikintai Kfci Sweitzeris 
atėjo į apskričio rumus ir ban
dė į iždo kambarius įeiti, šerifo 
pagelbininkai pastojo jam ke
lią. Sweitzeris žada teismo keliu 
iždininko vietą atgauti.

LIETUVIŠKA TEATRALIŠKA DR- 
STR RŪTOS NO. 1 Valdybų 1935 
m.: Pirm, C. Stonccl, 2589 W«Ht 
48rd St., Chicago. 111.; Pirm, pa- 
golb. U. OhaplInHKUH, 8027 South 
Halstod St., Chicugo, III,; Nut. 
rušt. F. Opulskas, 8218 So. Limo 
St., Chicugo, III.: Fin. rušt. W. 
ZluboH, 740 E. 90th PI., Chicago, 
III.; Kont. rušt. J, RnzmimiH, 0101 
So. Racino Avo., Chicugo, III.; 
Kaslor. glob. P. MartinklenO, 8441 
So. Morgan St., Chicugo, Iii.; Kas. 
pageli). J. YuškionlonS, 2547 W. 
45th St., Chicago, UI.; Dury mar
šalka S. Žukauskus, 2515 W. 43rd 

. St., Chicago, III.; Ligoniu aliok.
K. Koturakionč, 525 Ii, Oakvvood 
Blvd.; Kaslorlus J. YuŠklonus, 2547 
W, 45th St., Chicugo, 11).; Slidžia 
l1'. Aušra, 8489 So. Arterinii Avo., 
Chicago, Iii.; Slidžios rušt. F. Žu
kauskus, 8314 So. Morgnn Stroot, 
Chicago, III.; Korospondontas S. 
Wernis, 0804 So. Porry Avonuo, 
Chicago. Iii,

P. CONRAD
STUDIO

Žinia iš Bridgeporto
Visi tie, kurie nori važiuoti 

į Chicagos Lietuvių Draugijos 
pikniką rytoj, birželio 9 d., o 
neturi automobilio ir gatveka- 
riais ir busais važiuoti nenori, 
tai kaip 1 vai. po piet užsukite 
j Victor Bagdono krautuvę, o 
trokai iš čia eis j “Birutės” 
daržą — Draugijos piknikam

Kaina už nuvežimą ir parve
žimą iš pikniko (round trip) 
kainuos tiktai 35 centai. Reir 
kale pasinaudokite proga.

Komitetas.

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos 
25^ IKI 35% 

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 
mėnesiu. Kreipkitės visuomet i 

LEVINTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO.

1635 W. Divirion SL 
kam na* Marshfield

Mutual Liquor Co
4707 So. Halsted Street 

Te). YARDS 0803

Ar jus galite įsivaizduoti pa
saulį be muzikos ir šokių ar be 
melodijos ir harmonijos?

Muzika ir šokiai labiausia 
padeda mums džiaugtis gyve
nimu, sveikata ir laime. Nuo 
seniausių dūdelių, skudučių ii 
bubinų iki dabartinės orkestrus 
šokiai ir muzika bandė išreikš
ti gyvenimo ir meilūs ritmą. 
Menas, muzika ir šokiai yra 
artimai surišti nuo istorijos 
pradžios.

Kada jus šokate, jūsų pro
tas irgi geriau veikia, šokiai pa
deda užmiršti rūpesčius ir su
kelia dvasią, sugrąžina veidui 
šypseną. L? . «•

Gydytojai šiandien randa, kad 
tinkami šokiai palaiko sveika
tą. Tinkamu budu atliekami 
šokių judėjimai yra naturale 
mankšta ir išdirba žmogaus dai
lumą. Geri šokiai sužadina ju
dėjimą visų kūno narių, visų 
muskulų. Išmankštinti musku
lai duoda šilumos, energijos ii 
stiprumo kunui.

Šokių tinkami judėjimai ver
čia žmogų greičiau alsuoti, to
dėl oksigenas greičiau veikia 
plaučiuose ir atsinaujina krau
jas. O dėl to ir protas prade
da geriau veikti.

O todėl šokiai yra svarbi pa 
gelba žmogaus sveikatai ii 
stiprumui atgaivinti.

Ne tik jauniems, bet ir se
niems yra sveika ir gražu šok
ti. Niekad nėra parvėlu iš* 
mokti šokių. Aš esu išmokinęs 
ne vieną jau pagyvenusį vyrą 
ir daugelį vidutinio amžiaus 
moterų ir panelių tinkamai ii 
lengvai šokti. Net ir geriausi 
šokikai šiandien yra vidutinio 
amžiaus žmonės.

šokių reikia mokintis, todėl 
kad ne bile koks tripsėjimas 
yra gražus ir naudingas sveika-

KASDIENINIS BJZNIO SĄRAŠAS 
ALFABETO TVARKOJE

»

Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbsti musą skaitytojams su 
slrasti, kur galima nusipirkti įvairią paprastą ir nepaprastą 
daiktų, intaisų ir reikmeną. Jeigu ifi telpančią čia skelbimą ne
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informaciją, jeigu tik 
jų bus galima gauti.

