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Kaip Praėjo Pir 
moji Gegužės

No. 105
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Lietuvos Naujienos
Kalėjimas už gyvo 
kūdikio palaidojimą

.......... .

žius ramiai deParyžius ramiai de
monstravo Pirmojoj 

Gegužės

Austrijos gi valdžia Pirmąją 
Gegužės dalino darbininkams bi
lietus—į teatrus.

Pirmoji gegužės Europoj veik 
visur praėjo gana ramiai

3 žmonės žuvo Pir
mosios Gegužės de- 
monstrac. Bulgarijoj

SOFIJA, geg. l?(t- Trys de-SOFIJA, geg. l.V— Trys de
monstrantai liko nukauti poli
cijos susidėmime su Pirmosios 
Gegužės demonstracija Dulboki 
mieste, nętoli Stara Zagora.

Pačioj Sofijoj buvo ramu.
suruošė didelį

su fašizmu.
svarbiausia dabar Fran- 
arbininkai ir kiti pažan-

4 žmonės užmušti, 50 
sužeista viesulo j 
, Iowa valst.

SANTA ROSA, Cal. — Cali- 
fomijos uostuose nuolat įvyks
ta nesusipratimų tarp jūreivių, 
kurie yra susiorganizavę j uni
jų. Nuotraukoj parodoma, kaip 
unijistai pikietuoja uostų.

PARYŽIUS, geg. 1. — Pary 
žiu j e Pirmosios Gegužės šven
tė, kurią pirmiau veik visad*, 
trukdydavo policija ir todėl 
iššaukdavo susikirtiinus, šie* 
met praėjo ramiai, nes ir truk
dymų nebuvo.

Darbininkai
demonstraciją, iškeldami obalsį 
kovos

Bet 
cijos 
gieji įmonės yra susirūpinę at
einančio sekmadienio papildo* 
mais rinkimais.

i •' i .

Tikimąsi, kad šiuose parjia- 
mento rinkimuose “liaudies 
frontas, kuris susideda iš radi
kalų, socialistų ir komunistų, 
praves viso nuo 360 iki 400 at
stovų (Francijos atstovų butas 
susideda iš 618 atstovų).

Todėl ir švęsdami Pirmąją 
Gegužės paryžiečiai negalėjo už 
miršti tų rinkimų ir jiems kau
pė savo jėgas.
Kitur. Gegužinė švčhttTirgi pra

ėjo ramiai-4“-* -
Dar tik iš nedaugelio šalių 

tėra gauta žinių apie tai, kaip 
jose praėjo Pirmoji Gegužės— 
ši tarptautinė darbininkų soli
darumo šventė. Bet išrodo, kad 
ji visur praėjo ramiai.

Daugely šalių, kur viešpatau
ja diktatūros ir kūr politinės 
partijos yra panaikintos, o dar
bininku organizacijos išardytos, 
didesnio šventimo tos šventės ir 
negalima buvo tikėtis. Jei ir 
kur tose šalyse bandyta ją 
švęsti, tai neapsieita be areš 
tų. i

Kitose demokratinėse šalyse 
— Anglijoj, Skandinavijoj ir 
čečoslovafcijoj —ji. yra legali
zuota ir netrukdoma, todėl ji 
ten praėjo ramiai.

HITLERIS KALBA APIE 
TAIKĄ

Hitleris Pirmąją Gegužės yra 
pavertęs nacių švente. Kalbė
damas iškilmėse jis piktai puo
lė priešininkus jo taikos plano 
ir tuos, kurie nepasitiki jo tai
kiais mieriais. Jis tikrino, kad 
Vokietija nemananti pulti če- 
coslovakiją ir Austriją “rytoj 
ar poryt”.

RUSIJA DEMONSTRAVO 
KARO JĖGAS

Rusija gi Pirmąją Gegužės 
suruošė didžiausį karinį para
dą, parodyti savo karinį pasi
ruošimą. Parade dalyvavo de- 
sėtkai tūkstančių kareivių ir 700 
lėktuvų.

SPIRIT LAKE, Iowa, geg. 1. 
Kiek žinoma, mažiausia keturi 
žmonės liko užmušti ir 50 žmo
nių sužeista, viesulai perėjus 
per šiaurvakarinę Iowa ir pie 
tinę Minnesota valstijas.

Mažiausia 25 žmonės liko su 
žeisti Iowa valstijoj ir tiek 
pat sužeista Minnesotos valst. 
Užmuštieji irgi pasidalina ly
giomis tarp šių abiejų valstijų.

Šimtai namų liko sugriauta 
iki pamatų. Net ir didesni 
triobėsiai neišliko nepažeisti. 
Elektros, telefonų ir telegrafo 
vielos liko nutrauktos, taip kad. 
susižinojimas su nukentėjusia 
apygarda yra labai sutrukdy
tas.

Medžiai liko išrauti ir toli nu* 
blokšti. Rezortų miestelis Ter' 
race Park liko visai sugriau
tas.1

tikiu distriktuose užmušta 
daug gyvulių.

Viesulą sekė 
kruša ir Įiutys.

Ethiopai ruošiasi 
ginti savo sostinę 

Addis Ababa
Karalius Haile Selassie pašaukė 

prie ginklo visus vyrus ir įsa
kė apginti sostinę

smarki ledi

Schacht rezignuoja, 
; bet Hitleris 

neleidžia

R Rj§
Chicagai ir apielinkei federa- 

lio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra ir šalčiau.
Vakar 12 vai. dieną, tempe

ratūra Chicagoj buvo 72°.
Saulė teka 5:46, leidžiasi 

7:48.

Eko- 
ir Reichs 

Hjalmar

BERLYNAS, geg. 1 
nomijos ministeris 
banko prezidentas 
Schacht, įteikė savo rezignaci
ją Hitleriui, kai Schacht liko 
nustumtas antron eilėn ir jo 
viršininku liko pastatytas gen. 
Goering.

Tečiaus Hitleris Schacht re
zignaciją atsisakė priimti. *

Apiplėšė Detroito 
banką; atėmė 

$50,000
DETROIT, Mich., geg. 1.— 

Penki’ plėšikai užpuolė skyrių 
seniausio miesto banko Detroit 
Bank, priešais Chrysler auto
mobilių dirbtuvę ir pabėgo di
dėliu automobiliu, pasišlavę apie 
$504)00 pinigais.

Vėliau gauta žinių, kad už 
poros , valandų po plėšimo plėši
kai liko užklupti valstijos po 
licijos ties Monroe, Mich. ir juos 
tikimąsi ten suimti.

NEW YORK, geg. 1. — Ban- 
kieriaus duktė Mrs. Edith 
Weed Bishop, 34 m., liko ne
leista trims metams kalėjiman 
už ėmimą prekių iš sankrovų 
ant kredito ir nesumokė j imą sa- 

ji buvo at- 
čekių

vo; skolų. Pirmiau 
sidūrusi bėdoj dėl 
tėvai ją išpirko.

ADDIS ABABA, geg. 1,. — 
Karalius Haile Selassie įsakė 
visiems esantiem* AddisĄbąba 
apielinkėje sveikiems vyrams 
išmaršuot rytoj į šiaurę nuo 
Ethiopijos sostinės ir bandyti 
sulaikyti Italijos kareivių ver
žimąsi.

Kareiviais vadovaus Ras 
GetAchou.

k Bet manoma, kai italai pa
sieks sostinę, tai nebus bando 
ma ją ginti; nes miestas yra 
atviras ir sunku jį ginti, o ant
ra, italai yra paižadėję miesto 
negriauti, jei nebus bandoma 
miestą ginti.

Kėsinosi nužudyi karalių
Gen. Kornivalov, Ras Kassa 

patarėjas laike Makale kampa
nijos, sako, kad ethiopų mašti- 
ninkai kėsinosi nužudyti kara 
lių Haile Selassie. Jis sako, kad 
maištininkai šovė į karaliaus 
kambarius Magdaloj, bet kara
liui nepataikė. Tečiaus šalę jo 
stovėjęs tarnas ir Čamberlinas, 
kuris taipjau buvo kambary, li
ko užmušti.

Italai tikisi šią savaitę paimti 
Addis Ababa

Iš ITALŲ ARMIJOS, geg. 1. 
—šiaurinė italų armija neatlai- 
džiai veržiasi linkui Addis Aba
ba neįtkėtinai prastais keliais 
ir tiksi Ethiopijos sostinę pa
imti dar šią savaitę.
Italai ruošiasi iškilmingai švęsti 

A*ddis Ababa paėmimą
RYMAS, geg. 1. —Visos Ita

lijos fašistai ruošiasi labai iš
kilmingai švęsti Ethiopijos sos
tinės Addis Ababa paėmimą. Iš
kilmės prasidės kaip tik bus 
gautas oficialis maršalo Ba-
\doglio pranešimas apie sostinės 
užėmimą.

bet

Ethiopijos armija nesanti sunai
kinta, sako karalius

ADDIS ABABA, geg. 1. — 
“Didžiuma musų armijos nėra 
sunaikinta ir kareivių ūpas yra 
labai ‘geras”, pareiškė spaudai 
karalius Haile Selassie. “Italų 
briovimąsis yra reikšmngas

vo ilgiu, bet menkas yra savo 
plajtumu ir jis neteikia puoli
kams sprendžiamos pergalės, 
•kaip kad jie tvirtina. Net (Už
ėmimas Addis Ababa dar nė- 
reiiš sunaikinimą imperijos.

“Musų pasitraukimas nėra 
padėka nugalėjimo ginklais. 
Sunkumas komunikacijos, pri
statymo reikmenų ir stoka me- 
diklalęs pagelbos delei 
sisi;ematiško naikjniinp Raudo-, 
nojo Kryžiaus^ ligoninių, pri
vertė mus padaryti strategišką 
pasitraukimą”.

Italai jau įėjo į Addis

LONDONAS,'1/geg. 1. 
caiįge Tėlegraph korei 
tas; esantis su italų armija, pra
neša, kad šįryt į Addis 
įėjo pirmieji Italijos k 
susidedantys iš granadierių, AL 
pirų ir juodmarškinių, 
mi artilerijos inžinierių

III. demokratai ir re- 
publikonai laiko 

konvencijas
Nežiūrint buvusiu nesusiprati

mų nominacijų balsavimuose, 
tarp demokratų viešpatauja 
pilnas sutarimas

priešo
V

Ababa?

spnderi-

Ababa 
areiviai,

padeda-

Kongresmanas Zi 
oncheck nubaustas 

i 66 dol.
ALEXANDRIA, Va., geg. 1. 

—^Triukšmaujanti^ lenkas kon 
gresmanas Marion Zioncheck li
ko nubaustas vietos teisme $66 
už greitą važiavimą automobi
liu ir už pasiprięšinimį polici
jai. Kadangi jis nestęjo teis
man, tai jo $200 kaucija bus 
panaikinta ir jį įsakyta areš
tuoti, jei jis vėl pasirodytų šia
me mieste. 1

Kur yrū dabar kongresmanas 
—niekas nežino. Spėjama, kad 
jis yra kely į Floridą su savo 
jauna žmona, kurią |Vedė tik 
trys dienos atgal, praleisti ten 
medaus mėnesį.

žmona prižadėjo triukšmada
rį kongresmaną suvaldyti, bet 
kol kas žymių to darbo nėra 
Jis ir čia buvo suimtas važiuo 
jant per miestą 60 m. į vai. 
greitumu.

Ispanijos jurininkai 
skelbia streiką

MADRIDAS, geg. 1. — Is- 
panijos prekių laivų darbinin
kai šiandie paskelbė generalinį 
streiką. '

Du 
•vietos jaunuoliai liko užmušti ir 
trečias sunkiai sužeistas, jų au
tomobiliui atsimušus į tiltą ties

PARIS, III., geg. 1.
r ■ ■ ' ■L"

sa- Terre Haute, Ind.

