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Atstovų Butas Priėmė 
Taksų Bilių

Priimtos ir visos administracijos pasiūlytos 
pataisos. Biliaus tikslas surinkti 

dar $803,000,000 į metus

MILIONAICHINIE- j • i.„„zx„
CIŲ MIKĖ badu Lietuvos INaujienos

WASHINGTON, bal. 28. — 
Atstovų butas šiandie po trum
po svarstymo priėmė naują 
taksų biliųkuris siekiasi padi
dinti valdžios metines pajamas 
dar $803,000,000.

Liko priimtos ir visos admi
nistracijos pasiūlytos pataisos.

Formalis vardošaukiu balsa
vimas bus padarytas rytoj, nes 
republkonai nori aškiai pasiro
dyti to biliaus priešininkais.

Bilius nepakeičia pajamų tak
sų ant mažesnių pajamų, tik 
pakeičia visą korporacijų tak- 
savimo sistemą ir įveda tak
sus ant neišdalintų korporacijų 
pelnų. ; Ikišiol gi daugelis di 
džiųjų korporacijų laikė be jo
kios naudos didelį rezervą ir 
už jį nemokėjo jokių taksų.

MIRĖ EGYPTO 
KARALIUS FUAD

LONDONAS, bal. 28. — Po 
trumpos ligos pasimirė Egyptj 
karalius Fuad. Mirė jis penkio
liktais karaliavimo metais, su
laukęs 68 m. amžIStĮp!’**"*

Jo sūnūs, princas Fhhik, 16 
m., sosto įpėdinys, šiuo laiku 
mokinosi Anglijoje. Gavęs ži
nią apie tėvo mirtį, jis skubiai 
išvyko į Cairo.

Karaliaus mirtis įvyko labai 
nelaiku. šiuo laiktf ėjo svar
bios politikės derybos tarp An
glijos ir Egypto, kurios dabar 
turės susitrukdyti. O jų susi- 
trukdymo labai nenorima, delei 
įtemptų Anglijos ir Italijos san
tykių.

Be to šį šeštadienį turėtų-į- 
vykti naujo parliamento rinki 
mai. Tečiaus veikiausia jie bus 
atidėti.

Premjeras Ali Mahar yra pa
skelbęs, kad jis rezignuosiąs 
tuojaus kaip tik bus išrinktas 
naujas parliamentas. Dar nėra 
aišktf af jis pasiliks valdžioje, 
jei rinkimai bus atidėti.

Kas dabar valdys Egyptą irgi 
labai sunkiai išsprendžiamas 
klausimas. Karaliaus sūnūs Fa- 
ruk, kaipo nepilnametis, negali
užimti sostą. Turėtų būti pa
skirta regentų taryba.

Prieš kiek laiko karalius nu
matė regentų tarybą ir užrašė 
vardus trijų jo skiriamų re
gentų. Jų vardai yra nežino
mi, nes karaliaus užrašai galės 
būti atidaryti tik parliamente. 
Bet dabartinis parliamentas bai
gia savo dienas.

Karaliui mirus, turėtų rezig
nuoti ir jo kabinetas. Ar regen
tų taryba gali priimti jo rezig
naciją? Abejotina, ar bus šau

Chicagai ir apielinkei federa- 
lio oro biuras šiai dienai pra 
našauja:

Apsiniaukę, tarpais gal lie
tus; kiek šalčiau.

Temperatūra vakar 12 vai.
dieną Chicagoje buvo 63°.

Saulė teka 5:50, leidžiasi
7:45.

Dabar tuos neišdalintus pelnus 
korporacijos turės arba išda
linti šerininkams, arba sumo
kėti augštus taksus. Išdalinus 
gi pelną, valdžia vistiek gaus 
sau priklausančią dalį taksų 
pavydale ant šerininkų pajamų. 
Tuo pačiu4 laiku bus paleistos 
apyvarton didelės sumos pini
gų-

Valdžia rūpinasi padidinti sa
vo pajamas delei padidėjusių 
valdžios išlaidų sąryšy su už
sitęsusiu bedarbių šelpimu ir 
atmokėjimu ex-kareiviams bo- 
nusų.

Priimtasis bilius taipjau už
deda didelius taksus ant teism • 
įsakymu sugrąžintų fabrikan
tams proceso taksų.

kiamas parliamentas. Bet ar 
premieras galės valdyti šalį be 
parliamento? Jeigu gi nebus 
parliamento, tai kas galės tvir
tinti regentų tarybą?

Dabartiniame parliamente 
90 nuoš. atstovų yra naciona
listai, kurie yra griežtai nusi
statę prieš Angliją ir taipjau 
nepalankiai žiurėjo į savąjį ka-| 
ralių, kuris bandė Anglijai pa 
taikauti. Ar tokis parliamentas 
sutiks patvirtinti karaliaus 
siūlomus regentus? Jei regen
tų netvirtins, tai kas tada val
dys šalį?

Nianatom'a, Kad kabinetas 
gali laikinai pasiimti parlia- 
mentarines galias, atidėti rin
kimus iki birželio mėn. ir pa 
tvirtinti regentus.

Bet ir tokiam sumanymui 
kila pasipriešinimas, nes regen
tų negalima butų pakeisti. Tad 
kabinetas, kuris butų valdžioje 
tik mėnesį laiko, galėtų paskir
ti regentus, kurie butų nepri
imtini naują j am parliamentui 
ir nebūtų galimybės tuos re
gentus pašalinti.

Chicagos demokra
tai nori pakelti 

prekių taksus
Pasiūlė legislaturai pakelti pre

kių taksus iki 4 nuoš. neva 
bedarbių šelpimui

SPRINGFIELD, III., bal. 28. 
— Legislaturai svarstant kaip 
sukelti daugiau pinigų bedarbių 
šelpimui, nes valstija nebegau
na pagelbos iš federalinės vai 
džios, Chicagos demokratai pa
siūlė pakelti dabartinius prekių 
taksus iki 4 nuoš.

Pasiūlymą padavė atstovas 
Benjamin Adamowski iš Chi
cago, demokratų vadas valsti
jos atstovų bute.

Chicagos demokratai pasiprie
šino gubernatoriaus Horner pa
siūlymui surasti kitus budus 
sukelti pinigus, nekeliant pre 
kių taksų.

Adamowski sako, kad dabar 
gyventojai tūlais atvėjais moka 
net 7 nuoš. prekių taksų, kurių 
tik pusė, tenka valstijai. Pa
kėlus taksus esą butų galima 
juos lygiu išdalinti ir valstija 
gautų veik visus sumokėtus 
taksus.

KANSAS CITY, Mo. — Frederick H. Harvey, restoranų 
grandinės viršininkas, kuris drauge Su žmona žuvo lėktuvo 
avarijoje.

Pabalti jo karvedžiai Darbininkų streikas
Maskvoje Klaipėdoje baigėsi

• RYGA, bal. 28. — Latvijos 
generalinio štabo viršininkas 
gen. Hartman, lydimas trijų 
pulkininkų, išvyko į Maskvą, 
kviečiamas Rusijos generalinio 
štabo viršininko Jagorov pama
tyti bolševikų armijos paradą 
Pirmosios Gegužės darbininktj 
šventėje, kurią bolševikai pa
vertė į milįtarizmo šventę.

Į paradą taipjau liko pakvies
ti Lietuvos ir Estijos štabai.

Tai yra pirmas Rusijos pa
kvietimas Pabaltijo valstybėms 
kurių užsienio ministeriai su
važiuos gegužės 7 d., Taline, su
sitarti dėl bendros užsienio po
litikos.

NEW YORKO, bal. 28.—800 
barždaskutyklų liko uždaryta 
sustreikavus 'darbininkams. 
Barzdaskučiai reikalauja pakė
limo algų ir pagerinimo darbo 
sąlygų.

Rockwood, Tenn. — Streikininkių su skebėmis susirėmimas.

KAUNAS, bal. 9. —Iš Klai- 
pėdos pranešama, kad dvi die
nas vykęs darbininkų streikas 
šįryt pasibaigė, šiandien všl 
vykdomi laivų įkrovimo ir iš
krovimo darbai. Darbininkai su
sitarė su darbdaviais.

Nulinčiavo negrų
ROYSTON, Ga., bal. 28. — 

Negras ūkininkas Lint Shaw, 
kurį kartą teisėjas išgelbėjo 
nuo linčiayimo, Įiko govedos nu
šautas už 8 valandų prieš pra
dėjimą nagrinėjimo jo bylos. 
Jis buvo kaltinamas kėsinęsis 
išgėdinti dvi baltas merginas, 
kai jų. automobilius sugedo ir 
sustojo ant kelio.

Goveda naktį įsilaužė į ka
lėjimą ir nusivežusi jį į nusi
kaltimo vietą, pririšo prie me
džio ir sušaudė.

CHUNGKING, Szechwan pro
vincijoj, Chinijoj, bal. 28. — 
Baisus badas siaučia *Szechwan 
ir šiaurinėj Honan provincijo
se, kur jau milionai chiniečių 
mirė badu ir bado mirtis grę- 
sia dar nuo 10,000,000 iki 
30,000,000 chiniečių.

Vietos laikraščiai praneša, 
kad tarp badaujančių pradeda 
reikštis kanibalizmas. Be to 
badaujantys tėvai pardavinėja 
savo vaikus, kad gauti pinigų 
maistui.

Badas kilo dėl per pastaruo
sius du metus siautusių potvy
nių ir paskui labai sausų va
sarų. Bet daugiausia prasidėjo 
komunistų antplūdis, kuris abi 
šias provincijas visiškai nute- 
riojo ir jokio maisto gyvento
jams nebepaliko.

Ethiopai bėga; italai 
artinasi prie Addis

Ababa
PARYŽIUS, bal. 28. — Gau- 

tosios iš Ethiopijos žinios ro
do, kad puolimo Addis Ababa 
galima dabar tikėtis bile dieną.

Italų pranešimas gi sako, kad 
jų armijos jau pasiekė pusiau
kelę tarp Dessye ir Addis Aba- 
bą. ' ■ /■

Laikraščių gautosios žinios sa
ko, kad tūkstančiai bėgančių 
ėthiopų karių užplūdo sostinę. 
Jie yra--labai' suvargę ir ap
driskę. Už savo a pralaimėjimą 
jie kaltina italų naudojimą nuo
dingų dujų ir sukilimus pačių 
ethiopų eilėse.

Italų besiveržimas pietinia
me fronte irgi tebesitęsia. Da
bar italai vyriausia rūpinasi 
visišku4 sunaikinimu Ethiopijos 
armijų.

Vėl apkaltino už nu- 
sukimą pajamų 

taksų
CHICAGO, III. — Federalinis 

grand jury apkaltino milionie- 
rių grudų spekuliatorių Arthur 
W. Cutten už nusulpmą paja
mų taksų 1930 m. $58,579.75 ir 
1983 m. $171,364.91.

Kartu tapo apkaltintas taV 
sų patarėjas Wm. A. Gatewood, 
buvęs vidaus pajamų departa
mento darbininkas, kaipo gel
bėjęs tuos taksus nusukti.

Pirmiau tas pats Cutten bu
vo apkaltintas už nusukimą 
$414,525 taksų už 1929 m.

Rusija taksuos be
vaikes šeimynas
MASKVA, bal. 28. — Rusi- 

jos bolševikai pradėjo sekti 
Mussolini ir Hitlerio pėdomis ir 
skelbti rusams didelių šeimynų 
evangeliją. Kadangi nuskurdę 
rusai negali didelių šeimynų iš
laikyti, tai tokias šeimynas šel
psianti pati vyriausybė. O kad 
sukelti pinigų šelpimui, pro
jektuojamą uždėti specialius 
taksus nevedėliams ir bevai
kėms šeimynoms. Taipgi bus 
apdėtos taksais ir perskiros. 
Abortai, kurių valdžia ikišiol ne 
tik nekliudė, bet dar jiems gel
bėjo, bu*s griežtai uždrausti, iš
ėmus kur jie reikalingi sveika
tos sumetimais.

Aaron Soltz, augščiausiojo 
teismo pirmininkas, kuris ruo
šia naujų įstatymų projektą, 
tikrina, kad Rusijai yra reika
linga turėti daugiau žmonių;

Liūdnos dienos kon
trabandininkams

PALANGA.—Palangos valsy- 
binės parduotuvės apyvarta yra 
kontrabandinis barometras: iš- 
šmugeliavo “jūrinės”—degtinės 
apyvarta krinta kontrabandi
ninkų ištekliai baigiasi—degti
nės monopolio pajamos pašoka. 
Ir tikrai ,prieš Velykas Palan
gos ir šventosios rajonuose su
čiupta apie 500 litrų “jūrinės” 
ir dideli jos kiekiai užtūpti j u 
roję, o dabar siaučiančios aud
ros neleidžia iškabinti.

Kontrabandininkai savo dar- 
i 

bą dirba gerai organizuoti, di
dele drausme ir išbandytais me
todais. šmugeliuoja daugiau
sia spiritą. Iš giliuose vande
nyse stovinčio kuterio žvejų 
laiveliais paima spirito skardi
nes ir nakties metu gabena 
į krantą. Sausumoje kontra
bandininkų žmonės sutartomis 
šviesomis duoda ženklus ir pra
neša pavojų. Nutaikę patogų 
momentą, laiveliai greitai pri
plaukia prie kranto ir laivo 
kontrabanda tuoj būrio nešikų 
išsklaidoma po apylinkę. Jei 
ku4rią naktį šmugelio į krantą 
išgabenti negalima, tai spirito 
skardinės panardinamos į juras 
iki patogaus laiko. Išgabenimas 
kontrabandos į sausumą yrrj 
pats sunkiausias darbas ir už
tat pelningiausias, Spirito lit
ras kateryje kaštuoja 2 litų 
10 centų, sausumoje už jį su
moka po 10 ir daugiau litų. 
Toliau nugabento jūrinio spiri
to kaina jau taip nebekyla. 
Kontrabandinio spirito kokybe 
yra prasta, artima denatūra
tui. Patys žmonės kalba, kad 
jį vokiečiai iš išmatų gamina.

Kovoje su kontrabandininkais 
musų pajūrio policija parodo 
nepaprasto ištvermingumo ir 
pasiaukojimo. Iš Palangos pa
jūrio kontrabandininkus iš
kraustė rajono viršininkas Ja- 
gutis pačių kontrabandininkų 
pasitarnavimu. Viršininkas su 
rinktais padėjėjais Raškevičiu 
ir Gojeriu mažu4 miesto bur
mistro laiveliu nakčia leidžiasi 
į tolimą jurą ir laukia slaptųjų 
šviesų, kurios krante, dėl ypa
tingų švietimo būdų nemato
mos. Pagal tas šviesas suseka 
kontrabandininkų lizdus ir puo
la juos iš užpakalio besiruošian
čius kontrabandą iškelti. Taip 
sunaikintos kelios šmugelninkų 
gaujos.

CHICAGO. Sustreikavo šešių 
didelių golfo klitfbų darbinin
kai, reikalaudami pakėlimo al
gų ir sutrumpinimo darbo va 
landų. Kliubai ruošiasi streiką 
laužyti pagelba streiklaužių, o 
jeigu jų negausią, tai laukus 
prižiūrėsią patys nariai.

Naujienų Radio Programai 
/■filiui1 l J. r ....... .. .

Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 
ŠEŠTADIENI

kaip 9:30 vai. ryto ant WCBD. stoties
1080 Kilocycles (5000 Watts Pa j? gos).

šią stoti ant savo radio galite surasti tarp W. J. J. D. ir W. C. F. L. stočių

Šiuos Naujienų Radio Programus galima 
girdėti už kelių šimtų mylių nuo Chicagos.

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.

Gabrielės Petkevi
čaitės minėjimas

ALYTUS.—Alytaus gimnazi
jos literatai surengė musų žy
mios rašytojos Petkevičaitės- 
Bitės 75 metų amžiaus sukak
tuvių minėjimą. Bitės biografi
ją papasakojo R. židanavičiutė 
(VI kl.), mokytojas J. Šukys, 
kuris mokėsi pas G. Petkevi
čaitę, papasakojo asmeninius 
įspūdžius. Vėliau E. Narvydai- 
tė (VII kl.) paskaitė Bitės kū
rybos apžvalgą, o F. Cibuls- 
kaite (V kl.) paskaitė du trum
pus jos kūrinėlius: “šių dienų 
paveikslėlis” ir “Senatve”. Bai
giant susirinkimą, visi nutarė 
pasiųsti garbingai jubiliatei 
sveikinimą—adresą, kurį apsi
ėmė nupiešti gimnazijos meni
ninkų būrelio nariai. *

Susekta komunistinė 
spaustuvė “Kova”
KAUNAS.-—šių metų balan

džio 7 d. Kaune valstybės sau
gumo policija pas kai kuriuos 
komunistus padarė kratą. Pas 
pil. Juozą Piligrimą, Antano 
sūnų, gimusį 1911 m., gyve
nusį Iliškių kaime, Garliavos 
valsčiuje, rasta slapta rankinė 
komunistų spaustuvė “Kova”. 
Spaustuve buvo paslėpta po 
virtuvės grindimis, specialiai 
padarytame rūsyje. Įeiti į spaus
tuvę galiiha tilt išėmus virtuvės 
plytos orkaitę (duchovką). 
Spaustuvėje rasta apie 50 kg. 
rašmenų, rėmai ir voleliai. Ta
me pačiame rūsyje, kur buvo 
rasta spaustuvė, rasta ir 12,837 
egz. įvairių komunistinių atsi
šaukimų. Be to, ten pat rastas 
nemažas pluoštas komunistinių 
rankraščių bei korespondenci
jos. Konfiskuota spaustuvė at 
gabenta į V. S. Departamentą. 
Piligrimas ir jo žmona sulai
kyti.

Paskutinė Lietuvos komunis
tų partijos slapta spaustuvė 
buvo susekta 1935 m. sausio 16 
d. Ji buvo pavadinta “Kibirkš
tis”, ir buvo rasta Gutmano 
Izraelio-Me j erio spaustuvėje, 
Vilniaus 43, Kaune (Elta).

Pradėti lauku darbai c*
MALĖTAI, bal. 9.—Suvilioti 

ankstybo pavasario ūkininkai, 
šiemet gana anksti pradeda lau* 
kų darbus. Praėitos savaitės 
pabaigoje Malėtų apylinkėje 
pradėti arti laukai. Taip pat 
sėjama pievų žolės ir dobilai. 
Pasėlių būklė, šį pavasarį Ma
lėtų apylinkėje yra vidutinė— 
gera. Dėl nepalankaus pavasa
rio kiek daugiau nukentėjo do
bilai. Daug mažiau nukentėjo 
rugiai ir kviečiai.