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ PO
LITIKOS KLIUBO valdyba 1985 
m., Antdn' Valflkis pirm., 8841 
b'vcrRToen Avė., tol. Bolmont 1448. 
John Kuprevičius, vice-pinn., An- 
ton Lungovicz, nut. rafit., 1814 
Wabansia Ave„ tol. Humboldt 
8254, Stanley Buncckls. fin. rašt. 
A. Zillius,.. kasięrius, Tam Kubi- 
liūs,

11 ,įii 11 n » i, n ^4^11 wįii ui .. ........ . lyįUiki

AMERIKOS /LIETUVIŲ PILIEČIŲ 
KLIUBO 12 WARD valdybų 1935 
metams: J. Svitojus pirm., 4819

Žebrausko-Butma- 
nės byla teisme se
kantį trečiadienį

Trečiadienį, birželio 12 d., 
prieš teisėją David bus tęsia
mas nagrinėjimas bylos, kurią 
Petras Žebrauskas, 1816 So. 
Halsted Street, užvedė prieš 
garsiąją Bellą Butmanienę, fi
gūruojančią byloje dėl $150,000 
Kelly turto.

Žebrauskas kiek laiko atgal 
patraukė atsakomybėn Butma
nienę už neteisingą areštą. Tei
sėjo David džiury priteisė ją 
sumokėti Žebrauskui $2,500. 
Moteriškė toliau tęsia kovą pa
siremdama techniškumais.

Vakar “Naujienose” buvo 
klaidingai pranešta, kad But- 
maniene laimėjo. Taip ištikrųjų 
nebuvo. Teisėjas tik paliuosavo 
$1,000 jos pinigų, kurie buvo 
užareštuoti banke, po to kaip 
priteisė ją sumokėti $2,500 Žeb
rauskui. Ji banke turėjo $3,500. 
Likusių $2,500 negalės išimti.

Pasvaliečių Centras 
Bridgeporte pas p.

Jos. Rūtą
Man teko susipažinti su m. 

Jos. Rūta, pirmininku Jaunų 
Lietuvių Amerikoje Kliubo, ku
ris užlaiko užeigą adresu 3267 
So. Halsted St. Pasirodo, kad 
pas p. Rūtą randasi pasvaliečių 
centras.

* Ten užėjus visuomet patiksi 
gerų žmonių iš viso Panevėžio 
apskričio. Pats p. Rūta yra 
labai malonaus budo žmogus h 
mandagiai patarnauja. Kas įdo
maujasi pasvaliečių gyvenimu 
Lietuvoje, tam bus pravartu už
eiti į jų centrą.—V. B. A.

GRAND OPENING MOVIE
607 West 63rd St

Sukatoje, June-Birželio 8 d
ĮVYKS GRANDIOZIŠKAS ATIDARYMAS
“MOVIE INN” T

Buh pulki muzika/ šokiams daug vieton
dyku. Vi«i draugai Ir pi

Real Estate ir Pask.
REAL ESTATE & LOAN

KREIPKITĖS I MUSŲ 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 
legališkus. dėl pripildymo ir paga
minimo visokius dokumentus, lietu
viškai ir angliškai.

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

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

PLUMBINGO IR NAMŲ AP
ŠILDYMO SPECIALIAI

Viterous china eloset kombinacija, 
aržuolines ar klevinės $1 fl O£ sėdynės ................................I U.UO 
Metalinės chrome kombinacijos sin
kų, kranas, su nuimama CQ 
sėdynę ......................................
Karšto vandens šildytuvas $£ 4 C 
ir tanka 4o galionų įtalpos
Pilnas pasirinkimas tavorų. Dykai 
atvežimas. Atdara nedeliomis iki 
pietų.

A. MESSE and SONS
2456 W. Lake St tel. Seelcy 3513

Nenorėdamas pasi
duoti policijai jaunas 

vagis nusišovė
Savo tėvo namuose, 1416 E. 

55th Street, nusišovė 19 metų 
Arthur Adamcy. Policija jo 
ieškojo už vagystes. Tuo mo
mentu, kai jaunuolis nusišovė, 
policija buvo apsupusi namą ir 
rengėsi jį suimti.

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 g a 1 i t e 
gauti savo su- 

I'ederalSavings . T—J .ž • _ —
AND LOAN ASSOCIAT1ON 

OF CHICAGO
2324 So. Leavitt Street 

Telefonas CANAL 1679
JUSTIN MAGKIEWICH, Prezidentas 
HELEN KUCHINSKAS, Raštininkas

1. Stephons Rovellors or 
chestrns atidaro programą ntn 
tinkamu maršu.

2. Chicagos 
vės komisijos 
Kaulino Žodis 
čius.

8. Dainuoja 
ras, vadovaujant Kaziui Stepo 
navičiui.

4. Beliajus ir jo grupes mo 
kiniai šoks įvairius Šokius.

5. Dainuoja “Birutės” cho 
ras, vadovaujant Jonui Byan 
skui.

6. Andrejevas ir jo moki 
niai šoks akrobatiŠkus ir kito
kius šokius.

7. Dainuoja “Naujos Gady
nės” choras, vadovaujant Jur
giui Steponavičiui.

8. Susirinkusios 
paveikslų traukimas

9. Dainuoja Chicagos Vyrų 
choras, vadovaujant Kaziui Ste- 
|H)navičiui.

10. Chicagos Lietuvių Drau
gijos konkursantų, vienos mi
nutės prakalbos (“One minute 
speakers”). Kalbės:

Vincent B. Ambrose, 
Alex Ambrose, 
Louis Antanavičius, 
Sophie Baidžius, 
Frank 
Agnės 
Petras 
Joseph 
Mare Kbinėšis, 
Antanas Lungevičius, 
Kazys Mačiukas, 
Zigmas S. Mickeviče, 
Arthur A. Montvidas, 
Ona Mittskienė, 
P. Martinkaitis - Senas