SPRINGFIELD, III., geg. 1.— 
Šiandie čia- prasidęjp Illinois 
demokratų Valstijos konvencija, 
kurioj dalyvauja apie 3,200 de 
legatų. 1

Nedideliam burini delegatų 
dalyvaujant, konvencija išpra1 
džių prasidėjo legislaturos rū
muose. Bet tuojaus tapo per 
kelta į pastovią vietą, Coliseu- 
mą, kur jau buvo susirinkę vi
si kiti delegatai. ■ • .

Nežiūrint nominacijose ėju
sios labai aštrios kovo tarp gu
bernatoriaus Horner ir Chįcagos 
demokratų Nash-Kelly mašinos, 
tarp demokratų vėl užviešpata
vo, bent iš paviršiaus, -pilna 
santaika. >> ' 

Pas gubernatorių Horner bu
vo atsilankęs pats Chicagos de
mokratų bosas Nash ir išlyginę 
visus nesusipratimus.

Tarp delegatų “at large” į 
demokratų ■ konvenciją Philadel- 
phijos numatyta yra, tarp kitų, 
vidaus reikalų sekretorius Ha- 
rold L. Ickes, buvęs pažangus 
republikonas > ir gubernatorius 
Henry Horner. Bus pasiųsti vi
so 32 “at large” 
tijos) delegatai, 
tik 8 balsus, 
delegatas turės 
tadalį balso.

Bet pradžioj pasireiškusi har
monija greit išyro, paaaiškėjus 
kad Nash mašina tūri didelę dL 
džiumą delegatų ir Chicagos 
demokratai tuoj suruošė kačių 
koncertą Horneriui.

Repiiblikonų konvencija 
Peorijoj

PEORIA, III., geg. 1.—šian
die čia prasidėjo Illinois repub- 
likonų valstijos konvencija, ku 
rios vyriausias tikslas bus ga
lutinai nustatyti Illinois dele* 
gaciją republikonų konvencijo- 
jje Clevęlande.

‘ Illinois republikonai nori į- 
piršti konvencijai savo kandi
datą, chicagietį Knox. Jei esą 
jis butų nominuotas, tai Illi
nois valstija vėl pereitų į repub
likonų eiles, o ir pačios valsti 
jos valdžia patektų į republiko
nų rankas.

(nuo visos vals-
Bet jie tu*rės 

Tai kiekvienas 
tik po ketvir-

PANEVĖŽYS. — Panevėžio 
apygardos teismas nagrinėjo re-, 
tą bylą.

1935 m. birželio 16 d. Buko
nių kaime, Šeduvos valsč., to 
kaimo gyventojas Juozas Žilins
kas rado rugių lauke skudu
ruose suvyniotą ir pamestą nau
jagimį kūdikį. Apie tai pra 
nešė policijai, kuri kūdikį pali 
ko minėto Žilinsko priežiui4*]. 
Kuriam laikui praslinkus kūdi
kis iš menkos priežiūros akių 
dingo, o toje vietoje rasta tik 
žemės kasimo žymes. Apie ta^' 
pranešus policijai pastaroji at 
vyko su gydytoju minimo kūdi
kio. ieškoti. Radę žemės išvaz- 
pymo vietą, pradėjo kasti ir vi
sai negiliai po žemėmis atrado 
ieškomą kūdikį. Nors kūdikis 
buvo po žemėmis pakastas prieš 
kelias valandas, tačiau atkastas 
greit parodė visas gyvybės žy- 
meis, bet po kelių vąlandų, kaip 
ekspertai nustatė, dėl bendro 
silpnumo ir užtroškimo mirė.

Darant tolimesnį tyrimą pa 
aiškėjo, įfad kūdikio motina 
yra moteriškė 46 metų, to pa 
ties kaimo gyventoja Alekse- 
junienė. Apklausiama, kaltina
moji prisipažino, kad pastebė
jusi, jog kūdikis gimė pirm lai 
ko ir netikęs auginimui Unejįjį- 
si į rugius, o vėliau pamaniu
si -kad mifęs—palaidoj usi;>

■ U- ’ * i " ■ ■ • ' ■

Teismas peržiūrėjęs bylą kai 
tinamąją Aleks. nubaudė 3 
įnėn. papr. kalėj mo.

Lietuviškosios Enci
klopedijos bus 16 

tomų
Jos susilauksime vėliausia po 

8 metų

100 žuvo viesuloj
RANGOON, Burma, geg. 1.— 

žmonių žuvo viesuloj, kuri per
ėjo Arakan pakraščiu, Burmoj.

Žaibas užmušė
< -

CHICAGO— VaUrykštėje 
perkūnijoje, žaibui Užgavus, li
ko užmuštas Daniel Budimlya, 
2 m., kuris tuo laiku dirbo 
Thorton priemiesčio a kmenų 
laužykloj.

PAKORĖ Už ŽMOGVAGYSTĘ

SAN QUENTIŲ, Gal., geg. 1. 
—šiame kalėjime liko pakartas 
Thomas Edward Dugger iš Los 
Angeles, pirmas susilaukęs mir
ties bausmės einant griežtais 
Californijos įstatymais už žmog- 
vagystę.

Jis pernai buvo pagrobęs plė
šimo tikslais Lela Esmbree. Ją 
išgėdino ir smarkiai sumušė. 
Už tą jis buvo nuteistas dar 
199 metams kalėj iman

KAUNAS. — Lietuviškosios 
Enciklopedijos redakcija ir lei
dę jasL~“Spaudos Fondas” pain
formavo spaudą apie enciklope
dijos reikalus. Vyriausias 
Lietuviškosios Enciklopedijos 
redaktorius profesorius Vac. 
Biržiška pažymėjo, kad redak
cijos ir leidėjų nustatyta en
ciklopedijoje leisti 16 tomų. 
Medžiaga taip pat taikoma, kad 
tokiame tomų kiekyje tilptų. 
Raide C kaip tik ir vesta ma
žesnio masto kryptimi. Bet 
medžiagos sumažinimui neturi 
liesti lituanistikos. Jai enci
klopedijoje bus skirta daugiau
sia vietos.

Toliau enciklopedija numato
ma leisti dar sparčiau. šiam 
reikalui padadinta redakcija net 
Z viceredaktoriais, techniškuo
ju personalu. Toliau tikimasi 
kasmet išleisti po l1/^ ar net 
du tomu. Tokiu budu po 8 
metų, ar net greičiau, reikia 
tikėtis visos enciklopedijos.

Enciklopedijos leidimo tem
pas, kaip pažymėjo vyriausias 
redaktorius ir leidėjas, žymiai 
prikląusys nuo prenumeratorių 
skaičiaus standarizavimosi. Juo 
greičiau ir juo daugiau susi 
darys prenumeratorių, juo grei 
čiau galės redakcija ir leidėjas 
ištesėti didžiulį enciklopedijos 
paruošimo ir išleidimo darbą.

Iki šiol pasirodė ,4 enciklope
dijos tomai, ligi . C (Caxias). 
Enciklopedijoje gausu lituanis
tikos: lietuvių tautos istorijos, 
lietuvių literatūros, mokslo strai 
psnių. Enciklopedija naudojasi 
mokslo reikalui, net doktorantai 
dizertacijas gindami remiasi en
ciklopedijos autoritetu.

Ketvirtojo tomo prenumera
toriams, tam tikru terminu pre
numeratą užsimokėjusiems, bu
vo duodamas priedas “Tarptau
tinių žodžių žodynas”. V tomo 
prenumeratoriai gaus priedą M. 
K. čiurlionies paveikslų repro 
dukcijas.

Po Velykų pasirodys V to 
mo pirmasis sąsiuvinys. Toliai! 
enciklopedijos leidimas bus va 
romas sparčiu tempu.

NUBAUDĖ Už PADEGIMĄ 
KAIMYNO TROBESIŲ

MARIJAMPOLĖ. — šiomis 
dienomis Marijampolės apyg. 
teismas sprendė pil. Černiaus 
bylą, kaltinamo keršto sumeti
mais padegęs kaimyno Par- 
bausko trobesius. Černius pri
pažintas kaltu ir nubaustas 6 
metais sunk, darbų kalėjimo.

NaujienųRadio Programai
I '■ '< #>

Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas
ŠEŠTADIENĮ

• kaip 9:30 vai. ryto ant WCBD. stoties
. ** 1080 Kilocycles (5000 Watts Pajėgos). 

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 Chicagoš.

Garsinimai musų progrUmams yra priimami 
už prieinamas kainas.



NAUJIENOS, Chicago, UI. šeštadienis, gegužes 2, 1936

KORESPONDENCIJOS
Binghamton, N. Y.

Apsivedė p. Vincas Gudauskas 
su p-le Kaze Kaminskaite

Balandžio 25 d. apsivedė p. 
Vincas Gudauskas, vietos lie
tuvių jaunesnės kartos darbuo
tojas. Jis priklauso vietos “Dai
lės Meno Rateliui Birutė’’; pri 
klausė ‘‘Ūsoriams” ip dar ke
lioms vietos lietuvių organiza
cijoms. Nemanai pasidarbavo 
Antrųjam Skridimui ir šiaip

yra populiariškas Binghamtono 
lietuvių tarpe. • '

■■• -t* ■ ' A- ■

PąpeĮp Kąpiųskųjtę irgi ge
rai žinoma vietos lietuvių tar
pe. Priklauso S.L.A. 50 kuo
pai ir nemažai yra dalyvavu
si ir pasidarbavusi kuopos pa
rengimuose. Taipgi yra narė 
“p. M. p. Birutė’’. EĮųug pasi
darbavusi Įeit. F. Vaitkaus 
skridimui, o ypatingai vietos 
J-Ayiacijos Dienoję”.

Reporteris yra fos nuomo
nės, kad jaunoji pora turės 
laimingų ženybinį gyvenimų ir

tMrzr^ yn*?

Peoples
KRAUTUVIŲ

20 Metų Sukaktuvių
DIDIS

Išpardavimas
Siiijft Nepątyįųnąmąs Vertybes ąnt

Visokių NAMAMS REIKMENŲ
■ * • * "i.- * * ■ V . J„ . . ' ‘ ; t - ’ . i ' f'

■ " T V' f ./.Ų

Įįpki Jcųto daugiausia laidės ip 
pųsise^im(> jr kad iš jų dyįe- 
jų butų pavyzdinga pora.

Z’1--*- 4,

Operetė “Į tėvynę” scenoje

B^Įąįidžių 24 d. Ljetųyių gye- 
taineje, “bailės Meno Ratelis 
Birutę” tūrėjo savo vakarų su 
programų ir šokiais.

Buvo pastatyta dviejų ak
tų operetė “Į tėvynę”, bastą- 
tymas ir dainos išėjo viduti
niškai. Publikos buvo' atsilan
kę daug, tur būt, liks ir pel
no.

Vųkayo vedėju buvo > p. J. 
Knokąlas. Ratelyje did|iųpioję 
priklauso vietos lietuvių jaų*- 
nimas, t.y. amerikoniškas lįp’ 
tuvių jaunimas su mažomis iš
imtimis. Atsilankiusie j i vaka
ru buvo patenkinti. Reporteris 
irgi įųyęjų “gopd tįpie”, neą 
jaunuoliai jam rodė savo drųu- 
giškųmų; mat, tur bu£ iiprp- 
jo, kad palankiai apie juos at
silieptų įpųųiįpję?

Pp. Zarankos yp plaęiai ži
nomi ne tik Genęva mjęstely-, 
bet ir Chicagoj, lietuvių tar
pe, įmonės. '• "

kurie yra nukentėję Liptuvoj 
nuo pptyyui0- Prašome ąpylin- 
kilJ visas lietuvių kolonijas da 
Įyvąuti šiame Jęoncertę.

' ' '' — Komitetas. ’

BostonMass.