Esant gerai vasarai, ūkinin
kai tikisi gero derliaus.

rnil.il
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[korespondencijos
*

KĄ ŽMONĖS MANO
Grand Rapids, Midi.

Dmdeiimt metų sukakties 
paminėjimas

Lietuvių Dailės Choras ir 
Lietuvių Šunų ir Dukterų. Dą- 
šalpinė Draugija rengia dvi
dešimt metų paminėjimą, ktt-. 
ris įvyks gegužės 2 d. adresu 
1057 Hamiiton av. Pradžia 
7:30 vai. vakaro. IŠ inksto ti
ksėtą* galima'nusipirkti už 25 
centus, o prie durų reikės mo
kėti 30 centų.

Kiek teko patirti, koncertas 
bus tikrai nepaprastas. Iš Chi- 
cagos atvyksta jaunųjų kvar
tetas ir pianistė. Choras taip 
pat stropiai rengiasi, kad ga
lėtų tinkamai pasirodyti savo 
jubiliejaus parengime.

Jubiliejai, kaip žinote,. pasi
taiko gana retai. Lietuvių or
ganizacija, kuri sėkmingai 
darbavosi per 20 metų, tikrai 
yra verta pagerbti. Todėl vi
si . šios kolonijos lietuviai, da
lyvaukime' šiame svarbiame 
parengime.

Reikia atsiminti dar ir šis 
faktas: .choras pritraukia; čia 

<gimusius lietuvius ir tuo Budų 
sulaiko juos nuo galutinio iŠ- 
tautėjimo. Mes matome, jog 
tie jaunuoliai, kurie jokioms 
lietusių organizacijoms nepri
klauso, greit pasineria ame- 
rikonizmo bangose.

Dalyvaudami parengime mes 
priduosime chorui daugiau 
energijos toliau darbuotis, o 
be to, ir patys linksmai laiką 
praleisime.
Konferencija kongreso reikalu

Gegužės 8 d. šv. Jurgio sve
tainėje įvyks konferencija lie
tuvių kongreso šaukimo rei
kalu.

. naųčios pakankamai užsaky
mų.*

Darbininkų atyginimas ga
na menkas. Darbo žmogus 
turi pusėtinai galvoti, kad ga
lėtų galus su galais suvesti. 
Juo labiau, kad pastaruoju lai
ku pragyvenimas žymiai pa- 
brango. 
... . • įt

Delegatės 
Chicagoje įvyksta 

suvažiavimas. Be to, 
moterų suvažiavimas, 
pasisakys prieš aukštas 
nas gyvenimo reikmenėms. De
legatėmis į LDLD. suvažiamą 
jš mūsų organizacijos liko iš-» 
rinktos T. Kamašauckienė ir 
Petronėlė Gasparienė, o į mo
terų suvažiavimą Felicija Edu- 
kienė, Suvažiavimas numato
mas gegužės 9 d.

Taigi iš to matote, kad mu
sų kolonijos lietuviai pusėti
nai darbuojasi. Tenka tik ap
gailestauti, jog nesiranda žmo
nių, kurie informuotų plačią
ją visuomenę apie musų veik
lą. , Be to, musų mieste ir 
Šiaip visokių įvairumų pasi- 
Taiko. Manaus kad kitų ko
lonijų lietuviams apie tai bu
tų įdomu patirti.

— F. Edkins.

——hAn i~> ii

Kongreso dalyviams 
žinotina

ait- 
priT

LDLD 
bus ir 

kuris 
kai-

Harvey, III.
Padėka® žodis

Įvykusioje organizacijų 
stovų konferencijoje, kuri 
ėmė rezoliuciją ir nutarė šauk
ti kongresą Lietuvos > demokra
tijai atsteigti, nebuvo laiko iš
kelti kai kurie faktai.

Amerikiečiai turėtų pareika
lauti, kad Lietuvos valdžia pa
šalintų Vokietijos šnipus. Pa
vyzdžiui, Šiaulių ir Panevėžio 
apskrityse gyvena 
Ropp’ai, kurie valdo 
žemę.

Tie baronai visada
vokiečiams. Vienas jų pakliuvo 
į kalėjimą ryšium su pagarsė
jusia Klaipėdos nacių byla, 
žemė turėtų būti nusavinta 
bežemiams išdalinta.

baronai 
lietuvių

tarnavo

Jų 
ir

m

__ Konferencijoje < bus 
sprendžiama, kokiu buriu mU- 
si} kolonijoj lietuviai 
sideti prie šaukiamo kongreso, 
kuris yra numatomas laikyti 
Glevelande. Kitas klausimas, 
— tai delegatų pasiuntimas. 
Pas mus yra tokia nuomonė, 
jog reikia kiek galima dau
giau delegatų siųsti.

Musų kolonijos lietuviai tu
ri 12 draugijų. Jeigu visos tos 
draugijos rinktų tik po vieną 
delegatą, tai jau susidarytų 
geroka reprezentacija.

Beje, konferencija prasidės 
8 vai. vakaro.

Liūdnas įvykis lietuvių 
šeimoje

/Balandžio 10 d. vienoje lie
tuvių šeimoje įvyko tragedija, 
kuri sujaudino visą koloniją. 
Dalykas buvo toks: P. Labot- 
kiutė prieš kiek laiko ištekėjo 
už svetimtaučio. Pagyvenusi 
kiek laiko, ji išsiskyrė ir grį
žo pas tėvus. Vyras išvažia
vo į Chicagą. Netrukus ji 
gavo iš jo laišką. Rašė, kad 
norįs susitaikyti ir vėl su ja 
gyventi. Parodė ji' laišką ir 
tėvams. Tie griežtai pasiprie
šino. Motina pareiškė: girdi, 
jei nori su juo gyventi ,tai nu- 
sisamdyk sau butą ir gyvenk; 
pas mane vietos jums nėra.

Tokiu atsakymu duktė la
bai susijaudino. Ji išėjo Iš na
mų, bet netrukus vėl grįžo. 
Parodė motinai kažkokį bute
liuką. Girdi, nuo jo visi ma
no vargai pasibaigs. Tačiau 
motina neatkreipė dėmesio, 
nes nemanė, kad butų kas 
rimto. Tuo tarpu duktė atsi
gręžė į langą ir ištuštino”bu~ 
lėliuką. Tuo ji sukrito ant 
žemės ir daugiau jau neatsi
kėlė, — mirė nuo nuodų.

Buvo ji dar gana jauna mo
teris, — rodosi, 26 metų am
žiaus. Balandžio 13 d. liko 
palaidota su 
apeigomis.

Darbai pagerėjo
Darbai pas mus pradėjo lyg 

truputį geriau krutėti. Ta
čiau vis dar tinkamai neišsi
judina. Kai kurį laiką padir
bama,, gana smarkiai, o .pas
kui ir vėl “atostogos”. Kompa
nijos skundžiasi, kad negau-

Ačiū visiems, ‘kurie balan
džio 23 d. dalyvavo Onos Pau
lauskienės laidotuvėse ir šutei-* 
kė paskutinį patarnavimą. Ačiū 
visiems draugams, kur?* nu
li uci'mo valandoje vienokiu ar 
kitokiu budu suteikė mums pa
ramą.

Dar kartą visiems ačiū!
V. Paulauskis ir šeiiha.

Šeduvos miestelyje 1863 
kunigaikščio Ropeikos, Šeduvos 
klebono, smurtu buvo atimta 
iš burmistro Juozo Bertelio že
mė. Patį Bertelį rusų valdžia 
ištrėmė į Sibirą. Už tinkamą 
“pasidarbavimą” klebonas Ro- 
peika iš caro gavo aukso kry
žių. Kuriam laikui praėjus po 
to kun. Ropeiką rado Šidlavoje 
pakartą.

Ta smurtu kunigaikščio Ro
peikos atimta žemė turėtų bū
ti grąžinta teisėtiems Bertelio 
palikuonims.

K. P. Kazanauskas.

Kalba pritaikyta 
klausytojams

ateiviai, daugelis kurių menkai 
angliškai tesupranta. Vyskupas 
kalbėjo, žinoma, angliškai. Bet 
jis taip pakalbėjo, kad visi jo 
kalba gėrėjomės ir visi visk^ 
supratome. Suprato ir tie; ku
rie silpnai angliškai tesupran
ta. Viena praščibkiška moterė
lė linksmai šuktelėjo: “Aš su* 
pratau ir jo dŽidkšus, ir tai, ką 
jis rimtai sakė”

Kokia čia svarba, kad taip 
ten buvo? — vėl sakys kantry
bes netekęs skaitytojas. Atsa
kau, kad ten jifcio stebuklo ne
įvyko, kalbos Havanos nelygi
nant kaip pirhiieji Evangelijos 
skelbėjai negavo. Viskas dėjo
si natūraliai. Dar truputį kan
trybės ir tuoj paaiškės šio raš
to tikslas. oj :

Vyskupo kalbą visi supratome 
ir ja visi gėrėjomės dėl šių 
priežasčių. Jis turi skambų bal
są, žodžius taria neskubėdamas 
ir labai aiškiai. 1 Jo kalbos žo
džiai buvo paprasčiausi, mintys 
irgi paprastos. Vyskupas žino
jo į kokią publiką jis kalbės, ir 
todėl savo kalbą pritaikė ir at
sieki tikslo.

Ar negalėtų pasekti šį vys
kupą musų lietuviai kunigai 
klebonai, įve$ušiėji angliškus 
pamokslus į. lietuvių bažnyčias? 
Nuo to laiko, kaip Naujienose 
prasidėjo 
klausimo 
prisiminė 
jd1 kalba 
rodama 
angliškos

has, jis butų netekęs sau tin
kamo išdidumo (dignity).

Musų kunigai mano esą man- 
dresni už vyskupą. Jie žino, 
kad lietuvių jaunimas dar ge
rai supranta lietuviškai, vienok 
patys gerai angliškai nemokė
dami, sako jiems žargoniškus 
pamokslus. Ir tokie pamoksli
ninkai pasirodo! klounais ir mu
sų jaunimui tokie pamokslai 
yra tikri džioksai.

Kaip vyskupas mokėjo pri
taikyti savo anglišką kalbą lie
tuvių publikai silpnai angliškai 
suprantančiai, taip ir musų ku
nigai galėtų pritaikyti savo 
lietuviškus pamokslus silpnai 
lietuviškai suprantančiam mu
sų jaunimui.

Kaip airių vyskupas su lietu 
vių kalba butų netekęs savo 
pajėgumo, taip musų kunigai 
su savo angliškais pamokslais

netenka savo intelektualio pa
jėgumo.

Taigi aš ir sakau, — lietu
viai kunigai imkite iš vyskupo 
O/Brieno pavyzdį ir nustokite 
darę iš savęs klounus, o iš mu
sų ,. lietuviškų bažnyčių darę 
cirkus ir nutautinimo urvus.

Marketparkietė.

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS 
ofisas—127 N. Dearborn St. 
1431-1434—Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Haisted St.

diesto
£amb.

Namu
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80.

Tel. Boulevard 1310.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais—

Tel. Boulevard 1310.

pagal sutarties.

bažnytinėmis

Nuoširdžiai
Rekomenduojamas 
Vaistas dėl Vidurių

Detroit, Midi
Klaidos atitaisymas

Balandžio 17 d. “Naujienose” 
išspausdinta koresponden- 
kurioje pasakyta, jog į 

116 kuopą įsirašė K. Ku- 
ir B. M. Masaitis. Turiu

buvo 
cija, 
LSS 
dzus
pasakyti, jog tai neatitinka tie
sos: kuopos nariais yra A. J. 
Rudžius ir A. Masaitis, o ne 
K. Kudzus ir, B. M. Masaitis.

Taip pat ir j pramogų komi
sijų J. Strazdas neįeina; ta ko
misija susideda iš šių draugų: 
St. Simakaičio, B. Keblaitienės 
ir M. Kuleso.

LSS 116 kuopos narys.

Kitą mėnesį sueis du metai 
kaip Lietuvių Marijonų Kon
gregacija minėjo savo sidabri
nį, tai yra, 25 rmetų ^gyvavimo 
j ubiliej ų. Jubiliejus-lSankietas 
įvyko gegužės--1934 ’ m. 
Dievo Apveizdos parapijos sa
lėj. Tai buvo gan įspūdingas 
parengimas.

Koks gi čia reikalas aprašinė
ti bankietas, kuris įvyko du 
metai atgal? — paklaus ne vie
nas skaitytojas. Prašau trupu
tį kantrybės ir skaityti iki ga
lo. Po to pripažinsite, kad ne 
tik verta buvo perskaityti, o ir 
kitiems pasakyti, ir pasvarstyti.

Minėtoje Marijonų jubilieji
nėj vakarienėj, be kitų svečių, 
buvo ir vyskupas O’Brien. Pu
blikos didžiumą sudarė lietuviai

DON’T
NEGLECT

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 1 
vai.. Nedaliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Haisted St.
Tel. Boulevard 1401

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street
Valandos: nūn j—?, f r 7—8 

Seredomis ir nedėk pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

Tel. Office Weniworth 6330 
Rez. Hvde Park 8395

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaiku ligų gydytoja
6900 So. Haisted St

Valandos 1—4 po pietų. 7—8 v. vak, 
išskyrus seredomis ir. subatomis.

............. r...—..  .............................. -........... .
Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So. Rockwell St.
Telephone: Renublic 9723

KL Jurgelionis
ADVOKATAS

Phone Boalevard 7042

Dr. C. Z, Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutarti.

Chicago, UI.—“Kuomet tik vidu- 
Įrlal neveikia ar nemala imu Trlner’e 
Bitter Vyną Ir nuoSirdžial rekomen
duoju visiems.“ — Mrs. Susanna 
Ipavluz.

Nedarykite bandymų su visokiais 
vaistais. Imkite Trlner's Bitter Vyną, 
kuris per. pastaruosius 44 metus prl- 
rodė save atsakančiu vaistu dėl už
kietėjimo, gasų, prasto apetito, gal
vos skaudėjimo, neramaus miego ir 
panagių ligų. Visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR
OF BITTER WINE

Vedą bylas visuose teismuose 
Bridgėporto ofisas 

3421 S. Haisted St. Tel. Yards 2534 
Ofiso

100

3407

Bridgėporto ofisas - - - - - - - —
vai. vakarais nuo 6 iki 9 vai.

' Miesto ofisas
No. La Šalie St. Room 910

Central 5541
Rezidencija

Lowe Are. Tel. Yards 2510

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio. Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockvell Street 

Telefonas Republic 9600.

Dr. Strikol’is 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVK 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal sutarimą. 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu TeL: Prospect 1930

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo 
6—8 v. vak. Nedalioj pagal sutartiangliškų pamokslų 

gvildenimas, tai man 
minėtąs. vyskupas ir 

lietusių publikai. No- 
prisid'eti prie rišimo 
kalBpŠ klausimo lie

tuvių bažnyčiose ir sumaniau 
parašyti tą atsiminimą.

Prileiskime, r vkad vyskupas 
butų galvoję^ir dąręs taip, 
kaip musų kunigai klebonai kad 
daro su anglų kalba. Jis su pa
gelta kokio horte lietuvio kuni
go butų pas&®g$£.? ir; iWiKę£ 
savo kalbą lietuviškai. Aišku, 
kad vyskupas" su tokia kalba 
nebūtų užimponavęs, o butų 
pasirodęs “po£r fish”, mizer- 
nas žmogelis^ j ^Vyskupas butų 
išrodęs nė vyskupas, o klou-

f----------------------- ;----------------;------
Joseph Triner Company, Chicago

AKUŠERES

Siunčiam Gėles Telegramų i Visas

V: Pasaulio Dalis

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

Gėles Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Haisted St.
Tel. BOUlevard 7314

nelia K. Jarus?
Physical Therąpy 
“’hnd Midwife 

ijB630 S. Westem 
Avė.. 2nd floor 
Hemlock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
Electric t r e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St.
Room 737

Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakare.
Ofiso Tel. Central 4490

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avė. 
namu Tel.: — Hyde Park 8395

Kiti Lietuviai DfdctaraL

Ofiso valandos:
Kasdien nuo 1-4 p. p. ir 7-9 v. v.
Tel.: Hemlock 5524, dieną ir nakti.
Dr.Constance A.O’Britis

GYDYTOJA IR CHIRURGAS

2408 W. 63rd St.
Res.

6000 So. Campbell Avė.

AKIŲ SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPI 
LIETUVIS 

Optometrięally Akiu Specialistas..
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedalioj nuo 10 iki 12. ,
Daugely atsitikimu akys atitaiso

mos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Phone Prospect 6376
Dr. John Russell 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
' 2500 W. 63rd

Valandos:' nuo 2—4 ir *6:30—8:30 
Seredomis ir Nedėliomis pairai sutarti

Rez 2515 W. 69th St. 
Tel. Hemlock 6141

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPAS 

EUDEIKIS 
IR TfiVAS 

REPublic 8340

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Haisted St 

CHICAGO. ILL.

Laidotuvių Direktoriai

DYKAI RODĄ
Visi kviečiami, nes veltui duo

damas patarimas. Dr. Ross Health 
Service yra privatinis klinikas, 
kur kiekvienas gaus atskirą pa
tarnavimą. Ligonių vardai ir svei
katos stovis bus laikoma paslap
tyje. Ypatingai įrengti privatinio 
gydymo kambariai tarnauja ligo
niu patogumui.

TRISDEŠIMTS METU TOJ 
PAČIOJ VIETOJ

Geriausi ir paskiausi gydymo 
budai bus pavartoti, kad jus pa
statyti ant tikrojo kelio į sveika- 

. tą. Nėra jokiu ginčų dėl sveika
tos pageidavimu. Buk pastovus. 
Ne atidėk rytojui, kas turi būti 
padaryta šiandien. Užlaikyk svei
katą:—Gera sveikata jus užlaikys 
linksmais ir tinkamais gyvenimui.

LENGVUS IšSIMOKĖJIMAI
Mokesniai yra prieinami kiek

vienam. Mokėkit kaip galite laike 
gydymosi. Palengvinimai gali būti 
padaryti taip, kad ligoniui nereik
tų atidėlioti gydymosi dėl pinigų 
stokos. Tūkstančiai yra skolingi 
gydytojams. Pasirinkit toki , gydy
to ją, kuris butų daug metų prak- 
tikavęsis tam tikroje šakoje.
Laboratorijos ekzaminavimas ne

brangus.
Dr. Ross Health 

Service and 
Laboratories

35 So. Dearborn Street 
CHICAGO. ILL.

Priėmimo kambariai: vyrama 506, 
Moterims 508.