Petras, 
Walter Neffas, < t 
M- -Katkevičiene, - 
Petras Razgus, 
Petras Rasalis, ‘ 
Kazys Steponavičius, 
Petronėlė šlužiene, 
James Sholteman, 
Ona Simonaitienė, 
Kostantas G. Urnežis. 
B. Vaitiekūnas

11. Draugijos konkursantų 
grupės paveikslų traukimas.

12. Visos publikos paveikslai 
iš antro sykio.

Pikniko pradžia 11 vai. ry
tą, — užbaiga 10 vai. vakare. 
Programas prasidės 4 vai. ir 
baigsis 6 vaE

Chicagos Lietuvių Draugijos 
Gerovės Komisija.

FASHIONED
BOURBON 
'Distilled in
KENTUCKY

john p. i-:wai.d 
LOANS and INSURANCE 

I. Vi J I: • ,, : I ., . ■ ■ ' ■ . ’ , ‘ : ‘ '-V V • ? 'i' ' '

Jeigu reikalauji pinigų ant Pinno Monpičio. arba 
a)Rlraudos nuo ugnies, vėjo. e^.. užauk

840 West 33rd Street 
TELEFONAS: YARds 2790 .nba 2791 

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BOOAVOJIMO B-VĖS
.. I.'AŠ 1'1X11.1 !■; '
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NAUJIENOS, Chicago, III, Šeštadienis, birželio 8, 1935
.. ________ ...... —a___________ ______

Naujienų laida F. Vaitkaus 
žygiui paminėti

f

Musų lakūnas leitenantas Feliksas Vaitkus 
jau tik laukia New Yorke palankaus oro ir bile 
dienų leisis j (Irusia kelionę su Lituanica II iš 
New Yorko Kaunan ir pats vienas.

Tam jo karžygiškam skridimui paminėti 
Naujienos rengia ir neužilgo išleis specialę dide
le Naujienų laidų su daugybe paveikslų ir isto- 
r‘nių straipsnių, ši Naujienų laida pasiliks am
žinu paminklu visiems, kurie rūpinosi ir rūpinasi 
Lituanicos Antrosios išrenginui ir kurie velijo 
musu lakūnui viso geriausio.

šitoj laidoj visi transatlantinio skridimo dar
buotojai, profesionalai, biznieriai, amatninkai, 
darbininkai, aukotojai ir visi gero velytojai yra 
kviečiami išreikšti savo mintis, jausmus ir lin
kėjimus leitenantui F. Vaitkui ir parodyti savo 
prijautimų jo drųsiam žygiui.

Visi raštai, skelbimai ir paveikslai turi būti 
prisiųsti j Naujienas ne vėliau kaip birželio 14 
dienų.

MASTER WBW0W SHADE C0.
S. J. Vondrak Tel. Lnfnyetto 4560

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

TAVERNOMS. NAMAMS IR MOKYKLOMS.
1803 WEST 47TH STREET (ARTI WO()D ST.)

FEDERĄL
SAVINOS 
and gtn
LOAN JifflSSL

Už Taupomus pinigus 
Kurie Yra Pilnai 
APDRAUSTI 

iki $5000 
kiekvieno asmens.

ši finansinė jstniga yra 
VALSTIJŲ VALDŽIOS.
$1.00 iki $10,000.00 pavieni asmenys, 
korporacijos.

kontroliuojama JUNGTINIŲ 
čia galite pradėti taupyti nuo 

arba

* ' F j

HOME FEDERAL SAVINOS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

1618 W. 18th St Tel. Canal 0045
(bloko j vakarus nuo Ashland Avė.)

OFISO VALANDOS: Kasdien nuo 9 ryto iki 5 vai. po pietų. 
Utarninkais ir Subatomis nuo 9 ryto iki 8 v. 
Ketvergais nuo 9 ryto iki 12 diena.

Metinis Išpardavimas
per

Dearborn Motors
Autorizuoti Ford Pardavėjai 
$45,000 Stako karų ir trokų

1935 metams laisniai dykai.