Pirkite naujų Radič dabSr. 
1936 Zciūth Console Radips 
parsiduoda po .... $8^|«9§ 
1936 Pliilco Midget Rądios 

po ...... -......... $17-95
1936 Metų Mados kitokie

Midget Radios po $$.95

A. B. C. Drąbužiam Plovyk
los. Naujausi Modemai

nuo ..................   $49.50
Bce-Vac Naujos garantuo
tos plovyklos $50.00 vertės

po ................  $29-95
Pasirinkimas yisy gerųjų 
išdirbysčių pjovyklių:

MAYTAG,' THpR, AfĘX,

YVĘSTINGIIOpSE, 
BEE-VAC ir kitokių.

;; <r y Ų» p’t -

Dabar reikalingi Dulkių va
lytojai. Pilnai pernaujinti: 
Hoover išdirbystės dulkių

valytojai po....... $16.95
Eureka ■ išdirbystės (jblhių

valytojai po .... $10.95
• :‘"iv *• *' s

Rankinės kauram šluęti 
mašinėlės po ... $|-95

Westinghoųse Refrigcrato- 
riai 1936 metų mados

nuo ....  ..... $10^.5Q
Sįpąrton $|25.0Q veptės, nau
ji Refrigeratoriai . •

po ............- $89.50
Pgsipinkipiąs:

SPARTON, CROSLEY,
GJ^O^ GWN0W, 
WESTINQHOUSE, 
FRIGIDAIRE ir kitų.

MuviiJ bjznįaĮ
Jųsų reporteris nop visiems 

Bipghamtopo lietuviapis paša 
kyti, kad jaunas lietuvis, Po
vilus pudausĮ^as, pęręinė Sa- 
conį gazolino stotį' savo nuo
savybėn. •'

^tgtyję • par^ųpįaijiąs geras 
gazolinas, grisuojami visokių 
modelių karai įr ipandagus pa 
tarpavimas. Stotis yra Įoeyeįlę 
pačiame lietuvių gyvenamame 
mięstp Gpįtpę, apt pampo tylain 
ir įSmma gatvių.

Tad reporteris mano, kad vi
si vietos lietuviai turėtų pa
remti savo tautietį ir prie pro
gos nusipirktų gazolino ir at
liktų kitus automobiliams rei^ 
kalinguos dalykus.

—o—
Audras lietuvių biznis, — tai 

siuvykla, kurių atidarė p. A. 
Nayalipskas. Siuvykla yra Lie
tuvių Svetainės napie, 315 
Clinton St.

- Siuvykloje iippmi užsakymai 
•į,jjt įvairiem^ igbams, sęni rų- 

taisomi, narni ir va- 
ųĮpmi. Ręportęris Urgi ten bd- 

Vo padaręs mažų biznį ir ma 
np, l<ad viskas O. K. ’

Velykų rytų lietuviškos dainos 
sįiapibęjp gnt kampo Susųua- 

Įiapą ir Exchange gatvių
Gial nė vięnam vietos lietu

viui ir į galva neateina, kaų 
italų apgyventpj e miesto daly
je skgmbėtų jietuyiška daina 
0 Ifei tikrai buvo “Qi Zuzana” 
ir “Gęrsirn po lašiukų” kuo 
aiškiausiai padainuota 4 valan
da Velykų rytų. Dainavo trys 
lietuvės, jaunos merginos ir 
viena poliokė, biskį suaugesne 
ir tai įvyko ne kup kitur, bęt 
po atviru dapgum ant gatvės 
Sakorpa, sudainuota nepras
čiausiai, bet reporteris recen
zijos negali parašyti, nes sayp 
ausimis negirdėjo. Ir tai labai 
gaila, nes reporteris labai mėg
sta girdę! karčiamų dainas 
dainuojant, žinia reporteri pi 
raportavo vienas parapijonas, 
kuris jau ’buvo bęsirengiųs 
vyktį į bažnyčių ant apkstyvų 
mišių, bet išgirdęs linksmas 
dainas ir taip anksti rytų bu
vo bepradedųs abejoti apię 
laikrodžio tikrumų ir, ar ne
klysta, kąd tai yra Vejykų ry? 
tas.

Iškilminėms koncertas 
Lietuvos nukentėju- 
siems nuo potvynio

šiš iškilmingas koncertas 
įvyks sekmadieny, gegužės 17 
d., 2:00 valandų po pietų, gra
žioj ir įpilžiniŠkoj svetainėj ( 
Jhp uilĮęipąl E 
wųy/ South Boston, Mass.

Šį koncernų išpildys Bostono 
Ciyįc v0rkes|ta jį
70 asmenų, ^ęiena TroĮsaas — 
operos dainininke sopranas,

kas tenoraų^Dū^ųl>įKeĮ|ė 
valstybės operos [ dųinipinkė 
me?zo sopranas, pr. Perrinų 
pę BJasio, valstybės symfonį- 
jos smųikiniiikas solistas, iy 
pianistė Valentina ^įnkįępė. 
Visi artistai apsiėmė ųtlikti 
koncertą be jokio atlyginimo.

Šiam programui ir parengi
mui pįrmįnnikaųja Ona Kubi
lienę, b komitetas susideda iš 
Pt 4- k Pr- j;
Laudžiaus-Seymoųr, red. K. Mį- 
cheisoųo, Rey; B. F. Kubiliaus 
p. S. Minkaus ir p. C- 
diejaųs. - • r J _

Yra pakviestas vice-konsulas 
Daužvardis iŠ l|ew Yorko pa
sakyti prakalbų, j

Kviečiame visų dalyvauti 
šiame- iškilmmganie koncerte; 
butų labai gražu4, kad draugi
jos' (Jųlyvaųtų organizuotai, nes 

'imamos grųpių nuotrau
kos, kurios bus pasiųstos Lie-

D

Jono' Ker-

POLITIKA

— Jūsų Repprtęris

tuyps Įaikraščiams
BiĮįętai prie

parduodami, ,1
durų nebūt; 

bet Į bus imama
t « { i ?; v L• f .< < • j r\

kolekta 35’ cpftfai nuo kįekvie 
no asmens, b kas išgalės, ga
lės paaukoti kiek norės , laisva 
vųjįa. Kas duos dolerį ir jįaų? 
giaų4, tų yaralii bus užrašyti 
ir paskelbti laikraščiuose.

Visas koncėtto ; pelnas bus 
perduotas : ’Ėibtųvięš Potvynio 
Nukentėjusių Komitetui.

Prašome viw./ateiti ir pa 
remti musų brolius ir seserįs 

-------------- -------- M------- ---

Neseniai “Naujienose” buvo 
rašyta apie mtfsų lietuviškų po
litikų. Ta bųtų ir užtpkę. Ta
čiau aj>lipkybės susidėjo taip, 
jog ir vėl tenka rašyti.

Pirmiausia turiu pasakyti, 
kad aš nesu j okis'politikas, o 
“Naujienos” nėra inusų poli- 
ikėlių organas, tačiau vis dėl- 
to prašysiu, kad ■ leistų man 
kelis žodžius pasakyti.

fpeš kiek l^ikp buvo pami
nėta, jog iš Incjią-na. Harbor į 
valstijos delegatus kandidatuo
ją pį*. J. j. ijĮtJžiųs (Ęodgers). 
^įpje žinau, Dr* Radžiui į tų 
vietų visa| nesipiršo. Kandida
tuoti apsiėmė tik lietuvių klu
bų prašomas. Vadinasi, į po
litikų Šį kartų’ įsivėlė lyg r 
nenorėdamas.

Bet iš viso to išėjo nei šis, 
nei tas. Kai keli lietuviai po
litikieriai patyrė, jog Dr. Rad
aus kandidatuoja, tai ir jie 
tam pačiam ųrėcĮųi sumanė 
kandidatuoti. Ir tai padarė, kaip 
yra sakoma, paskutinėje valan
doje, kada ištraukti savo kan
didatūrų iš baloto jau nebega
lima.

Kodėl jie taip negražiai pa
sielgė? Juk čia aišku kiekvie
nam, kad jie tatai padarė tik 
tuo sumetjmu, jog norėjo pa
kenkti Dr. Radžiui, šiaip ai 
taip, p jje vis dėlto kiek bal
sų nutrauks, nors, pnoma, pa
tys nelaimės. Labai galima,

kad tų balsų nutraukimas nu
lėmę balsavfmų rezultatus: liks. 
išrinktas koks nors itglgs, p 
ne pr. Radžius.

Ir jeigu- taip atsitiks, tai ne
jaugi tiems politikieriams bus 
geriau ?

Tikrai reikia apgailestauti, 
kad lietuviai vis dar nemoka 
sutartingai ir vieningai veik
ti. Jei kuriam pasitaiko proga 
prasimušti į prekį, tai tuoj at- 
sirapda pavyduolių, kurie sten
giasi kojų pakišti.

Tačiau nors šiuo kartu 
pąsiduokime suvedžiojami, 
visi vieningai balsuokime 
Dr. Radžiu, kuris demokratų 
partijos balote yra pažymėtas

________

ADVOKATAI

ne-

už

giaų‘,

Siunčiam OSJes Telegramų i Visas 
Pi>saulYo palis

LOVEIKIS '
■ f KVIETKININKAS

i Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pągrabąms

3316 So. JHalsted St.
Tel. BOUlevžtod 7314

numeriu 86. Balsuokime patys 
ir raginkime, kad kiti balsuo
tų. Balsavimai įvyks gegužės 
5 d . — Pilietis.

Skelbimai naujienose 
duodą naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Imame senus dalykus į mainus apt naujų, 
duodąm^dįdelę nuoląįją.

Lengvas išmokėpipaj' PntMJwi»i Visiem*! 
Pirkite Dabar — Daug Sutaupysite

Geneya. III.

Tel. Lafayette 3171
>jp-4U w. 63rd Si
"tel. Hemlock 8400 '

.CHICĄfiO, ILL. .

P-nia Marijona Zaranka grįžo 
iš atpstpgy R

P-nia Marijoną ZarapĮta,’ 
žmona Jono Zarankos, savinin 
ko butu turistais, gazplino ir 
aliejaus stotjęs, p taipgi vai 
gyklos adresu 17 East' Staje 
Street, Geneva, III., buvo iš
važiavusi atostogų sveikatos, 
reikalaujama į Hot ■' Springs, 
Arkansas.

Atostogose ji išbuvo apie
• 'I t

penkias savaites laiko; Grįžo 
namo penktadienį, balandžio 
27 dienų, ir šakosi, kad dabar 
jaučiasi gerai. •. • 1 Į

ADVOKATAS
Mieste'ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1481-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais ntio 6 iki 8:80. 

k "rTel. Boulevard 1310.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.-

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENF 
Re*. 6515 So. Rockwell St. 
TelephdnA! Renublic 9728

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

Tel. Kenwood 5187 
VALANDOS: ’

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

A.nar| šventadienio ir ketvirtadienio^

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St, 
Tel. Boulevard 1401

............ ■■■■'■■.......... I—... ............................ .........—I ■ .... ......... .................. ■

Phone Canal 6122
i Dr. S. Biežis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedil. pairai sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue
- Ttlęfona. RepubHč 7868

| - į - • ■ .■ . , ■

Tel. Office . Wentwortli 6388 
Rez. Hyde Park 8395 ' ‘ ’ *

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaiku lisru gydytoja
6900 So. Halsted St.

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak, 
išskyras seredomi* ir subatomi*.

KI. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas

3421 S. Halsted St. Tel. Yards 2534 
Ofiso vai. vakarais nuo 6 iki 9 vai. 

Miesto ofisas
100 No. La Šalie St. Room 910 

Central 5541 
Rezidencija

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2516

K. Jarus?
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 S. Wėster» 
Ąye., 2nd floor 
Hemlock- 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
sė ar ligoninėse, 
duodu masšage 
Electric t r e a t- 
ment ir magne- 
tiė blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai1 dovanai.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPAS 

EUDEIKIS 
IR TĖVAS 

REPllb|ip 8340

JOHN B. BORDEN
• *'■ r V H • 1 **

LIETUVIS ADVOKATAS
2201 W. Cermak R<md (W. 22 St.)
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5.