VALANDOS: Kasdien nuo 10 ryto iki 
5 vai. pa plet. Penktadieniais, trečiadie
niais ir Šeštadieniais nuo 10 ryto iki 8 
v. vak. Sekmadieniais nuo 10—12 v. d. 
ELEVATORIŲ KELKIS IKI 5-KIŲ LUBŲ 

Elevatorius eina ir sekmadieniais .

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

A COLD
Krutinės skaudėjimai greitai 
prašalinami kada užtepsite 
Musterole nėra VIEN TIK 

• mostis; Ji prašalina skaus
mus. Jas vartoja milijonai 
žmonių per 25 metus. Jos 
turi stiprumą. Rekomenduo
jamos gydytoju, mirsiu ir 
vaistininkų.

RBAFf 
.PIMCNT0

The 7
Kraft

Cheese
Spreads

now i n new-design 
Swankyswig glasses!

■ • Sparkling glasses strewn with 
bright stars... the new Swanky- 
swigs. You’ll want to collect ą 
whole sėt. And while you’re doing 
it, get acąuainted 
with all seven 
of the delicioųs 
Kraft Cheeše 
Spreads. They’re 
mąrvėlous for 
sandwiches,salads 
and appetizers.

A

*
* 

n
*

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

; PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

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

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitage Avenue Phones Yards 1741-1742
Brighton Park Skyrius, 4447 S. Fairfield, Laf. 0727

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

S. C. LACHAVICZ
42-44 East tOSth St. Tel. Pullman 1270 arba Canal 2515

J. MULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 8572

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenue _____ Phone Yards 1138

! A. MASALSKIS
8307 Lituapica Avenue Phone Boulevard 4139
.   „ .'i, .,.     i i       ...................

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

J. F. R ADŽIUS
668 West 18tn Street Phone Canal 6174

L & M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Mortroe 8877

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTj
. YARds 1741-1742

J. F. EUDEIKIS

Dr. A. J. Manikas
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avė.
. Tel. Virginia 1116
. Valandos: 1—3; 7—r8:30 p. p.

Office & residence 2519 W. 43rd St 
Tel. Lafayette 3051 

Valandos: 9—10 rytą, 5—6 p. p.
Kasdien, išskyru's seredas. 

Sekmadieni susitarus.

KITATAUČIAI
DR. G. SERNER

LIETUVIS
^^^TTel. Yards 1829

. Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis

* Ištaiso.
Ofisas Ir Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35th St 

kampas Haisted St.
Valandos nuo 10—4. nuo 6 iki

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.
8

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

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

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

Tel. Seeley 7330
Narna telefonas Brnnawkk 6517

Ofiso Tek Boulevard 5918
Rez. Tel. Victory 2848
Dr. Bertash

756 West 35th St.
Cor. of 85th and Haisted Sts. 

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8 :M

Kaip žuvis be van
dens, taip geras 
lietuvis be “Nau jie
nų” neturėtų būti.——

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 85 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vak ryto, nuo 2 iki 4 
vak po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vak 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas Yardz 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 8 no piietą

7 iki 8 vai NediL nuo. 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAŽA 2400

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. Tek Drexel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku. Vyrišku. Vaiku ir visi 
chronišku ligų.

Ofisas 6850 Stoney Island Avė.
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Nedl« 

liomis ir šventadieniais 10—11 
disna. —. J
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UŽKABINAME

Betkas

naujų pašto ženklų

Iš čia paduoto aprašymo gasiu

nes

regullares kainos

buCeriu ir cmmkii
DĖMESIUI! THE H’ORLD'S MOST 'BEAVTIFVL REFRICERATOR

ŠIOS SAVAITES

Extra Rargenai
Senus jūsų ice box’us priimame į mainus

Cornell Provision Co
1400 CORNELL STREET

Chicago, III

PETERI PE N

OFFICE

WAITINQ

OuR
ne

jau

Nedėlioję 7 vai. vakare WCFL gražus Budriko programas ir kožną 
dieną 7 vai. yakare Budriko programai iš stoties WAAF, 920 kil.

NEMUNAS PRA
RYJA IR GIMDO 
NAUJAS SALAS

IN THE 
ROYAL

tunelio 
Ji pri-

Nuskendusios salos su 
kryžiuočių pylimais

Šiuomi pranešame, kad tik ką gavome iš 
Lietuvos partiją lietuviškų kenuotų kumpių 
dėl piknikų. Kumpiai nepaprastai skanus ir 
gražiai supakuoti. Kaina prieinama. Bučer- 
ninkai ir groserninkai, norintieji užsisakyti 
lietuviškų produktų, prašome tuojau rašyti 
arba telefonuoti dėl kainų.

SURANGYTI 
(Coli) 
SPRINGSAI 
Vertės $12.00

Crane CoalCo
5332 S. Long Avė.

TeL Republic 8402

apylinkių gyventojai dar ir da
bar pasakoja įvairių legendų 
jjet ir pati sala vadinama ke- 
lioriopai 
čiunų, kiti 
kiti

Pocahantas Mine Run Screehed 
6 tonai ar daugiau $7..3O tona* 

Smulkesni $7.05 tona*

MAPDLV 
WMT/ 

..r bo mope
YOŪ HAVB 

M

Mes Padarom Gera 
DARBA PIGIAI!
Galite ateiti visados y
Permanents muši

Specialybi!

Ideal Beauty Shop, 
Charles Stones, Vedėjas 

1747 SO. HALSTED STREET 
Atdara vakarais

5—6 mtr. ledj 
žemesnėse vietose

OU — I HOOE 
OUJO. N^AJL- 
is uEQe/

Pirmosios Ugninės Laido 
tuvės Lietuvoje

Balandžio 9 d.
P. S. Čia įdedu pašto ženk

liuką su F. Vaitkaus atvaizdu. 
Šitie ženklai ką tik pasirodė 
tai juos sunku gauti, nes tuoj 
išperkami. Kadangi yra dar 
senų pašto ženklų, tai norima 
senuosius išparduoti ir tik 
paskui šiuos išimtinai parda-

Komendulių ir Rumšiškių 
apylinkių gyventojai pasakoja 
apie žiegdrų salą, esančią tarp 
Komendulų ir Rumšiškių, kad 
ji vienais metais būdavusi ma
ža, o kitais metais — labai di- 
delč. Tai priklausydavę niįo 
Nemuno potvynių. Netoli žiegž- 
drų salos Nemunas supildavęs 
mažesnių salų.

Apie Petrašiūnų

BUDRIKAS IR CROSLEY CO.
garantuoja jums 5 inetuš 

Pasirinkimas didėlis visų išdirbyseių

DIXIE ŠOKIU MOKYKLA 
Duoda privatiškas ins- J |Hi 

trukciias “ K 
MODERNIŠKU ŠOKIU 
Merginom ir Vaikinams 

Valsus-Fox Trots-One- — 1/ 
step 12 lekcijų kursas 
dabar ...............................
Atdara kasdien nuo 10 v. ryto iki 11 

vai. vakaro,, taipgi nedėliok 
36 W. Randolph St. Central 4563

M odei GKO-56.
Al! Pricet Include Delivery, laetelletloB, 

One Year Frec Sėrviee,
CONRAD 

PHOTO STUDIO 

420 W. 63rd St.
Englevood 5883-5840 
Fotografija yra am

žina atmintis.

riukštis, Stankevičius, Balčiū
nas ir kit. pasakoja, kad prieš 
40-50 metų, Nemune greta da
bartinio geležinkelio 
buVusi didžiulė sala.
klaususi Vičiunų kaimo gyven
tojams, kurie joje ganydavę 
galvijus. Vienais metais buvęs 
nepaprastai . didelis Nemuno 
potvynis. Vičiunų kaimas bu
vo užneštas 
sluoksniais.
buvo sugadinti trobesiai, o ki
tus iš jų nusinešė ledai. Kau
no gyventojai vos spėjo pabėg
ti nuo gręsiančio pavojaus. Kai 
Nemunas nuslūgo, taj Vičiunų 
km. gyventojai labai nustebo, 
neradę savo salos, iš kurios 
jie tupėdavę pelno. Tais pat 
metrais, pasak senesnių Vičiu 
nų km. gyventojų, Nemunas 
supylęs kelias mažesnius salas 
Pažaislio ir Raudondvario apy
linkėse.

Už kelių metų kiek
Nemune buvo supilta 

mažesnės, saliukės, ta- 
r jas Nemunas prarys

Vieni ją vadiha Vi 
Petrašiūnų, o dar 

Mergelių sala, ši sala ir- 
vienąis metais didėja, ki

tais mažėja. Ant jos paviršiaus 
nėra užsilikę jokių griuvėsių, 
jokių pilies pėdsakų. Todėl, 
anot prof. Jonyno, ir negali
ma tvirtinti, kad yra ta pati 
Marijanverderio sala. Gal būt. 
kad tikrąją Marijanverderio sa- 
ą Nemunas prieš kelius am
žius praryjo, o netoli tos viė 
tos supilė dabartinę—Petrašiu- 
lų salą. 1917 mt. per. didžią
ją žiemą Nemunas buvęs labuti 
užtvinęs ir padaręs nemaža 
nuostolių. Kai kurias salas ap
griovęs, o kitas net visai nu
skandinęs. Šilėnų kaimo gyven
tojai, kurie gyvena prie Ne- 
mimo ir Nevėžio santakos pa
sakoja, kad nuo senų laikų Ne 
mune netoli Nevėžio intako bū- 
vUsi didėle sala. 1917 metais, 
buvęs mažas potvynis ir minė* 
tą salą tą pavasarį, Nemunas 
praryjąs 
žemiau 
kelios 
čiąu

kittą tikėjimą. Dažniau- 
lai daroma dėl vedybų.
katalikų bažnyčia per

tai jei šei- 
gyvenimas pakrinka, 
atsiskirus paprastai 
tikyba. Dabar daug 

kaš""iš net žymių Lietuvos vy
rų ir visokio politinio nusis
tatymo yra perėję į protestan
tų tikėjimą.

štai kas vyksta Lietuvoje 
kuomet nėra metrikacijos įs
tatymo,—žmonės gyvi ir dėl 
įnirusių turi veidmainiauti!

Taigi dėl Leono Sulčio lai
dotuvių rasta kita išeitis. Me
dicinos fakultetas savo reika
lams turi mažutį krematoriju- 
mą. Ir štai tėvams sutikus Lie
tuvos Universiteto medicinos 
fakultetui leidus mirusio kū
nas buvo sudegintas. Tai pir
mas Lietuvoje toksai atsitiki
mas!

Laidotuvės buvo labai įspū
dingos. Daug žmonių velionies 
kūną iš miesto ligoninės lydė
jo į medicinos fakulteto ru- 
Aius ir kur jo kūnas buvo su
degintas. Šitas įvykis dauge
liui sudarė didelį įspūdį ir 
kartu dar priminė, kaip yra 
sunku atlikti net paprastus 
formalumus nesant metrikaci
jos įstatymo ir kiek dar yra 
galinga Lietuvos valstybėje 
katalikų bažnyčia.

Bet šitomis laidotuvėmis lyg 
ir butų pramuštas takas, lyg 
ir butų surastas naujas ke
lias, mirusiems laisvamaniams 
laidoti, žinoma, jei tik medi
cinos fakultetas ir ateįtyje 
atsisakys, arba jam niekas 
uždraus leisti naudotis 
mažučiu krematorijumu.

Lietuvos provincijoje

You’ll be amazed at the startling new beauty df the Crosley 
Shelvador. You’ll likewise marvel at the ektraotdinary cOn- 
veniences, the exclusive features, the greatly inęreased usabie 
space, the dependable and economical Service,.thė utmost ąuality, 
the world-Įeading,value. For here is the ultimate In refrigeration. 
Outstanding features include: Shelvador, Storadrawer, Crispėr, 
Feather Touch Knee Action Door Handle, IceTray Releaše, 
Shelvador Glass Jars and many other*. Tfiėre’s * Shelvador for 
every purse and purpose. See them...examinfc therti...comfc in.

Taigi tokiems 
mirus arba 

su bet kurios

daug kas visai nii- 
viena ar kita 

bažnyčia ryšius vis dėlto laiks 
nuo laiko jų tarnams turi be 
reikalo nusilenkti.

nors ir nebuvo 
bažnyčia ryši 
buvo pamaldus 
kas reikalaujama 
eios jis pildė, bet jis 
kunigas,' 
sęs vedė 
slavų tikybos, be to 
galvojo Lietuvoje įkurti tau
tinę bažnyčią. Dėl viso to kata
likų bažnyčia buvo labai įšir
dusi ir štai J. Purickiu! mirus 
nebuvo kur jis laidoti!

Katalikų bažnyčia atsisakė 
priimti jį į savo kapus. Gimi
nės ir artimi jo žmonės būti
nai norėjo kapuose palaidoti, 
nes tai buvo tikintis vyras. Ir 
...teko derėtis su protestantų 
bažnyčios galva, kad jie J. 
Purickio lavoną priimtų į sa
vo kapus. Taip ir buvo pada
ryta. Taigi katalikas vyras bu
vo palaidotas ne tik protestan
tų kapuose, bet ir protestantų 
bažnyčios apeigomis!

Šitokių atsitikimų Lietuvoje 
yra nemaža. Ne tik dėl miru
sių tenka kreiptis į kitas baž
nyčias, bet gyvieji neretai taip 
pat išstoja vien tik dėl kurių 
nors formalumų atlikimo iš 
bet kurios bažnyčios ir perei
na 
šia 
Mat 
skyrimo neduoda 
myninis 
tai kad. 
keieiapr

Rerum Prussicarum” prieš 500- 
600 metų buvo pastatyta dau'g 
kryžiuočių pilių. Iš jų labiau 
minimos Gottes-Verder-Ritters- 
verder, Marijanverder, Mergen 
verder ir kit.

Prieš keletą metų Lietuvos 
universiteto prof. Volterio eks 
pedicija ieškojo Gottesverderio 
tvirtovės. Prof. Volteris šios 
salos ieškoti nuvyko prie Ne
muno ir Nevėžio salos, nes mi 
notoje knygoje yra užrašyta, 
kad ta sala yra prie Šilėnų kai
mo. Prof. Volteris tikrai rado 
pilies likučius, bet ne saloje, 
o Nemuno krante. Iš to gali' 
ma spėti, kad Nemunas per 
kelis amžius pakeitė savo kryp 
tį ir minėtos salos dalis atsi
dūrė krante.

Kitas universiteto prof. Jo
nynas teigia, kad ant kai ku 
rių Nemuno salų tikrai buvu
sios pastatytos stiprios kryžiuo
čių tvirtovės. Kai kurias kry 
žiuočių tvirtoves buvo užpuo
lusi Lietuvos kariuomenė ve 
dama Kęstučio, Vytauto ir Jo
gailos*. Keletą pilių lietuvių 
kariuomenė paėmusi ir išgrio 
vusi, nes jos buvo lyg ir kry 
žiiAičių atsispirimo punktai to
limesniam žygiui į Lietuvą. Vė
liau šios pilys buvo dalinai at
statytos, bet dažnai kesdavo 
nuo potvynio, o ilgainiui tau 
salas Nemunas visai užliejo. 
Todėl ir dabar tiksliai nusta
tyti, kur ir kurioje Vietoje bu 
ta kryžiuočių pilių, prof. Jony-, 
no manymu, sunku ir galima 
tik spėlioti.

Praeito amžiaus pauafgoje 
Nemunas praryjo irgi nemaža 
salų. A. Panemunės vale. Vi
čiunų kaimo gyventojai: Kai-

potvynius 
tėvas—Nemunas 
užlieja didelius 
kaimus ir net 
Lietuvoje buvo 

didesni miškai, tai ir upių van
deningumas buvo žymiai dides
nis. Tuomet Nemunas užlieda
vo didesnius plotus, savo vago
je sunešdavo dideles salas, vie
nas prarydamas, kitas iš nau
jo gimdydamas.

Vokiečių leidinyje “Scriptoce 
Rerum Prussicarum” yra smul
kiai surašyta kryžiuočių žygiai 
į Lietuvą XILXV amžiuje, kur 
minimas Nemunas ir jo salos. 
Ant tų salų pasak “Scriptores

Per didžiuosius 
Lietuvos upių 
dar ir dabar i 
plotus—lankas, 
miestus. Kai

leistų, kad ir atkampiai ka
puose palaidoti, arba įrodinė
ti, kad mirusis vis dėlto nors 
formaliai priklausė bažny
čiai ir yra vertas tikros kapų 
vietos.

štai metai atgal mirė žino
mas žurnalistas, buvęs užsie
nio reikalų ministeris, diplo
matas, kunigas J. Purickis. Jis 

su katalikų 
nutraukęs ir 

vyras, bent 
iš bažny- 

buvęs 
bažnyčios neatsiklau- 
ir vedė rusę pravo- 

kadaise

MASTER WIND0W SHADE C0.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padalome ant Užsakymo
firankom Lazdas . . . mes numiėruojame f 

TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS
1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

ROOSEVELT 
FURNITUREęo 

2310 West
Roosevelt Road 

Tel. Seeley 8760

Stiprus CEVERYKAI
VISAI ŠEIMYNAI 

a Lietuviai mėgsta stiprius ir gerus
čeverykuš. Mes tokius ir turime. 
Nevaikščiokit su senais ir nuplyšu- 
siais čeverykais. Atvažiuokit į mu~ 

’M sll krautuvę, o mes jums
VI priskirsime gerus ir ne

brangius čeverykuš.

Universal Shoe Store
A. ^ALEGKIS ir J. MARTIN, Sav.

3337 SO. HALSTED STREET

Į COUuD 'nOU

4 VAJU&nJ THE MAll_ 
THE N4OP-

SE INlp

MALEVOS
Didžiausios malevi) iždlrbSJų ir distrl- 
butorių Įstaigos Chicagoje. Standartb 

rųSies nialcvą už tiktai

Kaune balandžio mėnesio daugelyje vietų laisvamaniai 
pradžioje po apendicito ope- turi savo kapus įsitaisę, bet 
racijos staiga mirę studentas,štai Kauno miestas šito negali 
V kurso, medikas Leonas šul- padaryti 
eys. Velionis, kaip ir jo tėvai, traukusių su 
nepriklauso jokiai bažnyčios 
bendruomenei, jie yra tikri 
nuoseklus laisvamaniai. O to
kiems mirti Kaune yra tikrai 
sunku, nes nėra kur juos lai
doti. Kad ir Kaune yra daug 
inteligentų tikrų bedievių, be- 
tikybių, nutraukusių ryšius su 
bet kokia bažnyčia, bet iki 
šiol šie žomnės čia neturi savo 
įsteigę kapų, 
laisvamaniams 
tenka derėtis

Įima daryti išvadą, kad am 
žiams slenkant Nemunas senas Nemunas pakartos tai, kas ai 
salas praryja, o vietoje jų sitikdavo ankščiai/?