Apkainuoti labai pigiai 
Pertaisvti — Garantuoti •r

’34 Ford Sedans ..... ...........  $395 ’33 Chev. Coaches .............. .... 330
’34 Ford Tudors .... ............. 375 ’32 Chev. Coaches .............. .... 265
’33 Ford Sedans .... ............. 355 *31 Chev. Sedans .............. ... 165
’33 Ford Tudors ..... .............. 325 *31 Chev. Coupes .............. ... 155
’33 Ford Coupes .... ............. 315 *30 Chev. Coach ............... ... 135
*32 Ford Tudors .... ............. 265 *30 Chev. Coupes .............. ... 115
’32 Ford Coupes .... ............. 250 *29 Chev. Sedans ............... ... 110
*31 Ford Sedans .... ............. 195 *29 Chev. Coupes .............. .... 95
’31 Ford Tudors .... ............. 175 *32 Willys Six Sedan ....... .... 195
’31 Ford Coupes .... ............. 165 *31 Stude. Conv. Coupe .... .... 195
’30 Ford Sedans .... ............. 155 *29 Pacard Cus. Sedan .... ... 225
’30 Ford Tudors .... ............. 135 *30 Nash Sport Sedan ....... .... 175
’3O Ford Coupes .... ............. 125 *30 Graham Six Sadan .... ... 165
’29 Ford Sedans ..... ............. 125 *29 Hupp Six Sedan .......... .... 135
*29 Ford Tudors .... ............. 110 *29 Buick 5-pass. Coupe .... .... 110
*29 Ford CouDes .... ............. 95 *29 Pontiac Sedan .............. .... 95
*33 Chev. Sedans .... ....... ......  345 ’29 Olds Sedan .................. .... 85

$5.00 {mokėti, 20 mėnesių išmokėjimui
j tisų seną karą imsim j mainus

DearbornMotorCo-
AUTORIZUOTI FORD PARDAVĖJAI 

2 Krautuvės
2412 So. Michigan Avė.

1430 Roosevelt Road
Roosevelt Road krautuvėj turime 40 trokų 

visokių išdirbysčių ir visokių modelių.

DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVIMAS
NAUJAI ĮGYTŲ 

AUTOMOBILIŲ CHICAGOJ
Tho G. M. DISCOUNT CORPORATION išparduos visus savo naujai 
įgytus automobilius tiesiog žmonoms. ‘
Pasinaudokit šia nepaprasta proga ir nuslpirkit sau automobilių dabar, 
Nioauv kitur miesto jus negalite gauti panašius bargonus.
Mos pilnai garantuojamo, kad musų kainos yra žemiausios Chicagojo.
Kiekvienas karas turi mūsų noapribuotų 90 dienų garantijų ir septynias 
dienas dykai išbandymui pasivažinėjimų. Jūsų senų karų priimsimo | 
mainus už pilnų vortę Iv 12 iki 18 mėnesių užmokėti balansų,

IŠVAŽIAVIMAS
LIET. TEATRALIŠKOS DRAUGI

JOS RŪTOS No. 1 
Rengia išvažiavimų

)HSEKMADIENI, June p, 1035 
Bl(i TREE INN DARŽE 

blogai I vakarus nuo Koan Avė.
ant Archer Avo.

Meldžiam atsilankyti
* Komitetas.

(I

Gnrfleld Purk Lietuvių Vyrų it 
Motoru Pašolpinio Kliubo HiiHirinki- 
mus ivykn nodfllloj birželio 9, 1935 
Luwler Hali, 8929 V. Mudison St, 
1 p, m.

Nariai būtinai atsilankykit, non 
yra daug naujo apsvaints mui.

Rašt.

[ CLASSIFIED APS. ]

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

PA IEŠKĄ U pusininko. Emmas’ 
Castlo Cufe, 64 i North Stato 
Stroot.

Business Chances
___ 1 ardayimui bizniai

PARDAVIMUI kriaučių biznis. :*«• 
vininkas eina i kitu bizni. J. Kar- 
nelskl 4601 S, Hermi Inge Avė.

PONTIAC Paskiausias 19)5 Do 
lAixo Sodan. Mažiau kiliu 80 
dienu šonu,’. Turi originalo 
d rbtuvės garantijų. Taipgi 
musų 90 dlonų garantijų. Įreng
tas su knoo action, oro ratais, 
automatišku kluč ir t. t. Pa- 
auųausiu lik už mažų dalelę 
orig.nalės kainos, ___

HųKmOBILE. Mos turimo 3. Vie
nus 1983 ir du 1932 Do Luxe 
Sedanai. Kiekvienus yra kaip 
naujus. Ir duos dur daugelio 
motų patarnavimų. $OQI* 
Musu kaina tiktai ....

NASH. Du paskiausi 1082 Seda
nai. Abu yra labai pulkus ka
rai Ir duos jums dar daugelio 
motu ekonomiškų /patarnavi
mų. M uhu kalnu $ i O C 
tiktai .....    _ ■

MARMON 1982 Do Luxe Sodan, 
Su rumblo sėd,v no. Garantuo
tus kaip naujus. S9OIE 
Musų kuinu tikta! ....

FORDAI Mos turimo 5. Du 1934 
Sedanai ir 8 1982 Sedanai. Vi
nį kaip nauji ir turi musu 90 
dienu noapribotų garantijų. 
Taip žemai $265

CHRYSLER 1932 Do Luxo Sednn. 
Labui puikus karas ir garan
tuotas por mus,' kad yra kaip 
visai naujas iš kiekviena' at
žvilgio. Musų $9QC 
kainu tiktai ..... . t*3

OLDSMOBILE 1933 Do Luxo Se- 
dun, tikrai kaip visai .naujus. 
Beveik nevažiuotas. A f) 
Musų kaina tiktai ....