Vakarais: Panedelid, Serėdos ir 
PStnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rbckwell Street 

Telefonas Republic 9600.
J » • *4 ■ 4 :A ■ j . , k; . v.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Waishington St
Room 737

Vai. 9 ryte iki *6 vai. vakare. 
Ofiso Tel. Central 4490

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avė. 
namu Tel. f — Hyde 'Park 3395

AKIU SPECIALISTAI

- ------------------- —------------------------------------------ -----------------------------------——i  --------------------

Laidotavių Direktoriai

■££.A

" 7^ >#■* S*.- .

Nariai
i Ląidot
į pataęn;

TurimeJ<

1646 West 46
- . Į . ■ r ’■ ! “1 ■

Chicagos, Ciceras Lietuviu 
ųyiu Direktorių Asociacijos. |
AVIMAS DIENA IR NAKTĮ.
.ęplyęiąs Visose Miesto Dalyse.

I. J. ZQLP
;h Street Pįonęs Boulevard 5208-8418 ]

46Q5-Q7 S. He 
Brighton Parj

■jJ
2$14 West

J. F. EUDEIKIS
rmitage A venų e Phbnes Yards 1741-1742
c Skyrius, Ą447 S. Eąirfįelęl» Laf. 0727

topHĄWICZ ir SŪNUS
d Plaęe Phones Ganai 2515—Cicero 5927 |

1 . 1 S. C. LACHAVĮCZ
42-44 East i08th Št. Tel. Pullman 1270' arba Canal 2515

1
1 4092 Archer /

J. MULEVIČIUS ]
kvenue j Phone Lafayette 8572

1 ' r f
8319 Lituanici

S. P. MAŽEIKA
i Ayenųe Phone Yards T138

Į < v- . , <

8307 Lituanici
A. MASALSKIS j

i Avenue • , ’ Mohe Boulevard 4139

1 ■ • :'J" Ą. PĘTĘUS .....
1410 Soufh 49th Court ęięėro Phone Cicero 2109

... .... . r' '... J. F. RADŽIUS
668 West latti Street ■ ' '' *' 'Phone Canal 6174

e. / t‘K'*- ’
■r " V ' .r. .Jv.

718 WfR>t Jgtl

*• v-
1 s
t Sfri

L M. SĘŲBAS
Bet ?hpnę Monroę 3877

AMBULANGE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
/ YAR^s 1741-1742

DR. VAITUSH, 0PT. 
LIETUVIS 

Optometrica|ly Akiu Specialistai.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudejimę, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotū- 
mo, l -  , 
trumparegyste .... ..............
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavjpias daromas sų 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialę atyda atkrėipiania i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati- 
taisdmoš. Valandos ndo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nup 10 iki 12.
Daugely atsitikimu akys atitaiso

mos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau. - H

4712 South Ashland Ąv.
Phene Boulevard 7589

skaudama akiu karkti. atitaiso 
paregyste ir tolifegyšte. Priren-

• - - ■ - ■ - • _ * f y. . • • »

DR. G. SERNER
LIETUVIS

____Tek Yards J829
Pritaiko Akiniu* 

Kreivas Aki* 
Ištaiso. 

Ofisas ir Akiniu .Dirbtuvi 
756 Węst 35th St. 

kąmpas Halsted 
Valandos nuo 10—4. nuo 6 iki

Nędėliomis įjuo 10 iki 12 yal. diena
8

LIETUVIAI
Gy(Įyf»jai jr Dentistai

Amerikos Liętuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

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

2400 West Madison Street
Val. l iki 8 po pietoj. 6 iki’ 8 vale 

Tėl. Seėley 7330
Narna tejefpoaa Ęranavick M»7

Ofiso Tel. Boulevard 6918 
Per. Tęl. Vįctory 2848

Dr. Bertash
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted St*. 
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo

Nediliomi* pagal sutarti.

Phone Boulevard 7042

Dr/ C. % VezeFis 
Dentistas

4645 So. Ashland Avc. 
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutarti. ’

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

vak. Nedėlioj pagal sutarimu.
Ofiso Tel.: Boulevatd 7820 
Namu TeL: Prospect 1930

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS <R CHIRURGAI 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

vOfiso Valandos nUb 2—4 ir nuo 
6—8 v. vak. Nedeljoj pagal sutarti 
...M.14jrn u..1.1 i 1 i V i i ii Hi ii»į

Kiti Lietuviai Daktarai.

Tel. Boulevard 5914 Diena ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 1 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 'ir Rezidencija 
3335 Sp. Halsted St 

CHICAGO. IJJį.

Dr. A. J. Mąnikas
' PHYŠICIAN-SŲRGEON 

Office 4070 Archer Avė.
Tel. Virginia 1116' 

Valandos: 1—3; 7—8:30 p. p. 
Office & residence 2519 W. 43rd St.

Tel. Lafayette 3051 
Valandos: 9—10 ryta, 5—6 p. p. 

Kasdien, išskyrus seredas. 
Sekmadieni susitarus.

KITATAUČIAI
___  ' I. . ■ • * v

- Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinoma* per 8i 
metus kaipo patyręs gydytoja* chi
rurgas ir akušeris*

Gydo staigias ir chroniška* liga*, 
vyru, moterų jr vaiku pagal nau
jausius metodus X-Rav Ir kitokiu* 
elektros'prietaisu*.* ' >• - -

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 18th St., nętoli Morgan SI, 

Valandosv nuo 1(P-12 pietu ir / 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro. / r “ Tet Canal 3110 '

Rezidencijos ‘ telefonai:
lĮyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
, ‘ ' •« « • ” r T2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone' MIDWAY 2^80.

Telefoną^ Yard* 0994

Pr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLĄNP AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 8 po piietp
T Ik| 8 vai NefllL tiuo 10 iki 12

Rez. Telephoae PLAZA 2W0
' ■» * \ * * į < A K . 0 • • f • >

Ofiso Tet Dorchester *5194
Rez. TeL Drelel 9191

Dr. Ą, A. Koįh
Rusas Gydytoja* ir Chirurgą* 

Moterišku. Vyrišku, Vaiku ir viii 
chronišku litfu.

Ofisas 6850 Stoney Island Ąve.
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. NedA. 

liomi* ir šventadieniai* 10—12
dlaiM. _—‘-J



NAUJIENOS, Chicago, III.šeštadienis, gegužės 2, 1936

NAUJAS ALL-WEATHER COMMERCIAL KARAS

?PADAUŽŲ FILOSOFIJA

M

Gerkit ir Reikalaukit

DODGE TROKŲ ĮVAIRUMAS

Oberpolicmeisteris.

NAUJIENŲ
LINKSMAS PAVASARINIS

PIKNIKAS 3417 SOUTH HALSTED STREET

NATHAN 
KANTER

Lafetu vilkos
Degtinio

Visose Alinėse
Mutual Trijų

A

Žvaigždžiu
Kentucky t
Bourhon

Vidurinių reikalų mini 
sterio patvarkymas

Rūkykit Old Golds
Jei nepatiks—atgausit pinigu

Crane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

TeL Republic 8402

Pocahantas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7..3O tona* 

Smulkesni $7.05 tona*

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

CONRAD 
PHOTO STUDIO 

420 W. 63rd St.
Englewood 5883-5840 
Fotosrrafi.ia yra am

žina atmintis.

nėra pavojingi, 
visi išlindote iš 

statoties dideliais

What an array of features: Feathpr Touch 
Knee Action Door Handle, Ice Tray Release, 
S h ei v a d o r Glass Jars, New Ventilated Front, 
Automatic Interior Light, Tempe ra ture Cpn- 
trol and many others.

savo rezignaciją

Visų pašenavotas pinionzų 
ministeris.

Policmeisteris grąsina
Kaip ir lietuvių susivieniji

me kad prieš kiekvienus pildo 
mosios tarybos rinkimus ir 
prieš seimus atsiranda visokių 
veikėjų 
kyti tokie nariai 
kad nesimatė, taip ir Padau
žų Respublikoj prieš kiekvie
nos valdžios nuvertimą. Susi- 
važiuoja visi ministeriai ir iš 
vakacijų grįžta pats valstybės 
galva.

DI X I E ŠOKIU MOKYKLA 
Duoda privatiškas ins- J BH 

trukciias ” K 
MODERNIŠKU ŠOKIU ' 
Merginom ir Vaikinams 

Valsus-Fox Trots-One- m I 
step 12 lekcijų kursas VUV
dabar ...............................
Atdara kasdien nūo 10 v. ryto iki 11 

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

Mes Padarom Gera 
DARBA PIGIAI! Uūgga
Galite ateiti visados C

Permanents muši
Specialybi!

Ideal Beauty Shop, 
Charles Stones, Vedėjas 

1747 SO. HALSTED STREET 
Atdara vakarais

MES NUMIERUOJAME IR UŽKABINAME 
(ARTI W00D ST.) \

PANEDĖLIAIS: WAAF. 920 k. nuo 7 iki 7:30 
vai. vakaro.

KETVERGAIS: WHFC, 1420 k. nuo 8 iki 8:45 
vai. valkaro.

Model Illustrated—GAQ-60. 
Ali Prices Include Del i ve ry, Installation, 

One Year Free Service.

reguliaria kainos

New Gentury Tavern
3149 South Halsted Street

Tel. VICTORY 2679. CHICAGO

mitingus ima lan 
kurių nie

Aš įteikiu 
ir prašau, ją priimti geruoju, 
kol dar nevėlu!!!

Aš jūsų Klausiu*: kur jus bu
vote ir ką darėte pirmiau, ka
da aš vienas buvau priverstas 
visą parėdką daryti? Kada su
kišau netoli visus gyventojus 
į kalėjimą ir tik pusgalvius ap
dovanojau medaliais ir palikau 
gazietas redaguoti, nes jie jo
kiai valdžiai 
tada tik jus 
kažin kur ir 
vyrais.

Mr. and Mrs. Mike Tarutis
Šjvakar užprašo visus lietuviui linksmai 

praleisti vakarų jų užeigoj.

Pinionzų ministerio 
protestas

Jau antrą savaitę man ne
leidžiama laisvai išsireikšti 
spaudoj. Turiu parašęs galy
bes raštų apie savo kelionę ir 
neturiu jų kur dėti. Tautos 
vadas prilygino mane prie to
kių peckelių, kurie raš$ į “San
darą”, “Draugą”, “Dirva”, “Vie
nybę”, “Margutį”. Kaip greit 
grįšiu iš Lietuvos, taip greit 
eisiu į sūdą ir reikalausiu1, kad 
Tautos Vadas butų nubaus-

Striking beauty that is smart and different 
. . . conveniences th'at only Shelvador can 
offer to lighten daily tasks and make 
housekeeping a pleasure . . . greatly in- 
creased usable capacity .. . wor’ d-leading 
value! There’s a model for every purse 
and purpose. Come in — a rea! treat 
awaits you.

PĖTNYČIOMIS: WAAF nuo 7 iki 7:^0 valan 
dos vakaro.

BUDRIKO RADIO METINIS PIKNIKAS GE 
GŪŽĖS 17 D., BIRUTĖS DARŽE.

■ Civilis karas yra vedamas 
tik tada, kada valstybėj yra 
žmonių perviršis ir dalį jų rei
kia išnaikinti. Tokio reikalo 
Padaužų Respublikoj dar nė
ra, nes kurie musų tvarkęs ir 
sąlygų nepakenčia, ,jtie bėgą į 
kitus kraštus. Bent trečdalis 
Lietuvos gyventojų pabėgo; į

' Kodėl pinionzų ministeris 
negalėtų pasiųsti savo raštus į 
“Dirvą”? Nesubrendusio proto 
skaitytojams jie labai patiktų, 
kaip patinka ir kiti “Dirvos” 
raštai.