Jos. F. Budrik, Ino
3417 So. Halsted Street 

, Tel. Boulevard 4705

Malėvlį Specials _
NAMAMS MALEVA, balta arba 
spalvuota ......................................  a Gal. M
GRINDIM IR TRIM VARNIŠAS

Galionas .................................... ......... \ te
MALEVOS ar VARNIŠO REMOVER QQn ||

Galionas ......... ............... ..................... ■
SCREEN ENAMELIS.

Kvorta ...... ....................... .
ŠEPETYS malevąi 4 inčų, "TCIf*

Special ..........................■ vv
ĖD. STANKIEWICZ

Sienom Popiera—-Maleva ir .Varnišaš.
1747 West 47th Street

BOULEVARD 1211 MES PRISTATOM VISUR

7,000 gal. Sherwin Williain8 Ėtrlm Var- 
nišo. 16 Majestic Rndio.v Kuri*suban
krutavo. $2.75 vertės 95
kaina 
Namams Maleva, Gloss ar Fiat, Great
Lakęs rųšies, kitur $2.25, 51 ^5
Montgomery-Ward certifikuota maleva 
Sand Kote finish, pirmiau Af) 
$3.20, dabar -.................... —
Juodas Screen Enamelis 50^
Dabar galionas .............. ............

Ir tūkstančiai kitų bargenų.
Mes operųojam nuosavą sandeli ir tu
rime savo malevų fabriką. Pirkit tie
siog ir taupykit!

PAINT EXCHANGE OF 
CHICAGO 

1557 MIIAVAUKEE AVĖ. 
6830 S. HALSTED ST. 

2274 ELSTON AVĖ.
Telefonas: Armltage 1440.

- 5H E LVA D □ R

■ • L/'iA L 't-

r* •
».■■ xy

» 'aLOT

1 imi$ ĮSI |>3g
jJįįKsJ '.........  ..
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NAUJIENOS

The Lithuanian Daily Newa 
Published Daily Except Sunday by 
The Ljtbuąniau News Puh. Cq.» Ine

1739 South Halsted Street 
.TeJephone CANal 8500

Subscription Kates:
$8.0o per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.QQ per yeąr in Chicago 
3c per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

: . ...
Naujienos eina kasdien, išskiriant 

sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
DL Telefonas Canal 8500.

KRIMINALINĖS BYLOS LIETUVOJE

AGITACINĖ KANDIDATŪRA

Mažiausia iš visų politinių grupių Amerikoje, So- 
cialist Labor Party, jau atlaikė savo konvenciją ir nor
mina vo kandidatus į Jungtinių Valstijų prezidentus ir 
vice-prezidentus, Nei patys kandidatai, nei juos nomU 
navusi partija, žinoma, nemano, kad jie gali būt išrink
ti. Už juos, gal but; bus paduota kelios dešimtys tūks
tančių balsų, kas nesudarys nė vieno nuošimčio visų 
balsuotojų.

Tokių kandidatūrų tikslas yra grynai agitacinis. 
Rinkimų kampanijos metu, kada kiekviena partija sten
giasi įpiršti savo kandidatus balsuotojams, tai ir ma
žosios grupės nori pasinaudoti proga ir supažindinti su 
savo programų platesniąją visuomenę. Tokią taktiką 
vartojo iki šiol ir Sociajist Party, kuri yra jaunesnė 
organizacija už Socialist Labor partiją.

Bet negalima pasakyti, kad šita taktika butų davu
si patenkinančių vaisių. Iš tiesų, tai senoji Socialist La
bor partija nepadarė jokio progreso. Kiek geriau sekė
si Socialistų partijai, nes ji pasidarė stipri jėga kai ku
riuose miestuose — Milwaukee, Wis.; Reading, Pa., ir 
Bridgeport, Conn. Bet nacionalinėje (viso krašto) poli
tikoje ji, kaip buvo menka, taip ir paliko.

Amerikos Socialistų partijai šiemet sukanka 35 
metai amžiaus. Daugmaž tiek pat laiko gyvuoja ir Dar
bo 'Partija Britanijoje. Bet britų darbininkų partija jau 
du kartu turėjo savo rankose valdžią. Amerikos socia
listams, matytu teks imti iš jų pavyzdį. Politikoje agita
cija yra labai svarbus dalykas, bet ne svarbiausias. 
Svarbesnis dalykas yra organizacija. Anglai mokėjo 
įtraukti i politiką darbininkų unijas.

Taigi Jonas Lapenas, buvęs didelis šulas Lietuvos 
tautininkų partijoje, gavo aštuonis metus sunkiųjų dar
bų kalėjimo. Tiek pat gavo valdemarininkas Pranculis, 
Keturis metus gavo klerikalų šulas Kubilius. O Lapėno 
brolis Petras su žmona gavo po du metu. Jų visų tur
tus teismas įsakė konfiskuoti.

Tai vienas būrys godišių, kurie, prisiplakę prie 
“Maisto” bendrovės, skubinosi pralobti .

Neperseniai Lietuvos teismas pasmerkė buvusius 
Prekybos ir Pramonės banko’ šeimininkus su Martynu 
Yču priešakyje. O dabar yra patraukta tieson dar tre
čia panašių “biznierių” grupė: subankrotavusios kleri
kalų, Ūkininkų Sąjungos viršininkai.

Tai vis pagarsėję “patriotai” ir krikščioniškos “do
rovės” stulpai

Pranešdamas apie Ūkininkų Sąjungos bylą, “Nau
jienų” korespondentas primena, kad tos krikščionių de
mokratų organizacijos vadai buvo bene didžiausi ir 
1926 metų gruodžio septynioliktos perversmo kaltinin
kai. Jisai rašo:

“Mat, krikščionių demokratų vyriausybė iš iž
do, žinoma, valstybės iždo, savo pagalbinėms orga
nizacijoms, kaip šiame atsitikime Ūkininkų Sąjun
gai, buvo išdavusi daug pinigų, ar tai paskolų pa
vidale, ar tai pašalpų. 1926 metais gruodžio mėne
syje iš daugelio Xų sumų krikščionys demokratai 
tūrėjo su iždu atsiskaityti. Tuolaikinė vyriausybė 
(v. liaudininkų ir socialdemokratų. -*• “N.” Red.) 
nedviprasmiai davė suprasti, kad duotos sumos pa
skolų pavidale krikščionių demokratų pagalbinėms 
organizacijoms nebus pratęstos, jas reikia grąžinti 
valstybės iždui.”,
Musų korespondentas mano, kad' iš to daugiausia ir 

kilo pas klerikalus sumanymas nuversti teisėtąją vy
riausybę. Bet buvo šaukiama apie gelbėjimą Lietuvos 
nuo “bolševizmo”!

Tačiau Ūkininkų Sąjunga vistiek subankrotavo ir, 
kad ir su dešimties metų pasivėlinimu, jos šulams da
bar tapo iškelta kriminalinė byla. Bus įdomu pamatyti, 
kuo ji baigsis.

Užsakymo kalnai
Chicagoje ■— paštu:

Metams ___________________$8.00
Pusei metų____ ___________ 4.00
Trims mėnesiams ------  2.00
Dviem mėnesiams r.________  1.50
Vienam mėnesiui ___    ,75

Chicagoj' per išnešiotojus:
Viena kopija ~---------------------- 8c
Savaitei 18c
Mėnesiui ...--- ---------------  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams $5.00
Pusei metų    2.75
Trims ‘ mėnesiams ___   1,50
Dviem mėnesiams ^*•••••*9••••••••••• 1,00
Vienam mėnesiui ,....,.v........... ,75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams $8,00
Pusei metų _____ .............— 4,00
Trims mėnesiams ...—-------- 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymų.

Apžvalga
• ■ , . , -Į-

KIEK ATSTOVŲ FRAKCIJO
JE JAU IŠRINKTA

Franci jos parlamento rinki
muose, pirmuose balsavjmuosę, 
balandžio m. 26 d., išrinkta 183 
atstovai, kurie pagal partijas 
skiriasi taip:

Socialistų 28, neo-socialistų 
6, radikalų socialistų 25, komu
nistų 9. šitos partijos' sudaro 
“liaudies frontą”, į kurį įeina 
taip pat ir dalis atstovų iš ne
priklausomųjų radikalų ir kai
riųjų republikonų.

Nepriklausomųjų radikalų iš
rinkta 13, kairiųjų republiko
nų 38, liaudies demokratų 12. 
šių atstovų dauguma sudaro 
centrą.

Dešiniųjų partijų blokas su
sideda iŠ respublikos partijų, 
pravedusių 51 atstovą, ir kon
servatorių su 6 atstovais.

Perbalsavimuose, kurie įvyks 
gegužes m, 3 d., reikės dar iš
rinkti 435 atstovus. Jų rezul
tatai priklausys nuo to, kaip 
įvairios partijos tarp savęs su-
si tars. Jeigu kairiosios parti
jos laikysis išvien, tai jos lai
mės daugumą. Bet dabar Fran
ci j oje vedama agitacija “liau
dies fronte” pasėti nesutikimą- 
kad socialistai ir radikalai ne
remtų savo balsais komunistų, 
šituo tikslu tyčia bubnijama 
apie “nepaprastą” komunistų 
pasisekimą, idant kitos parti
jos nusigąstų.

TAUTININKAMS VAIDINASI

Vienas žmogus isteriškai rė
kia “A. Liet-je” apie “judošys- 
tę” S. L. A, centre. Esą, sek
retorius Vinikas pavedė centro 
darbininkams išsiuntinėti kuo
poms balotus Pild. Tarybos rin
kimams, bet ^uris nors darbi
ninkas, pasinaudodamas tuo, 
kad konvertai buvo neužlipintb 
pridėjo į juos agitacinės litera
tūros. Sako:

“Kiek yra žinoma, tai ba
lotus ant pašto nešė Centro 
darbininkai: Vosil ir Bajo
ras. Balotai buvo siunčiami 
nąužlipytose vokose (kode) 
gi neužlipytose? •»— °N-«nų” 
Red.). Todėl vienas iš ‘ištiki
mųjų’ pasinaudojo proga ii 

' 'vokose prikimšo F. J. Bago- 
čiaus pagamintus (kas sakė, 
kad juos gamino Bagočius? 
— “N” Red.) ‘S, L. A. Eili
nių Narių Rytų Komiteto’ 
lapelius...”
Čia įvardijama ir įtariama 

du asmens, kurie dirba SLA. 
centre, kad j uodui atlikę “judo- 
šystę”. Bet visa šita istorija 
skamba keistai. Rinkimų balo
tai turėjo būt išsiuntinėti vi
soms kuopoms ne vėliau, kaip 
pabaigoje vasario mėnesio, nes 
kovo ir balandžio mėnesiai bu
vo paskirti balsavimams. Tuo 
tarpu žmonės, kurje interesa
vosi visokių “komitetų” išleista 
agitacine literatūra, sako, kad 
aukščiaus paduotoje ištraukoje 
minimi lapeliai pasirodė tik 
apie kovo mėn. galą —: vadina
si, tada, kada balotai jau seniai 
buvo išsiuntinėti!

Atrodo, kad tam fašistų 
“Sargybos” sėbrui kas nors pri
sisapnavo. Kitas keistas daly
kas yra tas, kad centro sekrer 
torius Vinikas liepęs siuntinėti 
balotus neužlipintuose konver- 
tuose. Jeigu tai tiesa, tai kas 
čia per tvarka?

Balsavimai yra svarbi SLA. 
narių tejsė. Todėl centro rašti
nes pareiga apsaugoti tą teisę 
nors tiek, kad niekas negalėtų 
daryti “monkęy biznio” su bal
savimo kortelėmis. O čia, pasi
rodo, nebuvo net užlipinti kon
vertai, taip kad į tuos konven
tus galėjo kimšti kas tik ką 
norėjo. j

Beje, ir balsavimų rezulta
tams siųsti iš kuopų į centrą 
buvo, rodęs, pagaminta užsega
mi, o ne užlipinami konvertai.

' NAUJIENOS, ChicagO, m.

O pats * sekretorius yra kandi
datas! Ar tai šitaip tvarkoma 
rinkimai ?

Bet paskui darbininkams, 
kuriuos centras samdo, prikai
šiojama “judošystė”.

KAS GRAŽU, O KAS NE

Komunistiški teologai neriasi 
iš kailio, įrodinėdami, kad so
vietų Rusijoje gyvuojanti tokia 
šauni “demokratija”, kokios 
neturi nė viena “buržuazinė” 
šalis. O kai “Naujienos” nuro
do, kad, toje bolševikų tariamo
je demokratijoje nėra visuoti
no, lygaus, šlapto ir tiesioginio 
balsavimo; kad tenai nėra žo
džio, spaudos, susirinkimų ir 
organizacijų laisvės; kad visos 
politinės partijos yra uždraus
tos (kaip Lietuvoje, Vokietijo

Lietuvos Lenkijos 
Santykiai

—1............   y i ■ ■■■■■ ■ ■■ —

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Pora metų atgal kai kas Lie
tuvoje buvo linkęs manyti, kad 
su Lenkija pagaliau, ar šiaip 
ar taip, reikia nustatyti kai
myninius santykius. Negalima 
amžiais taip jokios siėnos ne
turėti ir manyti, kad už jos 
nieko tenais nėra, šitokie bal
sai net viešai buvo pasigirdę, 
kurie sakė ir ragino ieškoti iš
eities. Tiesa, tai buvo pavieni 
balsai ir Lietuvos politikoje ne
labai atsakomingų asmenų. 
Vėliau, kaip tik lenkai susita
rė su vokiečiais, net šitie bal
sai dingo niekas jau dau
giau neprisiminė, kad tektų su 
lenkais kaip1 nors tartis ir su - 
sitarti. Juo labiau niekas ne
drįso panašiai kalbėti, nes len
kai su vdlpęčiais susitarę, la
bai pažeiriihaįčiai-pradėjo kal
bėti apie zLietuvą ir visą jos 
gyvenimą neigti.

Dabar lenkų gera su vokie
čiais bičiuįy^įe jau medaus mė
nesį baigė ir prasidėjo kasdie
ninis gyvenimas. O šitas kas
dieninis gyvenimas abiem pu
sėm pasidarė toks kartus, kad 
toji padorioji šeimynėlė tiek 
prarado lygsvarą, kad ėmė pa
mazgas ir išvertė visų akivaiz
doje į gatvę. Taigi visiems ta
po aišku, kad tos bičiulystės 
artėja galas ir bene teks gau
ti persiskyrimas, juo labiau', 
kad vokiečiai vokiečių gyvena
mose vietose Lenkijoje pradė
jo visai akiplėšiškai varyti hit
lerišką propogandą, kad Jem 
kams net teko juos į kalėjimą 
sukišti. O tuo metu pasienio 
vokiečiai daro viešas demom 
stracijas ir atvirai sako, kad 
vokiška Silezija turi būti vokie 
čiams grąžinta-. Pagaliau taip 
vadinamas lenkų koridorius ir
gi turėtų atįtekti vokiečiams.

Nors vokiečių vyriausybės 
oficjaįųs asmens vis dar karts 
nuo karto linktele lenkams, bet 
jau visi supranta, kad tai tik 
mandagumo mostas.

Visų šitų faktų akivaizdoje 
lenkai vėl pradėjo dairytis į 
šonus ir ieško būdų ir priemo
nių kaip birtų galima savo už 
sienio politikos gaires atgal 
seniau sukeistas atstatyti, ar
ba visai iš 'naujo jas persta
tyti.

Suprantama, kad dabar lyg 
ir duoda suprasti, kad butų 
dabar gera proga pradėti de
rybas su Lietuva, žinoma, len
kai tuoj sutiktų derėtis ir di- 
delias nuolaidas daryti, jei tik 
Lietuvoje išsižadėtų SSSR 
draugystės ir jos vietoję pir
moje eilėje lenkai atsistotų.

Lenkai jau seniai suka sau 
galvą kaip čia Baltijos valsty 
bes su’ėmus savo globori. Mat, 
Jankai iš senų laikų vis daę te
beserga didybės manija. Ji nie
kaip negali tenkintis, kad Eu
ropoje ji nėra skaitoma didele 
valstybe, o yra pastatyta an

je arba Italijoje), išimant vie
ną tik valdančią partiją, — (tai 
jie barasi.

Vienas toks komunistiško 
švento rašto aiškintojas išmeti
nėja mums:

“Nedera ir negražu ‘Nau
jienoms’ taip darkyti demo
kratijos prasmę.” 
Nejaugi?
Mums atrodo, kad tūkstantį 

kartų negražiau yra vadinti 
“demokratiška” tokią valdžią, 
kuri laiko kalėjimuose socialis
tus tik už itai, kad jie yra so
cialistai !

“Buržuazinės” demokratijos 
socialistams duoda laisvę. Net 
ir komunistams jos pripažįsta 
pilietines teises, jeigu tik jie 
neagituoja už valdžios nuverti
mą jėga. O komunistų “demo
kratija” netoleruoja jokios 
skirtingos nuomonės.

traeilių valstybių tarpe. O dėl 
šito ji net su prancūzais pra 
dėjo pyktis; girdi, prancūzai 
visuomet į mus žiurėjo ir žiu
ri kaipo į antraeilę valstybę, 
o tuo metu mes esame didelė 
valstybė ir tokia, kuriai derė
tų net savo kolonijas turėti.

Tad jei lenkams tektų įsi 
galėti Baltijos valstybių tarpe, 
tai jos noras tapti didele val
stybe beveik butų įgyvendin
tas. Bet čia jos troškimų sker
sai kelią stovi vis dar nebaig
ti ginčai su Lietuva. Vilniaus 
lenkai jau grynai karo strate
giniais sumetimais nenori išsi
žadėti ir neišsižadės. Lenkui, 
kaip ir vokiečiai, vis dar te - 
besvajoja kada nors pasiimti 
sau Ukrainą ir vjsą Baltgu- 
diją, tai 'sąvd sienas stengiasi 
taip nutiesti, kad karę reika
lams su SSSR ji butų pato
giausia.