AUBUBN VIonua nuKkluuslų 1932 
Do Luxe Sedanų. Pas.obėtlnui 
puikus ir ekonomiškas karas, 
taip geras kaip diena nnleido 
dirbtuvę. Musų $31E 
kaina tiktai ........ w I v

STUDEBAKER Sędan 1931, kftip 
naujas. Lobai męža* varto
tas, Musą kaina $1QE 
tiktai ......o.........  " ****

BUICKAI 3 nauji 193L du Se
danai ir vienas Coupe, $9 O E 

Taip pigiai kaip . fcfcv
P1ERCE-ARR()W Do Luxo Sodan. 

Paskiausia 1932. Beveik ne
važiuotas. Yru geriausiam sto
vy, buvo storadžyj 14 mėne
sių. Yra gražiausias kuras Chi
cagojo. Musų $Ai%n 
kaina tiktai .........

DODGE Do Luxo Sodan, 1082, ga
rantuotas kaip nau- $OQE 
jas. Tiktai .... ......

pasirinkimui.

DE SOTU 1932 Sodan. Puikus 
ir ekonomiškas SU 71%
karas tiktai .............. fe I W

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

Del patogumo šiam išpardavimui mos perkėlėme visus musų karus | 
musų didįjį Storų adresu 2535 N. CRAVVFORD AVENUE.
Mes priimsime jūsų senų karų j mainus ir duosimo jums 12 iki 18 mė
nesių užmokėti likusius, mažais mėnesiniais išmokėjimais.
Atsiminkit, kiekvienas musų karas turi 90 dienų raštiškų garantijų ir 
7 dienas dykai išbandymo pasivažinėjimų.
Musų krautuvė atdara kasdien, taipgi nodėlioj iki 9 vai. vakaro.
Pirkite nuo G. M. DISCOUNT CORPORATION ir bukit užtikrinti, kad 
gausit teisingų patarnavimu. ■

G. M. DISCOUNT CORPORATION
2535 N. Craw£ord Avė. .

✓
-u.

L. U. C. Feted By The 
J. P. Varkalas

6. Kaukazo vaizdelis. “Met
ropolio’ orkestru J’

7. Kazbek. Dainuoja J. Bab
ravičius.—J. • J. -‘R - *

son Joseph tb 
Alumni Week, 
J. P. Varkala, 

Avė., invited tbe 
University

As part of the homecoming 
program planned for the re- 
turn of their 
Chicago for 
Mr. and Mrs. 
7304 Emerald
entire Lithuanian 
Club for tea at their home 
Sunday afternoon, June 9, at 
2:30 P. M.

Mr. Joseph Varkala, Jr., has 
an executive position in Green 
Bay, VVisconsin and has not 
been able to communicate with 
the LUC. except through cor- 
respondence for the lašt three 
months. It was largely through 
his effort that the students 
nudertook the citizenship pro- 
ject now in operation.—S. V,

RADIO
Budriko programas iš 

stoties WAAF, 5 vai. 
po pietų

Ryt dieną, t. y. sekmadienį, 
pasiklausykite puikaus radio 
programo iš stoties WAAE, 920 
kil., nuo 5 iki 5:30 po pietų, 
kurj duoda Jos. F. Budriko ra
dio ir rakandų krautuvė, 3417 
S. Halsted st., taipgi Budrik 
Furniture Mart, 3345 S. Hal
sted St.

Programas bus sekantis:
1. Lakštutės polka. Orkestrą.
2. Varpelis, valcas. Dainuoja 

Stasys Rimkus.
3. Kur Nemunas ir Dauguva. 

Duetas.
4. Valcas. Orkestrą.«
5. Man sakė motinėlė. Įdaina

vo MenkeliuniUtė.

SIUSKIT PER
NAUJIENAI
PINIGUS LIETUVON

loprašo Lietuvos Žmonesir 
Bepataria Lietuvos bankai

Teisybės Mylėtojų Dr-tėn svarbiih 
prloš-pusmutlnis HUHurinldmaH ivykh 
nedalioj, birželio 9 d„ 1985, Chica- 
gos Liet. Auditorijoj, 3183 S. Halrv 
tod St., 12 vai. dienų.

VIhI nariui-ČH būtinai privalote 
dalyvauti, nes bus svarstoma finan
siniai ir konstitucijinlai klausimai 
Apart to, bus svarbus ir žingeidus 
raportas apie kuri vinį privalo o ži
noti. St. N arklu, sokr.

* Lithuanian Menturiai Kuom Fund 
Fondas įrengimui Lietuvių Kamba
rio Pitt, Universiteto, Pittiburgho 
apygardas piknikas L. Kamb. nau
dai. Pikniko rengimui Draugijų At- 
s'ovų ir Lietuvių’ Kambario Fondo 
Komiteto susirinkimas įvyks birže
lio 27 d, 1935 m. 8 vai. Joi kuri 
Draugija nėra da išrinkus atstovus 
malonėkit išrinkti ir siųsti | susi
rinkimų. Visu lygios teisės dol 
kamb.! Lietuvių Piliečių svetainė,|o 
1728 Jano St., S. S.. Pit'sburgh, Pa. 
Malonėkite 
yra svarbių

PA IEŠKAU partnerio i Taverno 
bizni. Biznis toj vietoj per daugeli 
motų ir labai gerai ciųa, Renda ne
brangi, kambariai gyvnouimui iš 
užpakalio: visokių tautu apgyventa, 
arba parduosiu už cash, vienai mo
tore! paršunku. Atsišaukit greitai. 
959 W. 71 St. kumpus Morgan St.