“Tėvynėj” irgi nestokuoja 
vietos raštams, 'kuriuose yra 
eibės žodžių, bet nėra turinio. 
Juk galima labai cĮaug ir net 
gražiai kalbėti, bet nieko ne
pasakyti. Apvalius pinionzų 
ministerio raštus nuo vulgariz
mų, jie sudarytų augštos rų- 
šies literatūrą sandariečiams ir 
tautininkams skaityti. *

“Vienybės” redaktorius, ku
ris yra rašęs poeziją net apie 
išsišiepusią karvę su mėšlina 
uodega, yra peizavimo meiste
ris. Pinionzų ministeryj irgi 
matosi poetiško talento, kada 
jis rašo apie vėmimą. Kodėl 
negalėtų jiedu susidėti ir dai 
pasikviesti Rastenį, kad pavar
totų poeziją pažangiųjų išpa- 
škudinimui?

Tas bezliepyčia turėtų ban
dyti -prisiplakti nors prie. “Mar
gučio”, jeigu jau niekur kitur 
netiks.

Aš Tautos Vadas uždedu 
cenzūrą ant visų pinionzų mi
nisterio raštų, pasmerkiu ir iš- 
kolioju jį ir darysiu pastan
gų, kad jo laivą nuskandinti.

Pasienio, ministerio 
rūpesčiai

Kaip matote iš Tautos Va
do ultimatumo, tarp jo ir pi
nionzų ministerio iškilo aštrus 
sporas ir gali kilti vaina. Tau
tos Vadas yra tokis pat liur
bis, kaip ir Lietuvos Smetona 
nors ir nėra ženotas su? polio- 
ke. Jis nebūtų pavojingas, jei
gu vaiskas jo neremtų. O va- 
jaunieji patriotai juo labiau 
tave remia, kada apsiženiji su 
polioke. Todėl ar negalėtume 
surasti dvi seseri poliokes, ku
rios viena tekėtų už Tautos 
Vado, kita už pinionzų minis
terio. Tuomet du švogeriai su
tartinai dirbtų musų tautos la
bui savo žmonų dirigu'ojami.

PAINT

BUDRIK FURNI
VISKAS DEL NAMŲ UŽ 

; 3347 South Halsted, Street

[RE MART
AS KAINAS!

A T’VTM’YC! DEL GERO Al IUUj! pirkimo naujų
DODGE arba PLYMOUTH

PASIMATYKIT SU •-
AL. THOMAS-TAM ASAUSKAS

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

lengvais išmokėjimais.

CICERO MOTOR SALES
5420 WEST CERMAK ROAD

Cicero 4660 Rockwell 2020

vvitltiteUtei&U
H105T BERUTIFUL REFRIGERRTOR 

*7^2 -(HHHrtEY- 

-5HELVAUŪR

Duoda velnių pinion 
zų ministeriui

Aš Tautos Vadas grįžęs iš 
atostogų arba vekeišeno radau 
baisiausią suirutę:

Pinionzų ministeris išsivežė 
visus pinigus ir galas žino, ka
da jis nuplauks į Lietuvą, kur 
galėsime pasiųsti detektyvą Pi
lėną ar kokį kitą šnipą ir po- 
liceiskį pinionzų ministerį pa
gauti ir atgal grąžinti. Bet bė
da ta, kad Pilėnas dabar už
imtas bendradarbiavimu tauti
ninkų ir Sandariečių laikraš
čiams ir agitacija už jų sleitą 
į S.L.A. pildomąją tarybą. Be 
to, abejoju, ar Lietuva pabėgė
lį išduos, nes ji pasižymi ne- 
kliu’dimu ir bausmių dovanoji
mu visokiems aferistams.

Pinionzų ministeris, kaip iš 
jo paties raštų matėme, vis 
dar tebekeliauja laivu. Kad 
tas laivas nuskęstų arba nie
kad kranto nepasiektų, svietui 
butų daug geriau. Jo raštas 
apie kelionę menkai yra ge
resnis už Vitaičio, Karpa vi 
čiuko ir kitų tokių rašytojų. 
Jis yra pliuškis, pleperis, lau
žytojas, paškudninkas ir, kaip 
žemaičiai sako, teverna. To
kiems raštams vieta tai tik 
“Sandarojv, “Dirvoj”, “Tėvy
nėj” arba “Drauge”.

Jei pinionzų ministeris ne
iškenčia ‘pletkų, plepalų ir krei- 
zavotų dalykų nerašęs, lai jis 
kreipiasi į precelų kupčių Mai- 
kį, tą atsižymėjusį senbernį, 
kuris visokių informacijų gau
na niro bobų, pas kurias bur- 
dingieriumi gyvena. Pinionzų 
ministerio surinktos informaci
jos apie vėmimą ir kitas kū
no pareigas nėra daug geres
nės už tas, kokių “Sandaroj” 
gali užtikti.

Arba —- kodėl pinionzų nji- 
nisteris negalėtų susidėti su 
tokiu “Draugo” sakalu,' kokiu 
yra Kampininkas? Juk “Drau
go” Kampininko kampas taip 
dvokia, kad ir saliunčikas griež
tai atsisakė tą žmogų įsilei 
sti, kada jis buvo pakviestas 
su kitais lietuviais pasitarti. į 
kitokią vietą negi kviesi šitokį 
paukštį. “Nereikia man šitos 
smarvės!” užprotestavo saliun
čikas ir Kampininkas pasiliko 
tupėti savo smirdančiame kam
pe. Pinionzų ministeris galėtų 
pavartoti kokių nors gazų, kad 
apsigynus nuo Kampininko 
smarvės, ir abu galėtų tupėti 
tame pačiame kampe ir rašy
ti į katalikišką gazietą.

ris
dankčiu
tą patį karą, bet su nudengtu viršų, kad pamatyti fraęių kon 
strukciją.

Dodge komercinių trokų gamyba yra pasiekusi labai aukš
to lygmens., Paveiksle matosi tos dirbtuvės kasdien išleidžiamų 
trokų gamybos įvairumas ir dydis.

audeklo 
matome

MASTER WIND0W SHADE C0.
• 4 *

S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4.560
Langam Uždangalus Padarome ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS . . . J__________ *, B ’

TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS 
1803 WEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)

MALEVOS
Didžiausios mąlovų išdirbėjų ir dlstrl- 
bu torių jetalgos Chicagoje. Standarti
nės pušies malevą už tiktai

užsienį. Kodėl ir iš musų kra 
što neleisti žmonėms bėgti 
Rusija šaudydavo bėgančiu‘3 U 
jos gyventojus. Mes 
rome

7,000 gal. Sherwin Vinilams Trim Var- 
nišo. iš Majestic Radio. kuris suban
krutavo. *2.76 vertės OCgi
kaina_____ ___ __ ___________ ****!*
Namams Maleva, Gloss ar Fiat, Great 
Lakęs pušies, kitur *2.35, $1.25
musų kaina ---------- ----------
Montgomery-Ward certifikuota maleva 
Sand Kote flnlsti. pirmiau 
*3.20. dabar -------- ------------
Juodas Screen EhamMis 50 
Dabar galionas -------------------- wvy

Ir tūkstančiai kitų bargenų. 
Mes operuojant nuosavą sandeli ir tu
rime Savo malevų fabriką. Pirkit tie
siog ir taupykit I

PAINT EXCHANGE OF 
CHICAGO 

1M7 MHAVAUKEE AVĖ. 
6830 S. HALSTED 8T. 

2274 ELSTON AVĖ. 
Telefonas: Armitage 1440.

Malevų Specials
NAMAMS MALEVA, balta arba 
spalvuota ....  .... Gal. vO v
GRINDIM IR TRIM VARNIŠAS '

Galionas ...............................    V \
MALEVOS ar VARNIŠO REMOVER QQa |l

Galionas .............. S.
SCREEN ENAMELIS. OK** J

Kvorta .... ...... ......... ...... .
ŠEPETYS malevai 4 inčų,

Special    ............ ....... ■ V U
ED. STANKIEWICZ

Sienom Popiera—Maleva ir Varnišas.
1747 West 47th Street

BOULEVARD 1211 MES PRISTATOM VISUR

to neda- 
Duodame paspottą ir ke

liauk kur nori, bile tik tave įsi-, 
leidžia.

Jei bus reikalas, bus pavar
totos griežtos priemonės susi
kirtimų prašalinimui ir civilio 
karo likvidavimui.
— Vidurinių reikalų ministeris.

Iš užpakalinių reikalų 
ministerio ofiso

Musų kraštas bus saugus ir 
ramus, kol tik minios bus mu*- 
sų užpakalyj. Rūpinkimės savo 
pačių reikalais, o ne kieno nors 
Kivirčais.

— Užpakalinių reikalų 
ministeris.

Viršuj matome naują Dodge all-weather express kęrą 
yra aprūpintas su specialiu nuimamu smaluoto 

kitomis pritaikintomis dalimis. Gi apačioj

Mutual Liquor Co
4707 So. Halsted St 

T.l. TAROS 0803

PAMATYKITE PAS BUDRIKA VISŲ IŠDIRBYSČIŲ ELEK- 
TRIKINES LEDAUNES SU 5 METŲ GARANTIJA.

Išmokėjimai net iki 3 Metų.

Jos. F. Sudrik, Ine.
Tel. BOUlevard 4705

Į8M
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NAUJIENOS

The Lithuanian Daily News 
Puhlished Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine

1739 South Halstėd Street
Telephone CANal 8500

NAUJIENOJ Chicago, m.

. Subscription Rates:
$8.00 pen year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Entėrėd as Second Class Matter 
Mareh 7th 1014 at the Post Office 
of Chicago, Dl. under the act of 
ftarch 3rd 1879. '
.., « * «.* » ■ «• • , m, j-> «*.!. ir,* . ';    ■ ■ > < "f ••

VlralEyiffo kalnai
Chičagoje —. pašto:

Metams ___ _________  $8.00
Pusei metų_____ _____________ 4.00
Trims menesiams ___________  2.00
Dviem mėnesiams____________ 150
Vienam mėnesiui _ _____ .15

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija

, Savaitei ______________ ________ 18c
1 Mėnesiui _ ____________ ........... 756
Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 

paštu:
Metams •••••••••••• «••••••••••••••••••■•$5.00 
Pusei metų - -------------------------- 2.75
Trims mėnesianis 1.50
Dviem mėnesiams ____________ 1.00
Vienam mėnesiui .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 užsakymu.

ir linkime, kad juodu dar ilgai 
darbuotųsi lietuviškos laikrašti- 
jos dirvoje!,

KURS LIETUVĄ AMERIKOJE

. Šeštadienis, gegužes Ž, 1936
_ . __________________________ _____________ - -. • .- —l._,. , ,___________________ ___ _ . "*» -v*- JjjyjjJį ? * "’t iUSiJi*' ***•’ ■ ’ -1 '*"? •"*' *“ * - • *"•- *■ '■*’ ■-*•''*! *

* ’ »r ’ • *sakėj kad gerk ir valgyk kičU , girioj o ir. spruko. Kelis mene- toli ir pergiliaF buvo nugrudę.
Lietuvos konsulatas Buenos 
Aires mieste dabar jam rūpi
na lietuvišką pasą. O “Argen
tinos Lietuvių Balso” Redak- 
cijon pirmiausia apie Juozą 
Stanevičių patelefonavo rašy
tojas Matas šalčiūs, kuris su 
juo konsulate susitiko. Gi kon
sulato tarnautojas M. Juodvir
šis 'Juozą Stanevičių “A.L.B.” 
Redakčijori atlydėjo.

Argentinoje gyvena Juozo 
Stanevičiaus pusbrolis, Jurgis 
Norkaitis. Kada “A. L. Balso” 
šiėmetiniame kalendoriuje pa- 
rodėme NorkaiČio pavardą ir 
paskaitėme, kad jis yra buvęs

Juo-

i'

tuva jau sukurta. Kūrimo dar
bas dar nepabaigtas, bet iš nau
jo Lietuvą kurti ir dagi visai 
kitame kontinente, tai visai be
reikalingas užsimojimas.