Taigi dabar lenkai pradėję 
nusikratyti vokiečių, vėl ieško 
savo užsienio politikos naujų 
orientacijos kelių, bet dabar 
jai maža kas bet kokios užuo
jautos rodo, nes jos ta staigi, 
anuomet su vokiečiais padary
ta sutartis, vis dar nėra pra
radusi tų kartumų, kurių kaip

PRAVARDžIAVIMOSI KONTESTAS

Trečiadienis, balan^_^_2^-

MOOSE RIVER, Nova Scotia. — Premjeras Angus Mac- 
Ponald kalbasi per tūtą su užgriuvusiais kasykloj Dr. D. E.
Robertson ir kitais.

organų ligomis, net džiovinin
kams jis skiria “juoko reži
mą”. Ligonys turi juoktis ma
žiausia po porą valandų per 
dieną. Profesorius būtinai rei
kalauja kvatoti, o ne šiaip 
sau sypsenos ir geros nuotai
kos, nerūpestingumo. To ma
ža. Tik kvatojimas suteikia 
žmogui naujų jėgų, tik kvato
jimas valo kraują ir priver
čia imti “deguonies vonią”. Blo
giausia, kad kai kuriuos žmo
nes labai sunku prajuokinti, 
kitiems gi sukelti juoką visai 
negalima. Bet Reškė svajoja 
apie visą sanatoriją, kur gy
dytojų pareigas eitų klounai ir 
jumoristai. Prof. Reškes žod
žiais žurnalas tvirtina, kad jei 
statistika galėtų nustatyti san
tykį tarp juoko mažėjimo ir 
mirtingumo didėjimo, butų 
nuostabus rezultatas. Dabarti
nė krizė iš dalies ir tokia pa
vojinga, kad žmonės liovėsi 
juoktis. Geriau, esą, savaitę 
badauti, nei savaitę nė karto 
nesusijuokti. Tatai skelbdami 
užsienių laikraščiai pažymi, vi
sa nelaimė ta, kad badavimas 
su juoku dabai glaudžiai susi
jęs.

kam, o ypač prancūzams, yra 
pridariusi. Bet Lietuvoje da
bar taip pat mažai kalbama 
apie galimas derybas su len
kais. Vienok butų perdrąsu pa
sakyti, kad kaip kas toje kryp
tyje nedirbtų.

Para Bellum.

MARGUMYNAI
JUOKAS GERIAUSIAS 

VAISTAS
Medicinai seniai žinoma, kad 

juokas žmogaus sveikatai nau* 
dingas. Ne tik dėl to, kad svei
kiau būti geroje, nei blogoje 
nuotaikoje, bet ir dėl grynai1 
fiziškų rearcijų, kurias orga
nizme sukelia juokas. Senovė
je pas didikus ir karalius pie
tų metų juokdarių išdaigos buk 
padedavusios virškinti ir jei jie 
nebūtų kvatoję dėl juokdarių 
visokių sąmojų, nuo persivaL 
gymo jie galėję mirti. Apie 
tai žino visi. Bet štai nauji 
daviniai. Austrų profesorius 
Reškė štai ką pasakoja žurna
le Gyvenimas * ir Sveikata.

Reškė gydo juoku. Nusilpu- 
siems, sergantiems virškinamų
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“Aš Bučiavau Tavo 
Žmoną”

Prieš kiek laiko tokia antraš
te “Spaudos Fondas’’ Kaune iš
leido p. A. Tūlio noveles. Kny
ga turi 225 puslapius. Lietu
voje ji parsiduoda po pustrečio 
lito.

A. Tidys Amerikos lietuviams 
yra gerai pažįstamas; jo no
velės buvo įvairiuose laikraš
čiuose išspausdintos. Nemaža jų 
buvo įdėta į “Naujienas”.

Ponas Tulys iš profesijos yra 
farmaceutas. Jis Chicagoje lai
ko aptieką.

Visi žino, kad aptiekoriaus 
darbas nėra lengvas, — daž
nai tenka dirbti po keliolika 
valandų per dieną. Vadinasi, 
nedaug tėra atliekamo laiko. O 
vis dėlto p. Tulys suranda lai
ko ir per metus sukuria po ke
letą novelių. Jei visos jo para 
šytos novelės butų išleistos, tai 
susidarytu kelios storokos kny
gos.

P-as Tulys su* savo novelė-

politiniai motyvai — tai pa
grindines A. Tūlio novelių idė
jos. Rašytojas yra humanis

■ tas, pacifistas. Jis užjaučia nu
skriaustuosius, varginguosius, 
jis vaizduoja baisias didžiojo 
karo pasekmes, kad tu‘o atbai
dytų nuo karo. Kur autorius 
savo noveles nudažo humanis 
tinę dvasia, ten jis nuoširdus 
ir kūrybiškas, bet ten, kur jis 
uždeda novelei politinį štampą 
(Vienuolė Marija), jo kūryba 
tendencinga ir nemeniška. Taip 
pat ir perdėto psichologizmo 
tendencijos rašytojui nepasise
kė įtikinamai pravesti (Baisioji 
diena), nes ir noveles situaci 
ja dirbtinė ir psichologiniai 
momentai neįtikinami ir idėja 
nebenauja. Karo laiko motyvas 
— brolis prieš brolį — yra 
senstelėjęs.

“A. Tulys yra puikus psi
chologas. Geriausiai rašytojui 
pavyksta išanalizuoti psicholo

ginius gyvenimo reiškinius. 
Tiesa, jo psjchologizmas skai
tytojui bus pažįstamas, žino
mas, Mokslininko atsidėjimas 
išradimams ir jo žmonos mei
lės troškimas, nepasitenkini
mas (Išradėjas ir jo žmona), 
moters neištikimybė (Aš bu 
čiavau tavo žmoną), moters 
troškimas vaiko (Kūčios) vis 
tai nebe nauji psichologini-t 
motyvai. Bet Tūliui svarbu ne 
kas, o kaip. Rašytojas sugeba 
naujai, ryškiai ir pobu'dingai 
psichologinius momentus iškel
ti, juos išreikšti. A. Tulys nau 
ja šviesa ir kūrybiška nuotai 
ką mums parodo tuos pačius 
dalykus, kuriuos mes pažįsta
me: vieni iš gyvenimo, kiti iš 
literatūros, šis individualios for
mos Tūlio psichologizmas jo 
noveles daro įdomias, indivi
dualines ir naujas.

“A.“ Tūlio novelių žmonės ne
platus, nesudėtingi, bet indivi
dualus ir įvairus. Kiekvienas 
yra individualaus budo, nuotai
kos, savaimo dvasinio pasaulio. 
Restorano padavėja Juzė, miš
kų aplinkos mergaitė Va jola, 
buvusi geometrijos mokytoja, 
namų savininko žmona Dubs- 
kienė, ištikima mokslininko 
žmona Aldona, veidmaininga 
mylinti moteris Anė Vanuja. 
geraširdis Dubskis, studentai, 
darbininkai, mokslui atsidavę 
Kazys, moralistas tėvas P. 
Staugaitis — visi jie su* sa
vaiminga fizionomija, savai
minga psichika. A. Tulys ke
liais ryškiais bruožais nubrė
žia vaizduojamojo asmens iš
vaizdą, fizines savybes, o pas
kui dialogais ir veiksmu ku
ria jo dvasios pasaulį, šit kaip 
charakteringai rašytojas piešia 
individualios moters psichiką: 
“Dubskienė buvo sena geomet 
rijos mokytoja.., Ji įprato 
sverti viską matematikos Jogu 
ka. Jos galvoj visada stovėjo 
du žinomi ir trečias nežino
mas, kurį reikia sužinoti, re
miantis tais dviem žinomais. 
Ji viską matė trumpai, logiškai, 
praktiškai, apsiribojusi geome
trijos teoremomis ir aksiomo 
mis. Jei pirmi du suprantami 
klaidingai, pastatomi klaidin
gai, taigi, trečio negalima at 
rasti teisingai”. Ir ši geome
triško tipo, moteris gyvenime 
elgiasi matematiškai, praktiš
kai : nuoma turi būt sumokė-

NAUJIENOS, Chicago, I1L 5
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II0LLYW00N, Cal. — Naujos rųšies Šokiai, kurie čįa pasidarė labai populiarus.

ta laiku, viskas turi būt ap 
skaityta, investuota, pagal 
griežtus dėsnius, sutvarkyta. O 
koks gi Dubskis? Repšys, mo
ters pastumdėlis, simfonijos 
orkestro narys, kuris visą da
rė pagal dirigento valią, pagal 
žmonos valią. Jis bylinėjosi st’ 
vargo spaudžiamais jo nuomi
ninkais Masiuliais dėl nuomos 
ne savo noru, bet žmonos pri 
verstas. Ir teisme Dubskis pa

/

mis Lietuvoje padarė visai ge 
ra įspūdį. Apie tai galima sprę
sti iš to, jog laikraščiai. įdė 
jo gana palankias recenzijas. 
Tarp kitko, štai ką St. Vykin
tas rašo apie “Aš bučiavau ta
vo žmoną” Lietuvos Aide:

“A. Tūlio knygoje yra 15 
novelių. Meilė, neištikimybė, 
šeimos gyvenimas, vyro ir mo
ters psichologija, socialiniai ir

Stop 1 
Itching 
SRin

Niežėjimo. Išbėrimų ir Dedervinės— 
Žemo greit palengvina skausmus nuo 
su&veinina iritaciją nuo Eczemos, spuo
gų ir panašių odos nesveikumų. Per 25 
metus Žemo vartojamas ir giriamas 
milijonų kaipo švarus ir saugus vais
tas prašalinimui odos iritacijų. Užgir- 
tas Good Housekccping Bureau. No. 
4874. 35o, 60c, ir $1. Visi vaistinin
kai užlaiko.

MlLUONi OF POUHDS HA^E B’pE$ 
Uitu BY UUK

aO^.BAKING 
KV POWDER

Sime Price Todmp 
as 45 YearsĄgo
25 Qunęes25$

1)01/6/6 Tnoible/lciiod

rodo savo gerą širdį, žmoniš
kumą, ne tik griežtai nereika
laują iš Mąsiulių nuomos, bet 
dar jo vaikui įspraudžia • 20 
dolerių. Koridory Dubskis pa
duoda Masiuliui ranką ir sa 
ko: Dovanokite, brangus drau 
ge. KąRą mąpp bobą.,,, O ąš, 
matote, koks žmogu's,

“A. Tulys neimą plačios gy? 
venimo medžiagos, jis ne ji 
stengia aprėpti plačios epochos

ir nepaprastų herojų. Jis pa 
ima paprastą gyvenimo įvykį, 
nuotykį, jį savaip, literatūriš
kai sutvarko ir padaro trum
pą, meistrišką, novelę. A. Tu
lys — buitiškos, psichologiš
kos, trumpos novelės meister 
ris.

“A. Tulys — gerų dialogų 
kūrėjas. Jo žmonių pašnekesiai 
tikri, gyvenimiški, jo dialogai 
reališki, stiprus, įtikinami. Jo

žmonės kalba neatsitiktinai, in 
divįduąlia, psichologiškai pa 
grįsta kalba. Ir visur A. Tu 
lys, kur tik dialogais ir veiks
mu gyvenimą vaizduoja, yra 
įtikinamesnis, tikresnis. Pasa
kę j imas A. Tulitfi ne tąip vyk
stą. Vienuole Marija notėta pa
vaizduoti pasakojimu, dėl to 
rašytojui ir išėjo dirbtine, gal 
ir gyvenimiška, bet meniška: 
neįtikinama.

“A.- Tūlio stilius realistiškas, 
paprastas, poetinėmis priemo
nėmis neišpuoštas, bet skląn 
dus, lengvas ir gyvas. Rašy
tojo kalba nors vietomis ne
taisyklingą, netobulą, bet, kaip 
amerikiečio lietuvio, tai dar 
pakankamai gera. Be abejo, 
butų geriau, kad, leidžiant no
veles viešumon, kalba butų pa
taisytą.

. “A. Tulys savo novelėmis at
skleidė mums ne tik Amerikos 
lietuvių gyvenimo epizodus, bet 
taip pat savo novelių kompozi
cija, vaizduojamų asmenų in
dividualumu, psichologiškumu, 
vaizduojamos buities tikrumu, 
realumu davė trumpos, realįš- 
kos psichologiškos novelės pa- 
vyzlį.”

VISUOMET ŽEMAS KAINAS 
X-RAY

Vai.: 8:30 iki 8:30 v. vak.
1EL. HARRISON Q751

;!Q«32 TATĘ J- ST: 
’ ;Oppbsitė jįlavis StoreĄžJ -Fioor

NE VIEN TIK ŽIŪRĖK-
Važiuok“Visais Trimis”!

XI.
OLYMPIAD
Patogus geležinkeliais susisiekimas iš Bremeno 

ar Hamburgo.
Informacijų klauskite pas vietini agentą arba

7 DIENOS J LIETUVĄ
Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN ir EUROPA 
Bremerhavene užtikrina patogią kelionę į Kauną.

Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais

COLUMBUS 
HANSA ~ DEUTSCHLAND 
HAMBURG - NEWYORK

BERLIN 
AUGUSI 1-16

W HAMBURG-AMERICAN LINE r 
Q NORTH GERMAN LLOYD [

130 W. RANDOLfH ST.. CHICAGO, ILL.

NORTH 
OERMAN 
LLOYD

■■■■■■> n iii muii nu . ntu D U «. .U 1 .UI'T——

«
JUS IŠGARSINS e
Per Draugiją Užsienio Lietuviams 
Remti galite pasiskelbti viso pa
saulio lietuvių spaudoje. >

n ITT R kreipkis j V U L 11
Nepriklausomybės Aikštė 3, KAUNAS, LITHUANIA

c o m'

r LENGVA 
NUSIPIRKTI 6 

riymauth yra įvertintųjų 
žemiausiai . . . kaip tik be- 
galima žemiausia kaina. 
lųs galite nusipirkti dideli, 
naujų I’lypiouth įmoka n t 
kas mėn. tik po $26. The 
Commerciai Crcdit Co. pa
darė visiem Cliryslcr, Dudgę 
ir De Soto pirkliams tai 
galimu, kad žemomis kai
nomis padaryti l’lymputh 
lengviausiai inerkamu.

f SU PAPRASTU ĮMOKSIMU

Savininkai giriasi padarantys nuo 18’ 
iki 24 mylių su vienu galionu gaso.,. 
sako kad iš pigiųjų automobilių jie 
švelniai bėga ir lengviausi vairuoti!

YRA tik vienas užtikrintas bū
das gauti daugiau vertes 
perkant naują automobili.. 

“Apžiūrėk 
kainuotus 
žiųok jąis 
sąlygas ir

Ištikro, 
delio iš visų trijų tų svarbiųjų 
žemai įkainuotų automobilių kai
nos skiriasi nuo $10 iki $15 vie
nas nuo kito. (Didžiose dirbtu-\ 
vėse). O Plymouth tik vienas 
duoda 100% Hydrąulic brakes ir 
Safety-Šteel body. Tai ekonomi
škiausias Amerikos ir žemiau-

daugiau 
naują ;
Visus Tris” žemai, j- 
automobilius ... pava- 
,.. palygink jų kąinas 
ypatybes.
4-ių durų sėdau mo-

sios kainos automobilis. Savinin
kai raportuoja padarantys nuo 
18 iki 24 mylių su vienu galionu 
gaso ... stebėtinai mažai alie
jaus iesuvartojąs .., sfebinąptis 
lengvas užlaikymas..

Jus patys galite piątyti, kad 
Plymouth yra “Iš Visų ' Trijų” 
gražiausias, kad jis didžiausias 
ir ruimingiausias. Pavažiuokite 
juo ir Įsitikinsite, kad važiuoja 
gerai ir vairavimas lengvas.

Užeikit ir pamtykit jūsų Chry
sler, Dodge ir De Soto dealeri 
ŠIANDIEN.

CHRYSLER, DODGE IR DE SOTO DEALERIAI

TIKTAI VIENAS .
TRIJŲ” SU ABIEM ■r tu'iTi v i"1

Saugaus-Plieno 100%
Hydraulie Stabdžiai

PLŪS
Lengvus vųirųvlmas (18.2-Į 

rųtio)
Subalansuotus svoris—-subalan.

suotas Spring Action
Rust-Proof Body, fenderiai ip 

visos metalinės dalys.
113-eolių ratų pagrindas

OVhėelbase)

U žaista tyki t savo radio ir 
išklausykit Ed Wynn 

Ketvirtadieni—Vakarais, 
8:30 Ė, S. T., C. B. 8.

—“Gullivero Kelione”

510
IR AUKŠČIAU, LISTO KAINA 

DIRBTUVĖJE, DETROITE 
SPECIALUS ĮRENGIMAI 

EKTRA

PLYMOUTH BUDAV0JA■ I I n PUIKIUS KARUS
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PIRMYN
SHABPS and FLATS

■ •

v With that off our chests we 
may relax into new and strange 
dųmains of htfmor contrived, it 
is said, by one Frank “Audrey” 
Pūkis and his cohorts.

Banished some time ago 
from these pages by overzea- 
lous patriotism of our Lith- 
uanian reading fathers and 
mothers, today we find our- 
selves back in good graces.

It seems that the ųuarrel 
revolved over the question of 

should there- be English 
in ai Lithuanian newspaper. 
The loldsters, emphatically ar- 
guing their side of the ques- 
tiori, claimed that they sup- 
port Lithuanian papers and 
want nothing būt Lithuanian 
in them. WhAi they’ll want 
English, they said, they’ll avail 
themselves of The Tribūne or 
News. Again, if the youngsters 
want to write about themselves 
and read about themselves, 
they may do so in Lithuanian.

Evidently in the belief that 
good old fashioned funny sto- 
ries of the salesman and the 
farmer’s daughter are much 
out of date and suffering from 
overabuse, they devised new 
methods of giving vent to their 
funny streąks.

The poor innocent nursery 
rhymes were the first to cdine 
to undoing. “Audrey” or one 
of his henchmen yerily as- 
tuonded, flabbergasted an au~ 
dience with the following ma- 
sterpiece:

X, ,*«

“Hickory, dickory dock 
Two mice ran up the clock. 
The clock struck one, — 
The other got away.”

Z

The audience was not thru 
being flabbergasted when out 
came another marvel:

;gĮ Tony Sarg in workshop

W « * i y
■

lIBį

M
Mia •. -A

o
■

May we say to our fathers 
and mothers, — God bless 
them, — that as it is easier 
for them to express themselves 
in Lithuanian, so it is easier 

<for us youngsters to tell ou" 
tales in English.

We wish to put our thoughts 
and hopes and feelings in En
glish — not because we have 
any special dislike for the 
mother tongue of our parents. 
On the contrary. Do we not 
sing for you in Lithuanian? 
Do we present oirr plays in 
any other language būt Lith
uanian ? Do we not entertain 
you in your own native ton
gue? Very clumsily and im- 
perfectly it inay be, būt we 
do try to keep alive the things 
precious to many thousands of 
our seniors that left native 
villages and childhood scenes 
to find a safer refuge here in 
America. Ali we want in įdė
tum is — the privilege express- 
ing ourselves, keeping activity 
alive and telling our story thru 
these columns in English.