TAVERN pardavimui gerai iš 
dirbtas biznis, duoda gere pelnų, ne
brangiai, turiu kitų bizni.

4147 S. Kedzio Avė.

atsilankyti būtinai, nes 
reikalų. Su pagarba, 
J. BaltrušaitlN, sekr.

Lietuvių Vyrų ChoroChicagos 
dainų pamokos atsibus nedėlioj, bir
želio 9 diena, kaip 10 vai, iš ryto, 
Meldažio svetainėj. *

Visi choro nariai malonėkite bū
tinai susirinkti laiku, taipgi mylin
čius dainas kviečiamo prisidėti prie 
choro, Valdyba,

Draugystė L. Vėliava Amerikoje 
No. 1 laikys pusmetini susirinki
mų birželio 9, 1935, nedėlioj, 1 vai. 
po pietų, A. ččsnos svetainėj, 4501 
S. Paulina St. Draugai ir drau
gės malonėkite atsilankyti i susirin
kimų. K. Dnvis, pirm.

KAS TURITE ŠIAS KNYGAS:
“Senovės Lietuvių Budas” ir “Oli

veris 
nešti
2138

Tvistas”. Prašau greitai pra- 
laišku ar telefonu.

K. KATKEVIČIENĖ
W. Coulter St., Chicago, III. 

Phone: Canal 4886

CLASSIFIEDADSi

Help VVanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKIA darbininko ant 
Darbas visada. Atsišaukite, 

4346 S. Ashland Avo. 
■mwiww ęy.. ..

TURI BŪTI PARDUOTA 
BRIGHTON PARKE GROSER- 
NP. IR CANDY STORE, GE
ROJ VIETOJ.

2008 W. 47•St.
ūkės.

REIKIA LIKERIŲ PARDAVINĖ
TOJŲ. Gorus komisus ir bonusui 
mokami. Pasimatykit su Mr. Motei, 
2038 West 51S t St.

REIKALINGAS KRIAUČIUS, šo
nas, kuris galėtu būti prie daikto. 
1825 So, Halsted Strett.

Help VVanted—Female
Darbininkių reikia

1DEAL BEAUTY SHOP. 
kalauja patyrusiu operatorkų; 
vus darbas, gera mokestis.

1747 S. Halsted St.

Rei
pas-

GERI namai dėl 7 merginos arba 
moteris. Lengvas namu darbas. Ma
ža šeimyna, 3 mėnesiai ant ukiu. 
Alga. S. Nfldel, Tel. Rockvvell 8591,

Situation Wanted
Darbo Ieško

PAIEŠKAI) darbo už janitoriaus 
pagelbininka — Esu unistas, “A1L 
round man” — Rašykite Naujienos. 
Box 269.

For Rent
ANT RENDOS kampinis 

buvo tavernas per 85 metus, 
mas dėl bile biznio.

4458 S. Ashland Avė.
---Q---

Storas 
tinka-

TAVERNAS, biznis išdirbtas nuo 
alaus sugryžimo, Nauji rakandai. 
6 kambariai išrenduoti, 4 prie tavor- 
no. Du garadžiai išrenduoti, Ilgas 
lyses, renda nigi.

6747 So. Wcs!crn Avė.

TAVERN pardavimui, gera vieta. 
Pardavimo priežastį patirsi! ant vie
tos. (5759 S. Halsted St.

PARSIDUODA GASOL1NO sto
tis ir taisymo šapa, prie 4 dideliu 
transportacijoH keliu: parduosiu pi
giai, 82nd and Archer Avė., Justlce 
Park.

PARDAVIMUI tavernas vidurmie- 
sty. Paaukausiu už $1500, , 

22 N. Wells St.

Farrns for Sale
Ūkiai Pardavimai

PARSIDUpDA FARMA. Good
man, Wis. Valstijoj 80 akeriu, su 
visais gyvuliais ir mašinomis par
duosiu už $8J)00, arba reikalingas 
gaspadorins, nes. esu našlė.

‘Atsišaukite
Goodman, Wis. 

General Dellvery, 
ANA ARREMINAS, 

arba
6227 So. Ashland Avė.

• Chicago, Iii,

Real Estate For Sale

PARDAVIMUI arba mainymui 4 
apt. mūrinis, garu apšildomas, elek. 
refrigeravimas, taipgi keletą mažų 
lotų arti 63 ir Westem. Seaman, 
6403 S. Campbell avė.

Progress krautuvė vėl 
linksmins klausytojus 
su gražiu programų

------- >

Rytoj, nedSldienį, 'Kaip 11-tą 
valandą prieš pietus, užsistatę 
savo radio ant stoties WGES., 
turėsite progos praleisti sma
gią ir įdomią valandėlę, besi
klausydami gražių. dainų, rink
tinos muzikos, jdoMiį kalbų bei 
svarbių pranešimų.