Žinoma, ir Jurgėla nemano 
taip daryti, kaip jisai kalba- 
Todėl ir sakome, kad jo pareiš
kimai tame žurnale tai dekla
macija, kurios žodžiuose yra 
skambėjimas, bet nėra pras
mės. -

Jisai nori, kad Lietuva atsi-• ■
laikytų prieš “socializmą, ko
munizmą ir fašizmą”. Bet tai 
irgi tiktai tušti žodžiai. Lietu
va jau seniai' tempiama į fa
šizmą, bet dar niekuomet nesa
me girdėję p. Jurgėlą keliant 
prieš tai savo balsą. O prieš 
socializmą jisai jau, daug kartų 
ič labai garsįai (ir visai’ne “su 
meile”!) šukavo.

Fašistai pastaruoju ?aiku 
ėmė labai sarmatytis savo var
do. Tai geras ženklas. Bet kala 
jie bando nekalto avinėlio ba.- 
su bliauti, tai išeina juokai. 

__ -____—___ ____________
B. K. AlgimRnfas.
SK1RSNEMUN1ET1S JUOZAS STANEVI

ČIUS 20 metu išbuvo braziluos 
PIRATU STOVYKLOSE

nori, o pinigų gali gaut tik siūs trūko, kol per Paragva 
timbos lošimui. (Meta kaulą ir I jaus uostą Sarita Ana pašie- 
reikia atspėt, kuriuo Šonu kris, kė Argentihos Rošario.
tai bankas būš taVo). O jei Tik dabar sužinojo, kad Kau- 
buntavosi darbininkus (buvo no gubernija jau nepriklauso 
keli skvadryžiai po 24 ir 36 carui Nikolojui, kad Rusijoje 
darbininkus) arba bandysi pa taipgi nėra caro ir kad jo Skirs- 
sprukti, • štai ką gausi. Ir pri Įnemūnid parapija yra naujai 
kišo 
vamz

x. ' Po dvidešimties metų dabaršia proga risikia pastebėti, .. kaj>( . w j ranka<!
kad Brazilija, norėdami aP^-Ra,kllaščius Rfo N‘ “ 
vendint savo derlingus bet tuš- • ?•
I&us Plotus, dar tik prieš 8 me. "se nei ŠĄotel o .popierio. 
L ./. , . £ . . . neinate; nemate telefono, ge-tus panaikino keistus istaty- ležinkelio ng radįu 
mus. Net iš Balkanų šugabend 
ti darbininkai kavos plantacijų , magnatams niekuomet iš sko- XSia Sgti ŽT 
los neišbrisdavo, nes už policija Jaį’

k^Vv^' Afetbvybes .adresų suteikė. Jis 
maistu tokias kalnas knygų, L.viėfihi poi)fe^, jis 
ten įrašydavo, kad darbininkas L. ^ė«jn{u ž * Lį’bfet iie 
amžinai buvo šk6Was.- O sko- 11 ^nms žmones, bet jie per- 
liniukas, jeigu bėga, jį galinčia 
buvo nušaut vietoje ir jokios 
bausmės nebūdavo. Jeigu susi 
huntavodavo, nuŠovejas pereina 
kitan estūdan ir teii laisVūs. I 
Ta;p tapo apgyvendintas Mi- , 
nas Gerae estadas, kurio so
stinė Bello Horizonte dabar yra 
vienas gražiausių Brazilijos 
miėstų. Į tėn keldavosi visi 
galVaŽifdŽiai. Panašus įstaty
mai Veikia iki šią laikų Porto 
Alegre, Rio Grande do Šul so
stinėje. 6 Mato* Groso sosti 
nę, Cuyaba, ilgūs metūs valdė 
generolas Isidro, kuris avan
tiūristų susidarė kariuomenę,- -7-**1--------T’./"—’ ~ '
išleido savo pinigus ir tik prieš [f11* V^lsč., Puziniškio dvarely 
16 metų net Sao Paulo miesto Ne* Pmmūošiūs mokslus, išėjo 
visą auksą išsivežė. Parariu įPa® IfeturiskUJU ka-
Kurityboje, pokariniai' lenkų PeJ^orW . Lauryną Ivin- 
emigrantai, nepatenkinti, khd Aukštesnius mokslus ėjo 
juo daugiau kavos pfentato- ^įau^uose; Mintaujoje ir Lat- 
riams dirba, tuO didesnė, sko- rijoje baigė podagonę mokyk
lą knygutėse auga, šūsibuntia-’P4- Vėhaū rašytoja ilgesniam 
vojo ir išžudė šeimininkus, gin- laikui apsigyveno Joniškėlyje, 
kluotus sargus, šunis ir gyvu- >^ur 308 tėvas gydytojas buvo 
liūs. Pasinaudodami įstatymais, ligoninės vedėju. 1885 m. Ga- 
perbego į kitą estadą. Dar Vi-■ l^rięlė Petkevičaitė dar . išėjo 
siškai neseniai tuos įstatymus Deltuvos bitininkystės ir sodi- 
Brazilijos valdžia panaikino’, ni’ukystės mokyklą. Ją baigusi 
Tat nesistebėkite \Rio Negr? Para^® knygelę apie bites. Tai 
piratų įstatymais, kurtų globon:puvo i°s pirmasis lietuviškas 
Juozas Stanevičius pateko 1916 ra&tas, deja kažin kur din- 
metais! Juk vien Matto GroS- g?3*
so estadas (provincija-valstija) Netrukus ji vėl' grįžta į Jo- 
užima 1 milijoną 379 tufcstah- ūiškėlį ir, tėvė' raginama, pra- 
čių 651 kvadratinį- kilometrą įdeda įsitraukti į lietuviškosios 
ibiočio. o visame tume plbte visuomenės5 diarbą. 1891 nie- 
tegyvena vos 93,000 gyventojitąiš JOniŠkČlyje ji įsteigė lie
ju!... (Visa dabar Lietūvos Vai- ItuViUms moksleiviams šelpti 
doma teritorija sudaro Vos 55;- į “žiburėlik)” draugiją, kurios pa- 
670 k^. kilometrų, o gyvėiito-)rąma' naudojasi dąbat ne Vie
lų skaičius siekia netoli pus 
tfečio milijono).

’ D'ūbąr blis aišku’, dėl kO inv- 
sų skirsnemunietis iš ten' 20 
metų negalėjo pabėgti.-

< O" pabėgo šitaip: Indėnai die
voti žmonės. Savo didvyrius 
jie lipina iš molto" ir drožia iŠ 
medžio. Jie meldžiasi ir atlie
ka religines ceremonijas. Bet 
didžiausi' nuotykiai, tai fiestos 
— baliai. Tada visi geria’ iki 
pasiutimo cukraus nendrių al
koholį ir iš eoco lapų pagainio
tą produktą. Užkviečiami ir pi
ratai, ries pastarieji į savo fie 
stas taipgi kviečia indėnus, o 
ypatingai indėnes, nės kitokių 
moterų ten nesurasi. Puotose 
Viši nuogi, nors, faktiškai, ir 
Škąsdieriiniamė gyvenime tik 
Adomo ir Ievos kostiumai vy
rauja. Kas prisideda prie* įn- 
derių ir prisiekia nebėgti, tas 
jų labai gerbiamas. Bėgsi — 
gausi vilyčių arba kulką. Fiės- 
tooe visi lošia timbą. Čia iriu 
,sų Juozui tėko ilgai sirnUliuo- 
ti. Paskutinius tris metus jis 
jau buvo savas žmogus piratų 
ir indėnų tarpe. Taip gudriai 
gerdavo, kad niekuomet nenu
sigerdavo. Bet voliodavosi ir 
skųsdavosi, kad prie anos pa
lapinės pralošė iki paskutiniarn 
čentavui ir reisui. Iš “bariko” 
paduodavo atsilošimui. Jis vis 
voliodavosi, bet pinigėlius už
slėpdavo kokiame nors skarma
le, jo siūlėj. Kada prisirinko 
pakankamai pinigų, kada orieri- 
tavosi vienos ir kitos grupės 
piratų štabuose, indėlių takuo
se, kontrabandistų valčių ke
liuose, pasinaudodamas iškil 
mingos fiestos momentu, “gir
tas bebūdamas” staiga išsipa-

Petras V. Jurgėla-Jurgelevi
čius pradėjo leisti mėnesinį žur
nalą “Tauta”, kuris raginsiąs 
lietuvius kurti “plieninio tvir
tumo tautos vienybę”. Tuo tik
slu, sakoj jisai, reikią eiti “tau
tiniu keliu”:

“Su tikra meile, nuošir
džiai, atkakliai ir sutariamai 
dirbdami ir eidami tautiniu 

. keliu, galėsim sukurti tokią
Lietuvą, prieš kurią nusilens 
ir socializmas, ir komuniz- 

‘ mas, ir fašizmas.”
Bet tai tuščiai skambanti de

klamacija. Sukurti Amerikoje 
Lietuvą negalima. Lietuva yra 
anapus Atlantiko, prie Baltijos 
juros kranto, ir jos iš tenai į 
Dėdės Šamo , žemę neatkraus- 
tys nei' Jut-gėla, nei kas .kitaš. 

~ Be to, visi žinome, kad Lie

e nosies revolverio atgimusioj valstybėj; kuri va
idinasi LITUANIA.

i

NAPOLEONAS IR MASKVA
iii ■ii

GABRIELĖ PET’KEVIčAITE-BITE
i

-1

savo sosti

sako apie da-

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
I1L Telefonas Canai 8500.

trejus metus 
ji rašė, pa- 
įvairiais vi- 

pedagoginiais 
tiek pagijusi,

Jau dvi savaites, kai italų armijos generalinis šta
bas skelbia, kad Etiopijos sostinė Addis Ababa busianti 
paimta “tttojaus”, bet italai vis marguoja ir m ar su o j a, 
o iki Addis Ababa neprieina. Gal būt, kartais jie mar- 
šuoja atbuli?

Reikia manyti, kad po tokio' ilgo “triumfališko” 
maršavimo italai, galų gale, įžengs j Haile Selassie so
stinę. Bet ką jie tenai laimės? Jiems gali atsitikti taip, 
kaip 1812 metais atsitiko Napoleono armijoms, užėmu
sioms Maskvą.

Rusai pasitraukė iš Maskvos, išgabendami visą kil
nojamą turtą ir padegdami trobas mieste. Pailsę Napo
leono kareiviai/ įėję į Maskvą, nerado nei pastogės nak
vynei, nei maisto — ir buvo priversti maršuoti atgal. 
Badas, šalčiai ir rusų partizanų šūviai sunaikino dides
niąją dalį franeuzų kariuomenės. Pats4mperatorius Na
poleonas vos išnešė sveiką kailį, slaptai pabėgdamas iš 
Rusijos su buriu palydovų. k

Ir maršalas Badoglio vargiai bus priimtas Addis 
Ababoje, kaip laukiamas svečias. Maisto jisai tenai ka
žin ar beras. Rusiškų žiėmos šalčių jam bijotis, tiesa, 
nereikės, bet etibpiški karščiai ir liūtys gali būti aršes
nis dalykas, negu Maskvos žiema.

G jeigu Etiopijos valdžia, ir praradusi
nę/ atsisakys taikytis su Mussoliniu — ką jisai tuomet 
darys?

■ ................. .. —■ f

TIĖ IŠDYKĖLIAI
"■ 11 r- > '

Naciškoje Vokietijoje, matyt, labai išdykę vaikai, 
nes vakar, kai Hitleris važiavo Berlyno gatvėmis pasa
kyti kalbą suvarytoms į Lūstgarteną minioms, tai visu 
keliu iš abiejų pusių stovėjo dvi eilės ginkluotų vyrų iš 
spėcialės rfitlerio smogikų gvardijos. Amerikos kores
pondentas, aprašydamas tą nacių demonstraciją per 
Pirmosios Gegužės šventę, sąmoningai pastebi, kad Hit
lerio gvardijai buvo pastatyta išilgai kelio, kuriuo va
žiavo ‘'fuehreris”; “tur būt, tam, kad vaikai bebėgiotų 
iš minios į gatvę”.