“Rub-adub-dub
Three men in the tub.
Gee, būt the hotel was 

crowded.”
“Audrey” might have laughed 

and laughed and laughed, bul 
the audience just gasped and 
gasped and gasped.

We are told that of late dis- 
membered rhymes have given 
way to new creations where- 
in the Audreyian cohorts at- 
tain new summits of ingenuity 
and finess. Certainly an event 
of such moment in the develop- 
ment of American humor shall 
not pass unoticed and mušt he 
brought before the public. 
We shall do so next week.

None in Ghicago can claim 
distinctions vthe Saddle and 
Sirloin Club rightly boasts of.

If you are inclined to de- 
vour a good juicy steak at the 
šame table where once upon 
a time the Prince of Wales, 
the present Edward VIII, 
munched hamburgers; where 
Horner and Kelly confabed and 
shook hands the lašt time be-

Movie star marionettes

into the rich randi owner from 
the West and his darling of 
the prairies— .

Down to the Saddle and Sir- 
loin Club you mušt go.

The Club, famed far and 
wide for the number of lumi- 
naries it gavę nourišhment to 
and for exclu'siveness, is a part 
of the Stock Yards Inn locat- 
ed in the stockyards at 43rd 
and Halsted. The Inn went up 
in flames during the lašt Stock
yards fire, būt has since been 
rebuilt.

On May 10, Mother’s Day, 
“PIRMYN 
the S & S Club. For that datel 
it is arranging — in the sanc- 
tum of fame and glory — a 
Sponsors’ Banquet. The pur- 
pose of the event is to honorl 
numerous sponsors that have 
given financial aid to the
chorus and helped it in other 
ways (let’s say, Mothered the 
chorus).

There shall be things to eat; 
there shall be dancing; there 
shall be singing. Those that 
wish to eat and enjoy all other 
privileges will have to sėt aside 
$1.50. Those that will forsake 
the honor of devouring steaks 
in company of ghosts of past 
and present i^residents and 
kings for other remaining 
pleasures, will be charged 75c.

to accom-

having a 
Dress-Ųp,

will pay a visit to

Baronas will be glad 
modate you.

Since we are now 
Clean-Up, Paint-Up,
etc., week, let’s also make it 
a “Retu'rn, Your Miisic Week”.

. Go through all your draw- 
ers, desks, music boxes; look 
under couches, beds and dowi: 
in the basement. Try to find 
every sheet of music belong- 
ing to the chorus and cart the 
bateh down to rehearsal next 
Thursday.

To those not in the know 
Į we whisper that rehearsals take 
place every Friday at Neffas 
Hali, 2345 South Leavitt st. 
The time is 7:30 P.M.

(This week rehearsal will be 
Thursday at Neffas, as chorus

takes part i n May Day cele- 
bration Friday, at Lithuanian 
Auditorium).

The Program for the neai 
future is as follows:

May 3—Chicago Lithuanian 
Society Bali, Ashland Blvd. 
Auditorium.

MAY 10^‘PIRMYN” SPON
SORS’ BANQUET, SADDLE 
AND SIRLOIN CLUB.

May 30—25th Anniversary 
Exercises, Lithuanian National 
Ceinėtery.

Tl;.e Silent Partner.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Dabar Galite Nusipirkti
KROLL VEŽIMĖLIUS IR LOVUTES

ANT IŠMOKĖJIMO
Be palūkanų! Be kitų mokesčių!

Pasiteiraukit apie šį patogų ir lengvą pirkimo metodą.

SYTAI IR DURYSPLUMBERIU 
ĮRENGIMAI ir 1x4 Flooring 

padaromi šen-

Palyginkit
Musų žemas

KAINAS! sacmgai pigiomis 
kainomis.

Sudedame vanas 
ir sinkas už 

žemiausias kainas

Z^/%k&4LUco.ER
OHIY (HKACO YARD WITH ALL THE

▲ VVORLDi.įj, 
j|to FAIR įU

UI m BE K SH3

Truputi pavartoti plumberlų įrengimai, vanos. Kinkos už numažintas kainas 
PERSITIKRINKITE MUSV KAINOMIS, 

įvairus Rytai ir durys žemiausiomis kainomis.
' įvairios ištvermė*. Stiklai už Juru kalną.

2x0, 2x8, 2x12 rąRteliai—1x0 iki 1x12 D. and M. lentos, kieto medžio.

Naujas Uždengimas
Pilnas naujas Izoliuotas uždengimas 
(sheeting') Nepraleidžia vandens, užtik
rina nuo ži urki ų ir 
purvo. Arkužo m i eros 
4 pėdos x 5 pėdos. 
Stuka ----------------------

MALEVOS
Labai geros rųšies ma- 
Ievos. Specialiai žemos Į J

’ kainos. g"

Turime visą Sherwin-Williams 
ir Duch Boy Baltąją Alavą

(Lead).

STOGAMS POPIERIUS 
Stambus geriausios rųŠies 

(P AB Už Cash pinigus
MUSU $ 1 , be ROI.KOS
Kaina | a

GERIAUSIOS RVSIES

GERIAUSIOS NAUJOS ŽOLY
NAMS TVOROS 42” AUKŠČIO. 
U,. S. Steel Corp. 81Z>Č

’iždirbystės. Pėda  ............... r

•
Tikrai naujas plaster board 3/8 colio 
storio už 1000 ketvirtainių 
pėdų ----------- -----------------------
LENTELES kaip naujos
RySulys ....... ............................ ..

Geriausias insulating board % colio 
storio, 4x6 iki 4x10 už 
1000 ketvirt. pėdų _________
2x4 coliai, kaip nauji 4 X
pėda .........................  * T

Didelis Pasirinkimas Visokių Bargenų
Pirm Negu Pirkaite Užeikite i Musų Sandeli

LUMBER CO.
OPEN Alt DAV 5UN0AY

oow
3800-50 S. V/ESTERN AYE.

Po pietų skambinti—Archer Avė. ir Western 
ISpardavimas aprubežiuotas.
• Neparduodame pirkliams.

NEW YORK, N. Y

Since the number of steaks 
is to be limited, make your 
reservation early. Call, LAF- 
ayette 7552 or CANal 8500. 
Mr. Stephens or Misis Milda

štili alive to enliven your re- 
past;

If you want to run smack

Tony Sarg, kuris' yra sukūręs visą gale
riją kino artistų marionetes.

fore driving knives down each [dignitaries and glories of those 
other’s back;

If you v/ani gnosts of past
presidentš and ambasšadors and

1

ĮVYKS SEKMADIENY

.X

BIRUTES DARŽE

SAKALAI—GIMNASTAI MUZIKA—ŠOKIAI
1801 SO. MICHIGAN

UŽKANDŽIAI-GĖRIMAI

arriage

BUILT BY 
KkOLL 

CRAFTSMEN

Y 
■S

• Clirpmiuin Paramstis!
• Rankom Kontroliuojami 

Stabdžiai!
• Nuo Saules Dangtis!

AVĖ
NORTH SIDĖJ: 

3311 Lincoln Avė. 
(1 blk. i šiaurę nuo

Belmont) 
šešt. VAKARAIS

NORTH-WEST 
SIDĖJ:

3444 Lawrence Avė.
(arti St. Louis Avė.)

ALI JOINTS 
MORTISE 

AND TENON 
(NO FINS)

QUALITY 
Features!

DIRBTUVĖS SAMPELIAI!
Sutaupysit 25% iki 33%

Sandelio sampeliai, užsilikusi nu
meriai ir tt. Kiekvienos rūšies veži
mėliai. Didžiausias rinkinys Chi- 
cagoje—virš 200 įvairių stylių!

JbioU SiMamtine foadi

ROLL 
AB

“NAUJIENŲ
LINKSMAS

PAVASARINIS

• Kroli Kokybe!
• Streamline Modeliai!
• Pilno didžio Body!
• Ne-apsiverčią plėškės!

Kroli (įuality Kribs
EXTRA HEAVYl fFULL-THICKNESS

TOP RAUS SPINDLES

Gegužčs-May 24,1936

PROGRAME DALYVAUS PIRMĄ SYKĮ LIETUVIŲ

A

PATENTED 
DUPLEK 

SAFETY LOCK

ET

■ 1 : •

* S
s ■ AS •.. i .■ I

1 V1

HAND-RUBBED 
LACęUER 

FINISH

DIRBTUVES SAMPELIAI! 
Sutaupysit 25% iki 33% 

‘ 95 vertės $b| rį95 Vertės
iki I n iki

- - $17.50 ■ V $30.00*ios ROLL \ 
RIB /A

MES PATAISOME arba NUDAILINAME visokio išdir- 
dirbimo vaikų vežimėlius ir vaikų rakandus. Patelefo- 
nuokit Calumet 7060 dėl DYKAI APSKAITLIAVIMO.

WEST 'SIDĖJ:
3427 W. Roosevelt Rd.

(arti Homan)
Visos Krautuvės ATDAROS Antrad., Ketv. ir
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Iškilmingai atsidarė 
P. Rimšos darbų 

paroda
Pirmadienį popiet Shcrman 

Motei, prie Clark ir Randolph 
gat., iškilmingai atsidarė Pet
ro Rimšos skulptoros darbų 
paroda.

Parodos atidarymui susirin
ko skaitlinga publika. Buvo 
atsilankę angliškos spaudos 
atstovai ir daug svetimtaučių. 
Druagai ir organizacijos pri
siuntė gražių gėlių bukietus. 
Parodos atidarymo ceremoni
jose figūravo Lietuvos konsu- Naujas lėktuvo modelis, kurį pagamino Fordo įmonė. Lėktuvu galima skristi 105 mylias per

valandų.las Antanas Kalvaitis ir kiti 
žymus asmenys.

Paroda daro gerų įspūdį. 
Eksponatais užpildyta net trys 
kambariai.

Kiekvienam lietuviui vertė
tų aplankyti šitų parodų, nes 
tai reta proga pamatyti musų 
gerbiamo skulptoriaus p. Rim
šos darbus. O tie darbai—tai 
tikrai įdomus ir gražus.

įžanga dykai. Kambarių nu
meris yra 214-B, antrame auk
šte prie Clark gatvės. Paroda 
būna atdara iki 10 vai. vaka
ro. —S.

Keista byla teisme
Teisėjo Michael Finberg teis 

me šiuo laiku yra kratinėjama 
tokia, esmėj, byla:

Charles Parker’io šeima drau
gavo labai artimai su P. Far- 
ber šeima. Taip artimai drau- 
gavo ypač senis Parker, 65 
metų vyras, su Farberiais, kad 
Farberiai davė jam net rakta 
įeiti į jų namifs kada tik jis 
nori.

Bet štai dabar p. Farber 
traukia senį Parkerį teisman 
ir ieško iš senio $25,000 atly
ginimo už pavyliojimų jo pa
čios širdies. Farber sakosi nž- 
tikę^seųU, Park^4,^ę§edintį 
Farberių namo vonioje, o Far- 
berienę plaujant jam nugarų, 
štai dėl to gerieji draugai ir

Lietuviai ir lietuvai
tės paėmė leidimus 

vedyboms
šie lietuviai ir lietuvaitės iš

siėmę laisnius (leidimus) vedy
boms:

Paul Worden 26 m. ir Ireno 
Paskui 25 m.

Alexander Nieminski 25 m. 
ir Sophie Jenkauskis 25 m.

James Rabicki 30 m. ir Tes- 
sie Malasinski 22 m.

Adolph Grandys 21 m. ir 
Jean Karachun 18 m.

Mirė Juozas Vasilkus
ENGLEWOOD— “Naujieno

se” jau buvo pranešta, kad 
balandžio 24 d. automobilis 
sunkiai sužeidė Juozų Vasilkų, 
kai jis ėjo iš darbo namo sker
sai State gatvę. Dabar tenka 
pranešti dar liūdnesnė žinia, 
būtent kad Vasilkus mirė
Węodlawn Įigonįpėjei. pirmadię • 
nio, bal. 2 d. pavakarį. Juozas 
Vasilkus gyveno adresu’ 6108 S. 
•State street.

atsidūrė teisme. —Senas Petras.

PASKOLOS ANT MORGIČIŲ 
5 iki 20 metų 

Taupykit pinigus apsaugotoj vietoj 
Mes išmok ėjom 4% div.

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
AND L0AN ASS’N of CHICAGO 

2324 S. Leavitt St.
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

A TVnAC! dėl geroAli PIRKIMO NAUJŲ
DODGE arba PLYMOUTH

PASIMATYKIT SU
AL. THOMAS-TAMAŠAUSKAS

Taipgi 80 vartotų automobilių pasirinkimui. 
Taip pigiai kaip $5.00 įmokėti, kitus 

lengvais išmokėjimais.

CICERO MOTOR SALES
5420 WEST CERMAK R0AD

Cicero 4660 Rockwell 2020

Gerkit ir

MM

SIRAIdHT KEHTIKKY 
fBOŪfBONf

<;<»«>***. J j

NATHAN 
KANTER

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon 

ir 
Lietuviškos

Degtinis

Mutual Liųuor Co
4707 So. Halsted St

Tel. YARDS 0803

Jį busią galima pirkti už $l,E>0Q. ,
..................................................................... - 1 ■■

Jaunam lietuviui daIš Birutės
Visi Birutiečiai privalo atsi

lankyti į pamokas balandžio 30 
d., 8 vai. vak. Sandaros svet., 
814 W. 33rd St.

Choras turi dainuoti atei
nantį sekmadienį Ashland 
Blvd. Auditorijoj Chicagos Lie
tuvių Draugijos vakare.

Birutės vedėjas J. Byanskas 
reikalauja, kad visi dainininkai 
butų pamokoj.—Valdyba.

Barberiai laimėjo al
gų pakėlimų

Chicagos barberių savininkų 
asociacijos atstovai ir jų sam
dinių barberių unija susitaikė 
pagalios dėl sutarties, kuri lie
čia algas ir kitas darbo sąly- 
gas. Nauja sutartimi remda 
miesi barberiai samdiniai gaus 
$3 daugiau savaitėj, negu gau
davo įki šiol. Iki šiol mažiau
sia (minimum) barberių sam
dinių alga buvo $17 savaitei, o 
ateity ji bus $20 savaitei.

; Praeito, sekmadienio Bud
rike radio programas, duotas 
iš stoties WFCL nuo 7:00 iki 
7:30 vai. vak., buvo ypatingai 
gražus. Programų išpildė Bud- 
riko radio orkestrą, kuri vi
suomet* taip tobulai atlieka 
žymius muzikos kurinius. Be 
to, p-lė Jadviga Gricaitė gra
žiai sudainavo vienų solo nu
merį. Makalų pasikalbėjimas 
taip pat buvo gana įdomus.

Teko patirti, kad Budrike 
radio programai pradedant 
nuo šios savaitės bus kas va
karas nuo 7:00 vai. vak. iš sto
ties WAAF, 920 kilocycles. 
Čia irgi dalyvaus žymus ra
dio talentai. Sekmadieniais 
radio programai iš stoties W. 
C. F. L. ir ketvirtadieniais iš 
stoties WHFC, be abejo, pasi
lieka toje pačioje tvarkoje.

. —HPJS.

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lietu
viai įgyja naudingų 
žinių ir gerų pamo
kinimų.

romus sunkus 
kaltinimas

Kovo 15 d. automobilio nelai
mėje buvo užmušta ponia Vo- 
da Laird ir sunkiai sužeistas 
jos vyras, Buvęs prokuroro pa
dėjėjas, kurie gyveno adresu 
6005 Morgan St.

'.•■■H .... *■ • . ’ ■ • #4 '

Ryšy su tuo įvykiu tapo pa
trauktas atsakomybėn kitas au
tomobilistas, jaunas lietuvis 
Walter Zelis, 20 m., gyvenęs 
6718 S. Karlov Avė. Pirmadie
ny grand jury išnešė sprendi
mų, sulig kurio Zelis yra kal
tinamas “manslaughter”— ant
ro laipsnio galvažudyste.

Įvyksiųs ateityje teismas pa
rodys kokis likimas jaunų vy
rų laukia.

Miliomerius apkal
tintas dėl nemokė-

Ju’lius Namon, Prezidentas 
NAMON FINANCE CORPO
RATION, 6755 S. Western Ave- 
nue, Chicagoj, praneša, kad 
dabar nuošimtis yha numažin
tas ant paskolų nuo $25.00 iki 
$300.00. Tokios paskolos da
bar suteikiamos ant parašo — 
vedusiems ir nevedusiems; taip
gi nereikia turėti nuosavybės 
skolinant pinigus iki $300 ir 
nereikia mokėt komiso.

Tėmykit Naujienose NAMON 
FINANCE CORPORATION 
skelbimus šeštadieniais, Finan
sų Skyriuje.

Linksmas išleistu
vių vakarėlis

Norlhsidiečiai, pp. Guzevičiai, 
išvažiuoja Lietuvon.

NORTH SIDE. — Praeito 
šeštadienio vakare p. p. Milak- 
nių ir Walskių name adresu 
3341 Evergreen avė. susirinko 
apie 100 gražios publikos at
sisveikinti su p. p. Guzevi- 
čiais, kurie išvažiuoja Lietu
von atostogoms ir, gal būt, 
apsigyventi.

jimo taksų
/ 'O..........—■

Federalė grand džiurė išnešė
sprendimų, kuris kaltina Ar ■ 
thurų Cutten* ųiilionierių : javų 
biržos vertelgą, nemokėjimu 
taksų 1930 metais suma $58,- 
579.75, o 1933 m. nemokėjimu 
taksų suma $171,364.91.

*• Kartu su Cuttėnu tapo ap
kaltintas Jo patarėjas William 
Ą. Gatewood, buvęs seniau vi
daus pajamų departamento sam
dinis.

Republikonai tuojau 
pradės rinkimų vajų

’ *

Iki šiol paprastai būdavo 
taip, kad praėjus nominaci
joms politikieriai “ilsėdavęs” 
kurį laikų, pirm negu pradėdavo 
pačių rinkimų vajų, šiemet 
betgi Illinois, o ypač Cook 
kauntės republikonai, sakoma, 
nutarę nelaukti rudens rinki
mų vajaus pradžios, bet stoti 
į darbų tuojau ir varyti vajų 
iki pačių rinkimų. Tur būt it 
demokratai Šiemet pradės rin 
kimų vajų anksčiau, žinote kaip 
būna—pakala pakalų varo.