Programo išpildymui susi
rinks gabus radio dainininkai 
ir muzikai. Kaip ir visuomet, 
bus patiekta daug svarbių ži
nių iš Progress Krautuvės, nes 
čia šiomis dienomis iena didis 
June Bride išpardavimas, ku
riame yra labai gera proga pa
sipirkti visokių namams reik
menų sumažintom kainom.

—Rep. J. B.

Business Service
Biznio Patarnavimas

MOVING
PIANUS IR RAKANDUS

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

OKSAS EXPRESS
2649 W. 48 St.

2 STORAI RENDON '
Vienas su. Tavern fikčeriais, ku

riuos galima vartoti. Biznis išdirb
tas per daugeli metu — Antras Sto
ras tinkamas dėl saliuno, wholesale 
liųuor house ar de| bile kokio biz
nio. •<, i

3841 S- Halsted St.

Business Chances
PardąyimĮij  Bizniai

PARDAVIMUI tavern, g< 
prie geros tarnsportacijt 
Vieta, lnuiayvų įau.ų optSJ 
Priežastis pardavimo liga. Naujie
nos Box 265.

—O—

tėra vieta 
jos, sena 

maišytų tautų apgyventa.

PRANEŠIMAI
Ar jau esi nariu Chicagos Lietuvių 

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

Chicagos Lietuvių Draugijoje li
gos pašalpa yra trijų skyrių: $6.00 
savaityje, $10.00 savaityje ir $16.00 
savaityje. Mokestis 50c., $75. ir 
$1.25 mėnesyje. iExtra mokesčių 
nėra, pomirtinės reikalams išmo
kama $250.00 Draugijos iždo.

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

Isirašyt Draugijon galima per mu
su koąkursantus arba malonėkite 
kreiptis tiesiai i Draugijos ofisą, 
panedėliais ir ketvergais ofisas atda
ras visą diena, 6 nedėldieniais tiktai 
nuo 9 ryto iki 1 po piet.

Chicagos Lietusių Draugija. 
1789 So. Halsted St.

(“Naujienų” name — 2-ros lubos)

Apsigyvenk Mieste
LIETUVIŠKAME VIEŠBUTY!

Arti prie ežero, knygyno, dailės 
muziejaus ir visą didmiesčio iš
taigų.
švarus apšildyti kambariai, mau
dyklės ir shower. Nuo $1.50 iki 
$4.50 i savaite. Valgia prie vietos 
kas nori.

1 • ' k

South Central Hotel
'JULIUS BASKIS, Sav.

1245 S. Michigan Av. Viciory 4686

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

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

PARDAVIMUI tavern, biznis iš
dirbtas, geroje vietoje, ivairiu tautu 
apgyventoj. Parduosiu pigiai, prie
žastis pardavimo liga. Silver Leaf 
Inn. 5000 S. Ashland Avė.

PARSIDUODA arba išsirenduoja 
bizniavas namas. 1900 S. Union avė. 
Arba parsiduoda tavern. 7021 Stony 
Island avė.

Financial
Finansai-Paskolos

TAVERN pardavimui, geroj 
toj. netoli dirbtuvių, pigiai.

1615 W. 48rd St.

vie-

SKOLINAM PINIGUS 
ant jūsų morgičių, bonų, algų ir na
mu. Taipgi perkam, parduodam, mai
nom morgičius, bonus, namus, ukes 
ir biznius. Turim apdraudos 
partmenta. Viešas Notaras.

J. NAMON & CO. 
6755 South Western Avė.

de-

PARDUOSIU visa arba puse Ta- 
vern su lunčruimiu, tarp didelių 
dirbtuvių; turiu daug biznių, nega
liu visu apžiūrėti,

3729 So. Morgan St.

PARSIDUODA bučemė ir gro- 
serne, biznis išdirbtas gerai, par
duosiu pigiai. 2500 W. 45th St.

SAVININKAS parduoda kelis far- 
mu namus ir nuo 2 iki 10 akru že
mės, prie didelio kelio. Yra 6 kam
bariu namas, su skiepu yra elektra. 
Vanduo. Garažas ir vištininkas. 
Pigiai. .

Box 381.
Arlington Heighta. III.

PARSIDUODA:
VIENAS akras žemes su budin- 

kais ir “road house” su visais įtai
symais Cook Paviete arti Indiana 
State Line. Geras investtnentas ir 
proga padarymui pinigu.

Atsišaukite:
. JOHN P. EWALD

840 W. 33rd St.. Chicago, III. 
arba pašaukite: YARds 2790

BIZNIAVAS NAMAS pardavimui, 
pigiai, bargenas. Randasi ant 63-ios 
gatvės. Savininkas. 10851 S. Michi- 
gan Avė.

4 KAMBARIU MEDINIS cottage, 
randasi South Saldėj, galima laikyti 
paukščius; išsimaino ant 2 flatų ar 
bungalow ir trijų kambariu cottage 
išsimaino į lota ar $100.00 {nešti. 
Su visais parankumais.

Atsišaukite I
2486 West 47th St. —Storas.

Miscellaneous for Sale
įvairus Pardavimai

GASO IR KEROSINO 
Virtuvės Pečių Buveine 

Didžiausias Pasirinkimas — 
Žemiausiomis Kainomis 

» BEN NELSON 
\ 1304 S. Halsted St.