Jei ne vaikų išdykumas, tai gal nereikėtą nė gink
luotų smogikų burių saugoti vokiečių “tautos vadą” nUo 
visokių galimų nemalonumų.

“KELEltJOi” JUBILIEJINIS 
NUMERIS

šią savaitę išėjo dvigubai 
padidintas “Keleivio” numęris 
30. metu “Keleivio” sukaktu- 
vėms pažymėti. Visa antroji 
numerio dalis pripildyta atsimi
nimais apie titos laikus, kada 
“Kėleivis” pradėjo eiti, apie ko
vas su socializmo ir pažangos 
priešais, apie senuosius darbuo
tojas, kurių daugelis šiandie 
jari yra kapuose. Sd. Bbstorio 
savaitraščiui ir jO piatiftfojams 
teko ypač sunki kova išlaikyti 
su kunigais, kurie nepaisė prie
molių ir net vartojo smurtą 
priėš laisvą spaudą.

Kai užpuolimais ant “bedie
vių”, grasinimais, bylomis ir 
kitokiais budais klerikalai riė- 
stenge sulaikyti socialistų vei- 
kimą, tai jie pradėjo paityš leis
ti savo laikraščius ir daryti 
jiems konkurenciją. Jie įsteigė 
“Draugą” Chicagoje.

t “Kiek vėliau kun. T. Ži- 
Ijriskas (skaitome “Kel.” Ju
biliejiniame numeryje) įkū
rė South Bostone ‘Ateitį”, 
kūčios pagelbai tikėjosi nu
galėsiąs “Keleivį’. Bėt pas ka
talikus nebūto žftioga'us, ku
ris galėtų laikraštį redaguo-

pirmutinis “Aušros žvaigždės 
draugijos pirmininkas — 
zas Stanevičius apsiverkė.
BūenOs Aires,
Balandžio 4, 1936.

...... 'Viįį, . .. ■

ti. Pasikvietė jie tų laikų 
poetą Baniulį, laisvamaniškų 
pažiūrų vaikiną. Vietoj ko
voti prieš ‘bedievius’, jis pats 
pradėjo Dievą rašyti su ma
žąja ‘d.’ Kun. Žilinskas pa
kėlė triukšmą, bet šėrininkų 
didžiuma buvo jau ‘šubedie- 
vėjusi’ ir palaikė redakto
riaus pusę. Kitokios • išeities 
Žilinskui nebuvo, kaip fik 
išsižadėti ‘Ateities’, ir jis 
taip padare. Vėliau iŠ ‘Atei
ties’ išsivystė ‘Sandara’, o 

. kunigai įsikūrė sau ‘Darbi-
■ ninką’*

“Taigi galima pasakyti, 
kad musų spauda / išmokino 
kunigus ir laikraščius leisti.”
“Keleivis” pasirodė nenuga

limas, nes jisai buvo ir tebėra 
populiariškiausias Amerikbs lie
tuviui savaitraštis. Tai jo re
daktoriaus, drg. S. Michelsono 
nuopelnas. Niekas nemoka ra
šyti tokia lehgva ir supranta
ma liaudžiai kalba, kaip jisai.

Kita “Keleivio” pasisekimo 
paslaptis tai —- jo biznio vedė
jo, dį-g. J. Gegužio, gabumas. 
Jisai yra senas spaustuvniū- 
kas, dar Prusnose išmokęs 
spaustuvės darbą. '

Juodu yra geri partneriai, 
moka sutikime dirbti ir kiek
vienas yra labai kompefęntiš
kus savo srityje’. Taigi šia “Ke
leiviu” 30 mėtų šukakituvių pro
ga rflįs nūoširdžiai sveikiname 
draugus Michelsoną ir G-egužj

Matto Grosso gilumoj. — Chiriguarios, tobas. — 
Vyriausias teisėjas: brauningas. — Pergy
venimai, pabėgimas. — Tik šį balandžio mė
nesį Sužinojo, kad Lietuva atsiskyrė nuo ltu- 
sijos. — Nori žinot, ar dar gyvi jo tėvai ir 
sesutės Skirsnentunio parapijoj.

Balandžio 2 d. 1936 metaiš 
Argentinos sostinę Buenos Ai
res pasiekė Juozas Strinėvi- 
čius, 40 metų amžiaus, kuris 
lygiai pusę savo gyvenimo pra
leido kairio belaisvis Rio Nėg- 
ro upės piratų naguosė. Cofum- 
ba, Caimbra, Miranda, (mil'ži- 
niškamex Brazilijos Matto Gros
so estade), civilizacijos nepa
liestos' apylinkės, Riri Negro 
upė ir jos įtakos nuo 1916 iki 
1936 metų buvo jaurio, laimės 
ieškojuSio lietuvio teritorija. 
Chiriguanos ir tobaS indėnai 
— jo draugai, o virtę piratais 
kultūringi kreėžai bei Europos 
avantiūristai — jo išnaudoto1- 
jai. Adomo rūbai, vėjo šukos, 
saulės rankšluostis, penkiana£ 
ges linkstančios Šakutes ir 
“sieros žemelės” patalinė per 
dvidešimtį metų! Piratų iŠ im 
dėnų perkamų tigrų, leopardų, 
sirijų odų nešiojimas ir kro
vimas; garsas plunksnų, edeo 
lapų, panamų valaknų skirsty 
mas — jo darbas. Gerk ir val
gyk kiek nori, tik nesibunta- 
vok ir nebandyk pabėgti, ries 
vyriausias teisėjas yra auto
matiškas piratų karabinas!...

Ne lengvas darbas yra pa
daryti intėrview su .žmogum, 
kurio akyse yišą laiką blizga 
džiaugsmo ašaros — kad rizi
kuodamas gyvybe jis šavo gud
rumu laisvėn pabėgo — iV 
karts nuo karto jo y>eide ma
tai sielą slegiančius šešėlius, 
kadangi išlindęs iš saulėtų po
žemių jis nepažįsta pasaufio'. 
Bėt jis yra mūšų lietuvis, žmo
gus, kuris, jeigu butų kitos, 
galingesnės tari tos, be abėj^ 
taptų pasauline garsenybe, kad 
nepaskendo drogos labuose, iš
saugojo savo tvirtą > sveikatą’ 
fitfO alkoholio ir narkotikų, kad 
nepanorėjo tapt baltos veislės 
primaišytoje aboriginiŠkų indė
nų genčių šeimose, kame dau
gelis portugalų šavanoriū bei* 
iš prievartos avanyiuristų ga
lutinį savo gyvenine tikslą afc 
randa. Taigi šį karią kalbėsi
me tik apie tai, aoie ką pari
šo sužinot pats Juozas Stane
vičius, būtent, ar gyvi jo tė
veliai ir sesutės.

.Savo adreso jis1 nepamiršo. 
Tatai jis įrodė adresuodamas 
laišką savo tėveliui apie šeši 
metai tam atgal, kada Rio Neg
ro slėnyje priverstinai nusilei 
do kokios tai mokslinės ekspe
dicijos orlaivis. Niekam nemėk

(Jos amžiaus 75 fiietą sukaktuvėms)
V' k—

t Kovo* 18 d. Vienai. žymiau
sių Lietuvos moterų’ visuome
nės veikėjų ir rašytojai-auklė- 
tojai Gabrielei Petkevičaitei- 
Bitei , suėjo 75 metai amžiaus. 
Tai duoda progos trumpai pa
žvelgti į jubilijatės ir jos dar- 
rbriš. 

■ i ' •

Gabrielė Petkevičaitė gimė 
11861 m, Panevėžio apskr., Smil-

tant malonus aviatoriai jam 
davė Voką ir paišelį ir j/s pa
rašė šitokį laišką

“Pranui Stanevičiui, Kauno 
gubernija,' Misija, Skirsnemu- 
nio parapija’ Raseinių pavie
tas, Paimsrės kaimas. Esu* gy
vas irt tikiuosi išsigelbėti.” 

, Manau, kad tą laišką avia
toriai pasimatę..O4,dabar, kad 
ir savaitę Įsako man truks, bet 
pats rašysiu^ lietuviškai. Tegul 
nepyksta ant manęs... Aš jų 
nėūžmiršau.|. v

Musų pa$kalbejimas ėjo is
paniškai, no£s Juozo kalboje iš
siveržia guarani ir indėniškų 
•.tarmių žodžių. Kiekviena prb- 
■ga jis bandų ir lietūViŠkdi kai 
bėti, bet mąstymo sistema, lie
žuvio ir lupų technika jį su
klaidina : taria taip, kaip’ dvi
dešimtį metiji kalbėjo, kada si
muliavo pasitenkinimą būti pi 
ratų vergu. Nes jeigu alcague- 
tės (moraliai būOlę piratų šni
pai) bnsteb^š, kad vienas iš 
Šešių ten buvusių europiečių 
užsimąstęs, $uoj kris įtarimas 
planavimo pabėgti ir bus taip, 
kaip su ligoniais bųn!a* O su
sirgusį pagydo kulka. N u šau
na, patraukia , palapinę toliau, 
ir senos vietos įvykiai jau ne
liečia senos į rezidencijos gyve
nimo ir nuotaikos drumsti nie
kam nėprivąlo... Piratų tarpe 
yra teisėjasjvir budelis. Virši
ninkai gyveda gerai. Jie turi 
auto sunkvežimius’ ir motori
nius laivelius. Šū musų sukrau
tomis iš indėnų supirktomis 
odomis ir išdirbiniais jų komi
saras išvyksta ir kelias savai
tes ifegrįžta. Grįžta be prekių, 
tik su pinigais. ;

Skaitytojams buš įdomu, 
kaip mūšų lietuvis į ten pa
teko. Taigi, įkaitykite. Iš Lie
tuvos atvyko 1912 m. Apsigy
veno Argentinos mieste, Roša- 
rio. Kontraktistai % samdė dar 
bininkus įvairiems darbams į 
tolimas provincijas. 1916 m. ir 
jis susikontraktavo trims mė
nesiams, neva geležinkelio tie
simo darbams tarp Paragva
jaus ir Brazilijos. Išvdžiavo su 
agentu ir keliais kitais jaūna’s 
darbininkais. “Kol pradės vėst 
geležinkelį”, nešiojo iŠ indėnų 
superkamas tigrų odas ir virė 
valgį iš eilės, kuriam pripuo
la. Už trijų mėnesių pasibaigė 
kontraktas if jis paprašė Už
mokėt po tubs žadėtus 7 pe
sus dienai. Teisėjas ramiai at

nas žymus Lietuvos mokslo ar 
visuomenės veikėjas.

1889 mėtaiš Gabriele Petke
vičaitė pirmą kartą gavo pa
rkaityti dr; V. Kudirkos reda- 
guojarilą “Vrirpį”. Tai būto di
džiausiai akstinas, kuris jurbi- 
lijatę lajinė j o grybai lietūviš> 
kam veikimui ir lietuvių lite
ratūrai. Ji Susipažino su že
maite, J. Jablonskiu', V. Ku
dirka’ ir* kitais mūsų tautinio 
atgirnimb pionieriais. “Varpe” 
radiisi dr. V. Kudirkos felje
toną, kad’ jis samdysiąs žydą 
lietuviškiems raštams rašyti, 
jeigu lietuviai nesiimsiu plunk
snos, Gabrielė Petkevičaitė ti 
su" smarkumu šoko į lietuviš
kosios literatūros kūrimo dar
bą. Netrukus jos raštai jau 
puošė “Varpo” puslapius. Ėc 
grožines literatūros kurinėlių- 
apysakaičią, novelių, feljetonų, 
— ji dar rašė ir grynai pub
licistinių straipsnių, keldama, ir 
spręsdama lietuvišką j ai visuo
menei rupimus, opius klausi
mus.