BENSENVILLE, III. —- Dviejų aukštų namas, kuriuose 
buvo laikomas “kidnepintas” William Hamm Jr., St. Paul mili
jonierius. Namai priklauso to miesto pašto viršininkui, Edward 
C. Bartholmey. Pašto viršininkas liko suimtas.

Gavo liūdna žinia iš 4* v
Lietuvos

CICERO.—Ona Balčiūnienė, 
gyvenanti adresu 1402 So. 48 
crt., gavo žinių iš Lietuvos, kad 
mirė jos tėvas Antanas Anta
naitis kovo 30 d. 1936 m., su
laukęs 78 metų amžiaus. Jis 
gyveno Piečiškių kaime, Nau
miesčio parapijos, Suvalkų rė- 
dyboj.

Paliko nuliudusius sūnų ir 
marčių Lietuvoj, o Amerikoj sū
nų Justinų Antanaitį ir dukte
ris Agotą Jatfkšienę ir Oną Bal
čiūnienę Ciceroj ; taipgi sūnų 
Jonų Antanaitį Pennsylvanijoj.

—K. P. D.
A. Zalatorius sugrjžo namo

CICERO.—P. Zalatorius, 1322 
So. 50 avenue, buvo sužeistas 
darbe. Praleido porą savaičių 
ligoninėje, o dabar jau randasi 
namie. Visa šeimyna jaučiasi 
daug smagiau susilaukusi vėjį 
savo tarpe.

Jurgių vardo diena pas mu
mis buvo apvaikščiota nepapras
tai. Ji pasiliks atminty per 
visą metą, iki kita ateis. O at
eiti tai ateis, ar kas nori ar 
nenori. Mat laikas nestovi.

—N. Rašejas.

Tavernos
Kur Susirenka Lietuviai

SPRING INN
Musu užeigoje visados geros rūšies 
degtinė, alus, cigarai, cigaretai ir 
skanus užkandžiai Platforma dėl 
šokiu veltui, draugijoms, išvažiavi

mams ir parems. Savininkai
KUCHINSKAI

82th and Kean Avė. Willow Springs

Zig-Zag
6627 So. Western Avė. 

Prospect 10432

DINE & DANCE
4 Floor Shows Kas Vakara 

su
Sunny Bouche, M. C.
ir Ali Star Revue 

Vištienos ir Steko Vakarienė 
Be Cover ar minimum charge 
EsteJIe Andrulis ir motina, Sav.

21st Place Tavern & 
Restaurant

Stekai, porčepai ir kiti šilti valgiai. 
Bismark alus, geros rūšies 

degtinė ir cigarai
ANTANAS IR AGNĖS STUKAI 

Savininkai
701 W. 21st Place Tel. Canal 7522

Peter Pranskus Tavern
Musu naujai atidaryto! ir gražiai iš
puoštoj užeigoj visados randasi ge
riausios rūšies degtinė, vynas, alus, 
cigarai, užkandžiai ir mandagus pa
tarnavimas. Kviečiame visus drau
gus, pažįstamus ir Marquette Manor 
gyventojus atsilankyti i musu užeiga 

P. V. PRANSKAI. savininkai 
6538 So. Westem Avė.

Išleistuvių pokylio sumanys 
tojais buvo p. p. Milakniai, 
Waiški ai ir kiti, kurių pavar
džių neatsimenu. P-pia Bukš- 
nienė daug dirbo pagaminda
ma vakarienę. P-ilas Milaknis 
pavargo kol bačkų alučio iš- 
šinkavo.

Kadangi p. p. Guzevičiai 
per daugelį metų gyveno 
Northsidėje ir buvo biznieriai, 
tai turėjo daug pažįstamų ir 
draugų ne tik lietuvių tarpe, 
bet ir svetimtaučių. Buvo atsi
lankę apie 30 žmonių svetim
taučių, ypač kriaučių šapos 
darbininkų ir du kriaučių uni
jos biznio agentai—p. C. Kai- 
ris ir italų lokalo agentas. 
Mat, p^nia Guzevičienė pasta
ruoju laiku dirbo italų lokalo 
šapoje.

Visi svečiai kuogražiausiai 
užsilaikė: šoko, šnekučiavosi 
ir p. p. Guzevičiams linkėjo 
laimingos kelionės. Po vaka
rienės p. C. Kairis padarė 
trumpų pranešimų, paaiškin
damas susirinkusiems šito va
karo tikslų. Anot p. Kairio iš
sireiškimo, p. p.' Guzevičiai 
Northsidėje nežymiai; bet 
daug prisidėjo bėgyje 20-ties 
metų prie šitos lietuvių kolo
nijos kultūrinio gyvenimo. Nė 
vienas parengimas ar piknikas 
neapsiėjo be jų. Kairiui išta
rus šituos žodžius p. P. Guzi- 
vičius atrodė nusiminęs, kad 
teks už keleto dienų apleisti 
savo mylimus draugus, su ku
riais buvo susigyvenę. Tik po
nia Marijona Guzevičienė at
rodė truputį linksmesnė arba 
tik nudavė linksma. Kaip ir 
pridera, p. Kairis nekvietė 
kalbėti skaitlingos publikos, o 
tik paprašė pasakyti keletu 
žodžių rengėjams ir ant galo 
perstatė pačius p. p. Guzevi- 
čius tarti savo žodį.

Ir tuo viskas dar neužsi
baigė. Vadovaujant p. Kairiui, 
tęsėsi linksmos dainos, šokiai 
ir pasikalbėjimai net ik anks
tyvo ryto.

Beje, reikia pasakyti, kad p. 
p. Guzevičiams draugai nupir
ko gražių dovanų — auksinę 
plunksnų ir paišelių setų.

P. p. Guzevičiai laivakortę 
pirko iš “Naujienų” Laivakor
čių Agentūros. ‘

Laimingos kelionės! —Buvęs

GEORGE MEAT MARKET & 
GROSERNĖ

Nauji žmonės perėmė bizni musu bu- 
černe ir jrroserne ir visados yra di
delis pasirinkimas šviežiu maisto 
reikmenų mėsos ir groserio už pri
einamas kainas. Kviečiame brighton- 
parkiečius atsilankyti i musų bučeme. 
Yra gražiai užlaikoma ir mandagus 
patarnavimas.

J. DAMBRAUSKAS, savininkas 
4501 So. Talman Avė.

Tel. Lafayette 8857

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Salutaro Biteris yra vienas iš geriau
sių Biterių ka šiandien randasi ant 
marketo. Jis žinomas kaipo gera gy
duolė dėl viduriu ar kitų nesmagu
mų. Plačiai yra parduodamas aptie- 
kose ir vartojamas. Tavernose geras 
gerti su degtine ir be degtines. Rei
kalaukite visi ir visados Salutaras Ri
terio. Pašaukite telefonu Canal 11Š3.

639 West 18th St.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS UETUVON

1b prašo Lietuvos žmonės r 
Sip pataria Lietuvos banhr

LOTŲ SAVININKŲ 
ATIDAI!

Budavokit Dabar!
Mes finansuosim’ ir pabudavo- 

sim ant jūsų išmokėtos žemės, 
niekad daugiau nebus taip leng
va pasistatyti narna, kaip dabar. 
Jusu naujas namas bus suplanuo
tas ir smagus dėl jus ir jūsų 
šeimynos.

Be Įmokėjimų!
F. M. A. Insurance Company 

Paskolos. Fiųansuojam sulig su ju
su įplaukomis. Lengvus mėnesiniai 
išmokėjimai. Pasitarimas, Brie- 
žiniai ir Apskaitliavimas DYKAI!

H. M. ZEMON CO.
30 No. La Šalie St., 

Tel. STATE 7092
Atsakomingi namų statytojai 

nuo 1916 — šimtai užganėdintų 
kostumerių.

Atdara iki 8 vai. vakare.
V i ...i. , I n/

Lietuvių Draugijų ir 
Kliubų dėmesiui

Susirinkimai ir pramogų pranešimai 
DYKAI bus talpinami Naujienose 
tiktai per DVI DIENAS.. Už dau
giau pakartojimų reikės mokėti.

“NAUJIENŲ” ADM.

.. —i
JUOZAPAS VASILKUS

Persiskyrė su šiuo pasąuliu 
balandžio 27 diena. 12:45 va
landa' ryto 1936 m., sulaukės 
pusės amžiaus, gimęs Lietuvo
je Luokės parap., Keškevičiu 
kaime.

Amerikoj-išgyveno 36 metus.
Paliko dideliame’ nuliudime 

dukterį Elena ir žentą Valan
čius. sunu Juozapa, pussesere 
Pupkiene, pusbroli Baranauska, 
švogeri Antana Urbeli ir gimi
nės, o Lietuvoj pussesere ir 
pusbroli.

Kūnas pašarvotas randasi 
3235 S. Halsted St.

Laidotuvėg įvyks gegužės 1 
diena, 8 vai.' ryto iš namu i 
JJžgimimo Panelęs šv. para
pijos bažnyčia, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio siela, o iš ten bus nulydė
tas i šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Vasil- 
kaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patar- 
navima ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Duktė, žentas, sūnūs 
ir gimines.

Patarnauja laidotuvių direk
torius Paulavičia Mitchell Co., 

, Tel. Victory 6307.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 26 diena, 2:45 va
landa ryte 1936 m., sulaukus 
pusės amžiaus, gimus Taura
gės apskr., Kvėdarnos parap., 
KegiŠkių kaime.

Amerikoj išgyveno 15 metų.
Paliko , dideliame nuliudime 

vyra Leoną, dukterį Stefani
ja, seseri Kazimiera Mažeikie
ne. ir švogeri Joną, 2 pussese
res Juzefą Rapšiene ir Barbo
ra Walantiniene ir švogerius 
ir giminės, o Lietuvoj 2 bro
liu Petrą ir Joną.

Kūnas pašarvotas randasi 
2040 W. 22 Place.

Laidotuvės įvyks ketvirta
dieni, 8:30 vai. ryto iš namų 
i Aušros Vartų parapijos baž
nyčia. kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sie
la, o iš ten bus nulydėta i šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Barboros Lidzienės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimą. Nuliude liekame.

Vyras, duktė, sesuo, 
brolis ir giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
toriai Lachawicz ir Sūnūs, Tel. 
Canžl 2515.

SUSIRINKIMAI
Lietuvių Moterų Piliečių Lygos susirinkimas įvyks balandžio 29 

d., Fellowship House patalpose adresu 831 West 33 place 
7:30 vai. vakaro. Visos nares kviečiamos atsilankyti, nes 
yra daug svarbių dalykų apsvarstyti. Kviečia Valdyba.

Balandžio 30 d. Bučerių ir Grocernink’ų Sąjunga laikys susirin
kimą Lietuvių Auditorijoj. Gerbiami Sąjungos nariai bu
kite malonus atsilankyti į šį susirinkimą, nes bus daug 
daug svarbių reikalų aptarti. Prašome nesivčluoti. Su
sirinkimas prasidės 8 vai. vakaro. Taipgi nauji nariai pa
geidaujami, kad galėtumėm išvystyti juo didesnį Sąjun
gos veikimą.—Valdyba. •
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Skiria $1,500 dova
nomis Iniciacijos- 
Dovanų Baliaus 

Dalyviams
Chicagos Lietuvių Draugija 

atiduos svečiams 1936 Ponti- 
ac automobilį, parlor, dining 
setą, etc.

\ Chicagos Lietuvių Draugija 
išdalins $1,500 dovanorhis sve
čiams, kurie atsilankys Inicia
cijos ’ ir Dovanų Laimėjimo 
Baliuje, šį sekmadienį, Ash
land Boulevard Auditorijoje.

Draugija skiria laimėjimui 
vienuolikę stambių dovanų, 
didžiausią kurių yra naujas- 
naujutėlis, 1936 metų Pon- 
tiac automobilis, master so
dan modelis. Kitos dovanos 
yra Zenith radio aparatas, 
“Parlor” setas 7 dalių “dining 
rooin” setas, Westinghouse 
skalbiamoji mašina, Dinette 
setas, brangus varpais įreng
tas laikrodis, grindinė lempa 
ir trys piniginės dovanos, $15, 
$10 ir $5.

Tos dovanos bus išdalintos 
po iškilmių ir programo sek
madienio Iniciacijos baliuje. 
Vakaras yra rengiamas Chi
cagos Lietuvių Draugijos kon
kurso užbaigimui ir naujų na
rių įvesdinimui į organizaci
ją

Ilgą laiką nusitęsęs, konkur
sas baigiasi rytoj,* ketvirta
dienį, balandžio 30 d. Konkur
so metu Draugijos narių skai
čius padidėjo iki 3,500 ir di
delė dalis tų narių atsilankys 
sekmadienio baliuje, kad pa
bandyti savo laimę ir daly
vauti iškilmėse, kurios yra 
rengiamos naujų narių pager
bimui. r

Draugijos raštinė bUs atda- 
dara šiandien ir rytoj ikij S 
vai. vakaro, kad vis kamtfidaj 
tai į narius galėtų įstoti drau- 
gijon ir gauti progą dalyvauti 
Ashland Boulevard auditori
jos iškilmėse. Kandidatams į 
narius tereikia užeiti į rašti
nę, kuri randasi “Naujienų” 
name, 1739 South Halsted 
Street ir išpildyti aplikaciją. 
Kiekvienas narys, įstojęs 
Draugijon laike konkurso 
gauna veltui bilietą į tų Ini
ciacijos ir Dovanų Laimėjimo 
balių. Toks bilietas, perkant, 
kaštuoja $1.00.

Iškilmėms yra surengtas di
džiulis programas, kuriame 
dalyvaus visa eilė solistų ir 
net penki chorai. Dainuos, 
“Pirmyn”, “Birutės”, “Naujos 
Gadynes” choras, Chicagos 
Lietuvių. Vyrų choras ir Kan
klių choras.

Tarp solistų bus Barbora 
Darlys, Gene Lukas, Jonas 
Romanas, Kazys Pažerskis ir 
šokėja, Josephine Aleksiuje.

Po programo, visų apeigų ir 
laimėjimų, įvyks šokiai ir vai
šės.

ris lietuvių vardą gali pakelti.
Lietuvių Jaunimo Draugija 

įeina į visokias išlaidas pini
gais, atstovai gaišina ilgas va
landas nueidami pas šeiminin
kes prašyti paskolint jų audi
nius, kurie bus saugomi, bet 
negauna. Laiko audinius pa
kovotus kūpamose ir skrynio
se kur nieks jų nemato. įduo
kit audinius, lai publika, lie
tuviška ir amerikoniška, per
žiūri juos ir giria Lietuvos 
liaudies darbą. Lietuvai yra 
žinomi gražiausi audiniai pa- 
saulyjė, mes ir pasauliui turim 
tą parodyt, ir galima parodyt 
duodami juos parodoms, o ne
laikydami pakovotus kūpa
mose.

Pristatykit audinius patys 
Vytautui Beliajui, 3259 South 
Halsted St., arba pašaukit — 
Victory 5259 bile kokį rytmetį 
nuo 9 lyg pirmos valandos. 
Skubinkitės.

— Vytautas Beliajus.

Vienas užmuštas, 
penki sužeisti auto

mobilių nelaimėj
Lloyd Kennedy, 9131 Hous- 

ton avenue, tapo užmuštas, o 
jo žmona, kita moteris ir dar 
vienas vyras tapo sužeisti, kai 
jų automobilis • susidaužė su 
automobiliu, kurį vairavo Ha- 
lold Bali. Bats Bali ir jo pa- 
sažierė Mrs. Flofenie Keene 
sužeisti. Nelaimė atsitiko 
miestely So. Bend, Ind.

Šį vakarą keliautojų 
aplink pasaulį pa

rengimas
šį vakarą 8 vai. Hollywood 

salėje, 2417 W. 43rd st. įvyks 
margas parengimas su koncer
tu, vaidinimu* ir šokiais. Vaka
rą rengia jauni lietuviai, ke
liautojai aplink pasaulį— Ste
pas Juodvalkis ir Vladas Verba- 
vičius. Atsilankydami lietuviai 
parems šituos du jaunuolius, 
kurie nori pamatyti pasaulį. Iš 
Chicagos juodu trauks į Mek
siką ir Pietinę Ameriką.

—B-darbis.

Skubikit!
f 1

Gegužės 23 dieną artinasi. 
Ta diena didžiulė meno parę- 
da atsidarys Mandel Brothers 
krautuvėj. Jūsų kuriniai ir 
rankdarbiai bus priimami tik 
iki gegužės 16 dienos. Po tos 
dienos nieko nebus priimta.

Mes kreipiamės į jumis, 
kad jus prisidėtumėt tikslu 
padaryti šią parodą vieną 
margiausių parodų; kad lietu
vių tauta galėtų didžiuotis. 
Piešinių turėsim gana gražų 
rinkinį. Dailininkai iš visos 
Chicagos, užmiesčių ir Lietu
vos pristato tiek, kad net bi- 
jomės, jogei vietos neužtek- 
sim. Bet audinių dar mes ne
turim užtektinai. Chicagoj 
yra šimtai lietuvių, kurie turi 
su savim gražių rinkinių viso
kiuose audekluose, bet sunku 
juos paskolinti. Atrodo, kad 
dauguma musų senesniųjų lie
tuvių visai nepaiso darbo, ku

Marųuette Park
/ šią apielin.kę atskrido du il

gakojai garniai ir paliko du 
kūdikiu.

Keletas dienų atgal ilgako
jis garnys atnešė p. Rakunie- 
nei sūnų. Rakunai turi bii- 
Černės ir grosernės biznį adre
su 2558 W. 69 St. Ponas Ra- 
kunas dabar augins sau įpė
dinį.

P-nia Rakunienė dabar kuli 
Šv. Kryžiaus ligoninėj.

Taipgi šiomis dienomis p-ia 
Ethel šliažienė susilaukė gra
žų sūnų, šliažai gyvena ad
resu 6918 S. Rockwell St.

Jie jau turi vieną sūnų var
du Raymond ir dukterį Fran- 
ces. Koks vardas bus šio sū
naus, dar nežinia.

CLEVELAND, Ohio. — Taksių šoferiai yra .nemokamai 
girdomi. Taip sakant, jie yra “mokslo kankiniai”.,, Mat, daroma 
bandymai su automobilįų vairuotojais, kad butų galima patirti, 
kiek pavojingi yra girti automobilistai. «

Bridgeporto skal
byklos viršininką 

sumušė

Įspėja dabotis falšy 
vų kvoterių ir 

pusdolerių

Italionasir>duktėl| CLASSIFIED ADS. | 
nužudyti L ,... . . . ...... n. ...... ..... .....■i.... ....... ........ imu ......