Atdara kasdien, taipgi nedėlioj. 
Utaminke, Ketverge ir Subatoj 

iki 9 vai. vak.

PARSIDUODA bučernė labai ge
roje vietoje. Pigi'renda su pragy
venimu. Nauji “fikčeriai” ir trokas. 
Parduosiu pigiai. 749 W. 81 St.

TIKRI BARdENAL—Madinė stu- 
ba. Brighton Parke .............. $1400
Mūrinė bungalow, netoli Marguette

Parko ................................. $3500
2 pagyvenimų mūrinis namas $3950 
Storas ir pragyvenimas ant

69th Street ......................... $1200
5 akrų farma su budinkais ant

195-tds gatvės'.....................  $1600
100 akru farma su budinkais $2500

Ir daug kitu bargenų. Viskas ant 
lengvu išmokėjimu arba mainais.

Mes turime ta, ko tamstos, reika
laujant. i i *' ijiin

J. SINKUS and COMPANY 
1039 W. 69th St. Normai 4400

NAUJAI ĮTAISYTAS HOTĖLIS,
gerą transportacija, prie gatvekarių 

Kambariai visi švie- 
Maudynės ir kiti patogumai. 

‘ Kambarius 
vedusioms,

ir eleveiterių.
sus. 7“
Šiltas vanduo visada, 
renduojam dėl visų: 
vyrams ir merginoms.

222 S. Halsted 
Tel. Haymarkei

St.
4942

Personai
Asmenų Ieško 

IEŠKOME merginos ir našlės ap
sivedimui vaikino, kuris myli gražų 
šeimynini gyvenimą. Našlė, esu 
biznyje viena yra perdaug darbo. O 
mergina nori gauti biznierių vyrą.

Mergina S. D. Našliukė V. W. V. 
1739 S. Halsted St. 

Box 266.

PAIEŠKAU apsivedimui doro vy
ro, pavienio ar našlio, be skirtumo 
pažiuro, nuo 44 iki 50 metų. A7 
esu 43, 
cagoje. 
mą.

> Aš 
turi savo pagyvenime Chi- 

Rašykite, duosiu atsaky-

Box 267 
1739 S. Halsted St

TAVERN pardavimui, gera vieta, 
geras biznis prešais Stock Yardus. 

4326 So. Ashland Avė.

BRIGHTON PARKE. 6 kambariu 
rezidencija, 2 lotai ir garažas dėl 
3 trokų, kaina $2600.

3037 Throop St.

SKUBIAM pardavimui 8 metus 
išdirbtas Tavern. Geroj apielinkėj, 
prie transfer kampo. Graži vieta. 
Pigi renda. Savininkas būna po 6 
vai. vakare. 1526 E. 69 Place.

PARSIDUODA grosery ir kend- 
žiu Storas — Pigiai — priešais te
atro ant bizniavos gatvės.

625 W. 31 St.

PARSIDUODA grosernė ir bu- 
černė, biznis išdirbtas per daug 
metu; savininkas važiuoja į Lietu
vą. Nepraleiskite progos, nes par
duosiu už labai prieinamą kainą.

. '2136 So. Halsted St.

DIDELIS BARGENAS. Pardavimui 
biznio namas, tavern, yra svetainė 
dėl pariu ir vestuvių. gyvenimui 
kambariai, taipgi ekstra lotas. įstai
ga senumo 15 metų. Gerai apsimo
kantis biznis. Priežastis 
— pasitraukiu iš biznio 
Kaina. $11,500. Randasi 
nyčiu ir gatvekarių.

4638 S. Rockvvell

pardavimo 
(retiring). 

netoli baž-

St

PARDAVIMUI grosernė ir bu- 
černė.. Geroj vietoj. Geras biznis, 
šaukit Republic5800.

RECEIVER’S SALE
Muro naujas namas, octagon 

front, 6-6 kamb. hot water šilima, 
2 boileriai, garadžius 2 karu $6500.

5 kamb. cottage. beismntas geram 
stovyje — $1750, pamatykit ir duo
kit pasiūlymų. Turim ir daugiau* 
forklosotų namu. . parduodam už 
mažesne puse, negu verti .

CHAS ZEKAS
3647 Archer Avė., 

Virginia 0757

ESU NAŠLĖ moteris, turiu 3 na
mus. negaliu tinkamai apžiūrėti. 
Parduosiu labai pigiai. 4610 So. 
Wood St.. Chicago. III.

PARSIDUODA Marmiette Manot 
2 pagyvenimu mūrinis po 5 ir 6 
kambarius, apšildomas, kaina $5000. 
Medinis namas ant cemento funda
mento 2 pagyvenimu po 4 kambarius 
kaina $2950. 8 pagyvenimu mū
rinis po 6 kambarius. 3 karu gara
džius. renda $145 i mėnesį, kaina 
$9500. Foreklozeriu bargenai bai
giasi. pasiskubinkite. Lotas su ga- 
radžiu. kuri galima paversti i pagy
venimo kambarius, kaina $700. 
Kazvs Ūmi kas.

Adresuokite
. CHAS. URNICH, 

56 W. Washington St. Room 514