Oak Park policija antradie
nio rytą rado Pietro Viviano, 
spagėčių išdirbėję, ir jo dukte
rį Grace namuose, kur gyve
no, nušautus. O jie gyveno ad
resu* 178 North Scoville, Oak 
Parke. Policijos manymu, Vi- 
viano nušovė savo/ dukterį, o 
po to pats nusižudė.

Business Service
Biznio Batarnavimas

STOGDENGYSTĖ
Mes dengiame ir pataisome visokios 

blėties 
pagei-

CO.

rūšies stogus, taipgi dirbame 
darbus. Lengvos išlygos, jei 
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING
3216 So. Halsted St. 

Victory 4965
------ 0-------

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

MOTERYS patyrusios prie sorta- 
vimo senų skudurų, 
sios teatsišaukia. 
Stock Co.

Tiktai patyru- 
Central Paper 

1265 W. North Avė.
—O—

Naujieną Spulkos 
Narių Atydai

Lituanian News Loan and 
Building Ass’n metinė apys
kaita baigėsi kovo 31 dieną.

Todėl, visi nariai esate pra
šomi prisiųsti savo knygeles 
Revizijos Komisijai patikrinti.

T. Rypkevičius, sekr.

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimą su 
rendauninkais. Maža narinė mokės 
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryte 
iki 8 vai. vak. Šventadieniais nuo 
iO ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitaae 2951 
Mes esame tau šiuo adresu 

50 tnet.
viri

$1,500 Dovanoms

PATAISYK STOGĄ IR 
R YNAS DABAR

Pašauk muš dėl dykai apskait- 
liavimų. 25 metai patyrimo-— 
Blekorius ir Stogius.

Leonas Roofing Co. 
8750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

— vy- 
nariais

Miscelląneous 
įvairus

REIKALINGA patyrusių opera- 
torkų ant siuvamų mašinų prie dra- 
perių. Atsišaukit 413 S. Market St. 
6 floras.

- .... i,.................................................     .

RfelKALINGA mergina prie namų 
darbo, geri namai, reikės nakvoti ant 
vietos. saukite Rodgers Park 0988.

—O—

REIKALINGA patyrusios ska
rų sortotojos. Geras mokesnis. 
Kreipties Fairfield Iron & Metai 
Co., 1140 So. Fairfield Avė.

REIKALINGA moteris tarpe 20— 
25 amžiaus prižiūrėti namus ir 5 
metų mergaite. Valgis, guolis ir 
$4.00 į savaite. Lietuviu šeimyna. 
Kreipkitės 1152 No. State St.

; t,.: r;'./ ;
.«...■, >.<. ,r , -į ,, j,

MERGINA abelnam namų dar
bui. Tiktai šuąuge.. Be virimo. 
NaTctimis riamo, nedėlioj dirbti ne
reikia. • 6037 Saint Lawrence Avė. 
Fąirfax 7297.

holdaperiai pasitiko 
Gibbonsą, 39 m., gyve- 
adresu 10031 So. Win- 

prie garažo už- 
namų.

mėgino

Du 
John 
nantį 
chester avė 
pakuly jo namų. Kuomet 
Gibbons mėgino holdapc-
riams pasipriešinti, tai šie jį 
pusėtinai sumušė. Gibbons
yra prezidentas Ouality Wet 
Wash Laundry adresu 44 W. 
38 st.

Patarė šeimynai pa
simelsti ir nusišovė

Suvienytų Valstijų slaptosios 
sargybos kapitonas Thomas J. 
Callahan išleido įspėjimą pub
likai, kad šiuo laiku yra pa
skleista ir dar tebeskleidžiama 
falšyvi kvoteriai ir pusdoleriai. 
Nors, pasak Callahano, tos mo
netos padirbtos nevykusiai ir 
jas lengva pažinti, tačiau jų iš-> 
dirbėjams sekasi platinti jas 
išmainant gatvėkariuose, palei
džiant į vadinamas slot mašu 
nas ir kitose vietose. Gallahan 
prašo gavusius .toEĮįųrpinigų as
menis" pranešti ■ apie ' gavimą jo 
ofisui, ir rasi tuo Joudu4 pavyks 
sukčius greičiau ’ šugįuti. .

Pirmadienio vakare Arvid 
Jepson, ;3201 Nortjr: Clark? ist., 
WPA. darbininkas, sugrįžęs iš 
darbo pavalgė kartu su šeima 
vakarienę. Šeimai sėdint po 
vakarienės kartu ir šnekant 
Jepson staiga pratarė: Well, 
geriau butų, jei pasįmėlstu- 
jnenl.

Tairęs tuos žodžius, Jepson 
išsitraukė iš kelnių kišenės re
volverį ir paleido kulką sau į 
galvą. Jis mirė pakeliu į IK 
gonihę. ■

Matyti įkyrėjo žmogui var
gingas ir neužtikrintas gyve
nimas.

Nash išvyko pasima
tyti su gubernatorių

Patrick A. Nash, Cook kaun- 
i ,

tėįs demokratų lyderis, išvyko 
į Sprįngfieldą konferencijai su 
gubernatorių Horneriu, na ir 
tuo pačiu kartu likvidavimui 
kivirčų, kurie tarp jo ir gu
bernatoriaus pasireiškė nami- 
nacijų vajaus laiku.

Red. Atsakymai
Arkivyskupui Steponui A.

Kaip Sandara turi

P-nia Vaičiulienė, 2543^ W. 
71 gatvės, Vakar buvo išvežta 
į šv. Kryžiaus ligoninę, kur 
Dr. Strikolis padarys jai ope
raciją. P-nas Vaičiulis turi 
Šiaučių šapą viršminėtu adre
su ir labai gerai atlieka savo 
darbą.

Šiomis dienomis marųuette- 
parkietis Mikas Petruševičius, 
2511 W. 71 gatvė, tapo narys 
Casa de Alex orkestros. Tai 
yra vidurmiesčio naktinis kliu- 
bas, taip vadinamas “Night 
Club”.

Mikas Petruševičius yra ga
bus smuikininkas.

Linkiu pasisekimo!

Dillingerio advoka
tui kalėjimas

---------- .I LfDii *. ■

Louis Piquett> Chicagos ad
vokatas, pagarsėjo kaip, paskil- 
busio bandito Dillingerio Įe»gą> 
lig patarėjas. Jis tačiau buvo 
patrauktas atsakomybėn už 
slėpimą Homerio Van Meter, 
Dillingerio bendro. Ir už tai 
bausmę jam teismas išnešė to
kią: sumokėti $10,000 ir atsė
dėti kalėjime porą metų. Aukš
tesnis teismas šį nuosprendį už- 
gyrė, ir tur būt Piųuett išvyks 
į Leavenworth kalėjimą apie 7 
d. gegužės mėn.

Geniočiui 
prašalinti savo “tormozą^, itai;
— pačių jos viršininkų ir na
rių reikalas. Nedėsime.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yrą naudingos.

Tikietas Dijkai į Dovanų 
Laimėjimų vakarą

Iki balandžio 30 dienai pro
ga kiekvienm lietuviui 
rui ir moteriai būti
Chicagos Lietuvių Draugijos, 
įstojimui sąlygos prieinamos— 
taipgi gausite tikietą į šį gar
sųjį dovanų laimėjimų vaka
rą, kuris įvyks gegužės (May) 
3 d.., Ashland Boulevard Audi
torium, Įžangos tikietas $1.00, 
bet naujiems nariams bus su
teiktas tikietas veltui.

Dovanų laimėjimui eina 
$1,500 vertės — Pontiac auto
mobilius, radio, parlor setai, 
ir daugelis kitų dovanų. Ka
dangi Draugijos Jubiliejinis 
konkursas baigsis balandžio 
30 dieną, tai kviečiam visus, 
kurie dar nesate nariais Chi
cagos Lietuvių Draugijos, di
džiausios lietuvių t< organizaci
jos, įsirašyti.

Įsirašyti Draugijon galima 
per musų konkursantus, Drau
gijos narius arba atvykite tie
siai į Draugijos O fisąį 1739 S. 
Halsted St. — ofisas adarąs 
panedėliais ir ketvergais visą 
dieną, nuo 9 ryto iki 8:30 va
kare, nedėldieniais nuo 9 vai. 
ryte iki 1 vai, po piet.. r'-., f V J . - 'V.* .

Chicagos Lietuvių Draugija 
yra pašalpos ligoje, pomirtinių 
taipgi kultūros Draugija. Pa
šalpa ligoje trijų skyrių: $6, 
$10, $16 savaityje, pomirtinė 
— $200, pajaidojimo < reika
lams $50 extra.

Nariais Draugijon priimami 
nuo 15 iki 48 metų amžiaus. 
Chicagos ir apielinkių lietu
viai esate nuoširdžiai kviečia
mi į narius skaitlngos Drau
gijos, Laukiam.

JUODŽEMIS, yardais arba veži
mais, specialė žemė — ‘humus” — 
25c. už bušeli, 5 bušeliai — $1. ge
ra kai sumaišysit su moliu ar smė
linga žeme dėl gėlių, bakst) ir kviet- 
kynų, Priętatom tik South sidėj 
Charles Gavcus, 6100 S. State St 
Tel., Wentworth 7942.

Business Čhances 
Pardavimui Bizniai

IEŠKAU pirkti Taverna. Pagei
dautina geram lokeišine ir su kam
bariais pragyvenimui. - galiu mokėti 
nuo $500 iki $2500. Rašykit Naujie
nos; 1739 So. Halsted St. Box 434, 
Pažimek kiek nori, Chicago, III.

PARSIDUODA grosernė, kampinė 
padėtis, nėra konipeticijos. Geros 
sąlygps. 1Ž58 W. 68rd Edward 
Lehmann.

CLASSIFIEDADS

JUODŽEMIS 25c. už bušelį. 5 bu
šeliai už $1 ir $2.50 už yarda, ar
ba vežimais. Dėl gėlių, prie sodi
nimo, daržų, žolės ir t t Prista
tėm i visas dalis miesto.
Perkraustom — Pristatom anglis. 

STANLEY GAVCUS,
7118 S. Talman Avė. REPublic 6051 
. . Chicago, III.

PARSIDUODA pigiai grosernė, 
kandžiu ir ice creamo krautuvė, se
niai išdirbtas biznis Bridgeporte. At
sišaukite Vičtoby 5206.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-jtaisai

PARDUOSIU arba priimsiu pusi
ninką su mažą! pinigų i moderniška 
taverna. Priešais Stock Yardų di
džiuosius vartus — Naujos mados 
įrengimai — taipgi gaminam val
gius. Biznis gerai’ išdirbtas. Kreip
kitės: 4171 Šo. Halsted St

IŠPARDUODAME BARŲ FlKčE- 
RIUS, visokio didžio su Coli Boksais 
ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant i svarstyk
les, registeriusj ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm nesru pirkslte kitur.'.

S.: E. SOSTHEIM & SON& . 
. STORE FIXTURES 
1900 S. State St.: CALumet 5269.

PĄRDAViMUI bučernė ir groser- 
ne .jnodėrniški įtaisymai. Našlei mo
teriai persunku užlaikyki. 4456 So. ' 
Califomia Avė., Tek ^Lafayette 2952,

For Rent

Rome Furniture Co.
..... 3236 So. flalsted St.

2-jų gab. Parlor Setas $29.50 
5-ų gab. Diriettė Setas $12.75 
čia Jūsų Kreditas yra geras.

PASIRENDUOJA Storas su bu- 
čerries fikČefiąis arba gera vieta 
Tavernui, 4 kambariai pagyvenimui. 
PąrcĮuosiU arba mainysiu narna ant 
magesnio namo* rąndąsi 4550 So. 
Maršhfiėld Avę. Savininkas Tel. 
Lafayette 059L

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui
Nematytomis kainomis Prieina

momis’ išlygomis
$100. Importuoti ir Amerikoniški 

kaurai  --- -——:' $15—$20—$25
$150 Amer. Orient-kaurai $30—$35
$135 gražus, nauji parlor

setai ----------- ----- ;—-r-.... $39—$49
$375 vertės 3 kamb. įrengimas $125 
$600 vertės 4 kamb. įrengimas

de luxe
Atdara vak. iki 9—Nedėlioj iki 5 v. v. 

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI restaurąnas su- vi
sais gerais įtaisymais. seniai iš
dirbtas Pardavimo priežastis liga. 
Parduosiu pigiai. 1527 S. State St.

- —■ — — —

$175

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
į MUZIKALIU INSTRUMENTŲ 

CHICAGOJE
Gitaros taip pigiai kai •..........  3.50
Smūikos taip pigiai kai ..........  $3.50
Kornetai tiktąi po .................. $6.50
Klarnetai tiktai po .............. $5.50
....Bass Drum tiktai po ........ $12.50

GOLDSTEIN MUSĮC SHOP 
914 Maxwel St. arti Sangamon

PASIRENDUOJA foroišiuoti kam
bariai, štymu apšildomi, dėl pavie
nių vyru. 1900 S. Union Avė.
. ----- .... .... ... -.........................-.

DIDELIS kambarys, garu apšildo
mas ant rendos, dviem vaikinams 
‘arba ženotai porai su valgiu ar be. 
Pašaukit Lafayette 2952. , ?

Real Ėstate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

Tel. Boulevard 2800 
PAUL M. SMITH & COMPANY 

Real Estatė and Insurance» 
4631 South Ashland Avenue. 2 lubos. 
Perkam, parduodam, mainom ka kas 
turite. Pagelbfttime atnaujinti morgi
čius, Turėdami ka ant pardavimo, 
mainyiho, norėdami pirkti ar su ko
kiais kitais reikalais kreipkitės pir
ma prie musu, teisingas ir greitas 
patarnavimas jums bus ant naudos.

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate 
Defaulted ir Undefaulted 

PERKAM UŽ 
CASH

Chapman andCo., Ine.
135 S. La Šalie St.

Tel. FrankĮin 0576

TAISOM AUTOMOBILIUS
Perkam ir mokam cash. Parduo

dam ant išmokėjimo arba priimam 
sena kar&- i mainus. Matykit musų 
pertaisytus karus — tai geri bar- 
genai.

WOLTERAITIS MOTOR SALES 
4614 S. Westem Avė.

Lafayette 1829

Personai
Asmenų Ieško

ESU našlė virš 40. Ieškau gero 
ir mandagaus žmogaus. Rašyk Box 
363, Collinsville, Illinois.

NAUJAS 4 flatų plytų namas 
$10,950 prie Rockwell, arti 69 St 
Savininkas netenka namu — 2 — 
keturių, 2 — triją — 2 karų plytų 
garažas. Atsišaukti 2532 W. 63 St 
Hemlock 8300.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

PRAŠOMA atsišaukti Stanley 
Thamus, arba kas iš žinančių pra
nešti, šiuo antrašu Ben Rudak, Inst. 
Ward 52, Oak Forest.

.PARSIDUODA 4 akrai žemės 
sklypo, 2 namai, 2 dviejų karų ga
ražai, vištininkas. vaisių medžiai ir 
tt. 3638 W. 107 Str.

1 galionas malevos 
visokių spalvų ........ 1.39

ir daugiau

MALEVOTOJAMS IR 
Z\tyCIOSlNAMŲ SAVININKAMS 

Didžiausias 18 Metų Sukaktuvių 
IŠPARDAVIMAS 

1 galionas enamel w I U special .... ..............

Specialė maleva medžio i galionas flat balta

ns ir trim varnish, ir daugiau
4 valandas 97c 1 galionas pirmos kl. Q3C 

Taipgi visos kitos malevos, kempinės ir šepečiai; 
Virš 500 įvairių sieninių popierių po 4c ir daugiau. 

PIRKDAMI ČIONAI SUTAUPYSIT 25% 
HELMAN PAINT STORE

1411 So. Halsted St. Tel. Ganai 5063

1 gal. grindims ir trim varnish 
išdžiūsta i <

ir daugiau

GREITAS PATARNAVIMAS 
Skolinam pinigus ant mortgičiu. 
Užrašom visokios rūšies apdraudas. 
— Insurance. Padarom dokumen
tus. Išrenduojam. parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis.

Z. S. Mickevice & CO. 
6816 So. Western Avė.

Hemlock 0800

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

PARSIDUODA bungalow 6 kam
barių, šiltu vandeniu apšildomas. 
Parduosiu pigiai. Tel. Prospect 2267, 
6537 So. Artesiari Avė.

REIKALINGA patyręs presmenas 
popieriams beiluoti. Nuolatinis dar
bas. 1144 So. Fairfield Avė.

UNIVEKSAL STORAGE 
V. BAGDONAS. Sav. 

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street 
Phone Yards 8408

REIKALINGAS smarkus patyręs 
salesmonas, gali padartyi geras 
įplaukas seniai išdirbtoj ir pelnin
goj kompanijoj. Parduoti aliejų ku
rą ir oil 
Chicagoj 
laiko, 
kitę.

CONSUMERS PETROLEUM CO.
333 N. Michigan Avė 

Lafayette 2800

TURIU parduoti 2 flat frame, 4 
kambarių kiekviena, pečiais šildo
ma, nuosavybė be skolų. 4745 South 
Western Avenue Boulevard.

burner, dėl gerai žinomos 
firmos. Visa arba dali 
Rašykite arba telefonuo-

BRIGHTON PARK medinis na
mas, 2 fletai 5-5 kambariai ant ci- 
mentinio pūndamento. Kaina $2700, 
imokėt $500.

CARR BROS. WRECKING CO.
(Ine.)

Parduodame Visokios Rūšies
ANTROS RANKOS BUDAVOJIMUI 

MEDŽIAGA: . i
Nauja Statybai Medžiaga ir Malkos 

Lietuvi pardavėja rasite musų 
varde.

8003-3039 S. Halsted St 
VICtory 1272-1278

REIKALINGAS darbininkas ant 
vištų farmos, nurinkti žale. Atsi
šaukite J. Einorius. ' 5734 S. Tal
man Avė. Tarpe 9 ir 11 vai. ryto.

75 AKRAI fartna su budinkais, 
gyvuliais ir įrankiais, ant puikios 
upės kranto, nepertoli nuo Chica
gos, Michigan. Parduos pigiai arba 
mainys ant Chicagos prapertės. 
Klausk Chas. Zekas, 4706 South 
Western Avė.

REIKALINGAS vyras dirbti ant 
ūkės $15.00 i mėnesi ir darbiniai 
drabužiai. S. R. Ansley, Fennville. 
Mich.

PARSIDUODA bikfingas “in the 
Loop”. Tavernas, Restaurantas 
Kotelis, Šokiams grindys, ir Barber- 
nė. Parduosiu pigiai. 514 — 512 
Moen Avenue, Rockdale, Illinois. 
Savininkas Dan Lukša.