1901 m. Gabrielė Petkevičai
tė ilgesiiiaifi laikui apsigyveno 
Puziniškyje, tėvb dvare, čia ji 
ūkininkauja, moko apylinkės 
lietuvių vaikus, globoja našlai
čius, moksleivius, Skleidžia 
draudžiamą lietuvišką literatū
rų. Dr. Petkevičiaus namai 

i virsta tikrif lietuviškumo Ži 
diniu visame Panevėžio* ap
skrityje; Savo raštais ji ima 
jatr plačiaj garsėti ir susidaro 
žymios beletristės vardą. Paga
liau, ligi to , laiko pripuolamai 
šelpusi žemaitę, ją atsikviečia 
pas save, duodama jai gerūs 
sąlygas gyventi ir rašyti. Tai
gi, Lietuva yfa skolinga Bite\

ACf I f 
nes kitaip butų neturėjusi to 
didelio žemaitės indėlio į taip 
negausių literatūrą lietuvių.

Po kurio laiko Gabrielė Pet
kevičaitė sunkiai susirgo kau
lų ligomis, kurios ją kankine 
jau mio dešimties mėtų am
žiaus. Tačiau ir 
gulėdama lovoje, 
tarinėjo Visiems 
siiomeniškais ir 
klausimais. Šiek ( t I
Vėl stojo į visuomeninę veik- . 
lą, plačiai dalyvaudama įvai
riose Lietuvos organizacijose 
ir spaudoje.

1909 metais rašytoja apsi
gyveno Vilniuje. Čia ji dirbo 
“Lietuvos žiniose” redakcijoje . 
ir bendradarbiavo “Lietuvos 
Ūkininke”. s

Didžiojo karo metu vėl bu
vo sugrįžusi į Puziniškį, o po- 
karo, mūsų rašytoja apsigyve
no Panevėžyje, kur ir dabar 
tebegyvena. Kurį laiką buvo 
gimnazijos mokytoja, o dabar 
Visą laiką gauna pensiją ir ra
šo, daigiausia, savo atsimini
mus. “Dabar visą laiką, kiek 
tik begaliu, laikau savo ran
koje plunksną, žinau, jog su 
manimi užmerks amžinai akis 
ir daug puikiausių musų atgi 
jimo istorijos lapų. Tačiau 
kiek besuspėsiu, kas gali žino
ti? Sveikata menkėja, krutinė
ję vėl kažin tas ima knisti. Vi
sa viltis, kad musų šeimyno
je, kaip iš tėvo, taip ir iš mo
tinos pusės, visi arba jauni mi
rė arba ilgai gyveno. Jauna ne
miriau, nors nuolat giltinė ty
kojo manęs 
Partinį savo gyvenimą pati Bi 
te.

, šia proga pažymėtina, kad 
1920 m. gegužės 15 d., kaip 
amžiumi vyriausioji atstovė, 
Gabriele Petkevičaitė pirmoji 
pirmininkavo ir pradėjo Lietu
vos steigiamojo seimo darbus.

Tikras užsiėmimas jubilija- 
tėš yra pedagoginis darbas. Ta
čiau ji visą savo gyvenimą au
kojo žmonių meilės įdėjomis 
įgyvendinti. Ji savo rašytojos 
gabumuos dažnai aukodavo vi 
suomehės gėroVei, spaudoje 
keldama ir spręsdama įvairius 
visuomeninius reikalus. Ji nie 
kados nelaukė, kad šiuos su
manymus kas nors kitas im
tųsi vykdyti, bet ji pirmo i» 
juos uoliai stengdavosi įgyven
dinti. Gabrielė PetkeViČaitė-Bi- 
tČ it Savo raštais yra labai ar
sima sodžiaus žmonėms. Kas
dieniniame gyVėriime*' ji tikra 
darbo ir Vargo 'bitelė. Ji švie
čia, dirba, triūsia ir aukojasi, 
Užmiršdama pati save ir savo ■ 
ateitį. Tsb.

Reikaiat&lte “NAUJIENAS'’ 
ant bile kampo, kifr parduoda
mi laikraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavfes Jums pa
tarnauti. Jisai tenai stovi ne sa
vo smagumui, bet Jūsų pato* 
gumd dettL
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pamatyt i šia vasara
vietų, kurias jus atlankysite, 
jeigu važiuosite kartu su Ame
rikoj gimusiųjų ekskursiją 
Liepos U-tą dieną laivu S. S 
GEORGIC! 50 dienų tik $300.

Iš Bijūnėlio dar 
buotės labai gerai.

Siha.

•tuvoj. Velia" pasirodė Mamyj t§iOms moterims tai

progą pamatyti šią 
nepaprastai žemą

VIETOJ savo gra
Lietuvos pajūris ir

NORTH ŠILE. — Praėjusį 
šeštadienį, balandžio 25 d., BB- 
junėlis turėjo parengimą'. Pro 
gramas buvo paprastas, bet 
malonus, ir nors laiko pareh- 
gimui suruošti buvo mažai, bet 
mokytoja, p-lė Skeveriutė, pa-' 
švente daug energijos, ir to
dėl parengimas išėjo 
sklandžiai.

Pirmiausia sudainuota 
dainelių labai sutartinai, 
liau smuikavo solo jaunas pia
nistas Arturas Stanionis. Nors 
jis yra dar jaunutis, bet smui
ką valdo gana gerai ir publi
kai jo smuikavimasl labai pa
tiko. J

laba?

pora1

Toliau išpildė klasišką šokį 
p-lė Jozefą Kupreviičiutė. Ši pa
nelė gerai išsilavinusi šokti, td! 
dėl ir mes nenorėjome paleis- 
■fi ją riūoi. pagrindų.

Piano sblb1 skambinč5 p-lė Sin- 
kiutė. Jos piršteliai dirba laL 
bai mikliai ir ateity ji gali pa
sižymėti kaip gabi* pianistė.

- šokį atliko Rūth Sinkus. P-lė 
Sinkiutė, ribrs dar mažytė/ bet 
klasiškuose šokiuose toli pa« 
įžengusi.
’ Piano solo\ išpildė A. 
lelis ’

Dainavo, solo p-le A. Man 
kiutė. P-lė Mankiutė turi ma
lonų, balselį lyg lakštutė.;- nors, 
matyti, buvo nedrąsi; bet jaus
mingai pūdainavo.

Po to r _ “
Mankiutė ir Mičuliutė. 
jaunutės, jos tačiau gerai su
dainavo.

Flora Viliutė gerai sUVaidi- 
no monologą1. Monologas gan 
juokingas ir publikai patiko:

Vėliaū višas chorūs sudaina
vo ir atvaizdavo Piemenėlį. Pie
menėlio rolėj buvo Algirdas 
Bačuhas.- Algirdas buvo tikras1 

, Lietu vos piemenėlio- atvaizdas. 
Lyg ir griaudu pasidarė ph 
siminus vargingą praeitį Liė-

išpildė duetą p-lčs
L Nors

’tė\ — tai buvo p-lė O. Rypke- 
vičiutė. Mamytės rolėje ji paL 
sftodė tikrai žavėj antį artiste. 
Bet labiausia publikai palįikdl 
Kukulių daina, kurią sūdaina- 
vo visas choras*.

šį turingą programą išpildė 
Bijūnėlio choras vadovaujant 
p-lei Onutei Skeveriutei. Visas1 
kreditas priklauso jai, kad ne
pagailėjo pastangų sudaryti1 
taip artistišką programą.

Kaip teko patirti, pūblika' 
buvo labai patenkinta progra1 
m'u ir parengimo tvarka. BU 
junėlio parengiihaš pavyko vi
sais atžvilgiais. Kiek patyriaiV 
iš rengėjų, tai’ liks ir gerai1 
pelno.

Lai gyvuoja Bijūnėlis ir 
Northsfdes jduhtfdliai!

' Nūrthsidietė.

nesmagu
P^nia Vidliaj Vį^ojčiį, 35 m., 

11^7 Wa^hingtbn J&ūlev^Tčf ii 
:p-id' tecėdeš Ė. Tūttle; 46 m., 
1261 #ašAingw>n bi’vdi, ba- 

^lūnd^žib' 10 d. 1934 metų buvo 
ifiniinių teisėjai. Pasitaikė 
įta’fp, kad tbjė čtoty, Pūi4 jos 
^prižiūyėjū rinkiūiūš, šUTasta, jo- 
’gėi 13$ Motas sUMaTkiavū nė 
pilnateisiai’ balfeuotojai, bet kas 
nots kitas.

i štai už šiuos 139 balotus 
kauntės teisėjas Jareėki ir pa 
Skyrė kalbhmonis pblitikier- 
■koms bausmę kalėti po metus 
! laiko;
i Išnešdamas spfehdimų teisė. 
jas pareiškė kad Veikiausia Už 
moterų andarokų slepiasi’ Vyrai 
politikieriai, kuriuos jos, mo-

terys, žino. Tačiaus jos atsisa1 
kiufeioš atidengi i kattininkūs, tai1 
tegul ir prisiima jiems priklaut 

’sančią bausmę.
•-? t~-.T -/.r/ . - ..............

: #z**> v 4 vi.i.V. 04?.

Moterų advokatas- padarė rei- 
žirtgshftis perkelti 6yią 

į Apeliacijų" Mšmą.

3-ją Metų Sukaktuvių MiiiČjifnui

PROGRESS
KRAUTUVĖ

SKELBIA

Išpardavima
Siūlomos gražiausiom prekės Ūžimams

MAŽIAUSIOS KAINOS MIESTE

Nedidelis yra Lietuvos kraš
tas. Ir norint kalbėti apie Lie
tuvos poilsio ir vasarojimo vie
tas galima sakyti, kad beveik 
visa Lietuva yra lyg ramus ku
rortas, Švelnus klimatas, be 
karščių, nepaprastai gr.'iži 
gamta, galinti didžiuotis švel
niu ir ramiu kalvotos lygumos 
grožiu. Grožis be majestotin
gojo aukštų kalnų ir uolų rūs
tumo, be absoliutės lygumos 
melancholijos. Lietuvos poetas 
Mickevičius pasakė ^‘Lietuva, 
tėvyne mano, tu esi kaip svei

kata”. Bet ne tik poetas be- 
' galo įsimylėjo į savo tėvynę, 

pripažįsta jos grožį ir daugybė 
svetimšalių.

Sunku išvardyti visas Lietu
vos vietas, kurias naudinga ir 
įdomu butų aplankyti. Paduo
siu čia žinių tiktai apie tas 
vietas, kurias Amerikiečiai Lie
tuviai turės 
vasarą už 
kainą. 

L

PIRMOJ 
žumu stovi
pagarsėjęs PALANGOS mieste
lis. Lietuva turi apie 100 my
lių juros kranto. Tai neilgas 
ruožas, bet jame turime žymių 
maudyklių. Per visą savo ilgį 
nuo šventosios ir Latvių sienos 
ligi Nidos ir Vokiečių ribos jis 
yra dailus, apneštas juros ban
gų švarutėliu baltu smėliu, ku
ris vienu sudaro vos pastebi
mas kopas, kitur yra suvarytas 
į didžiules kalvas; Juros van
duo visur yra švarus; permato
mas, vėsus ir beveik gėlas. 
Kur nekutf prie pat juros van
dens nusileidžia nuo kalvų jau
ni ir seni pušynai. Jų kvapas, 
saulės spinduliai ir ju*ros vėsu
mas sudaro ideališką vietą po
ilsiui.

Visas Lietuvos pajūris yra 
gražus ir tinkamas . vasaroti. 
Bet Palanga geriausia žinoma 
Jos BIRUTĖS kalnas nuneš ju-. 
sų mintis į garbingą ir roman- 
tingą Lietuvos senovę. NAGLIO 
kalnas primins jum, kad ir jū
sų tėvų tėvai nekartą turėjo 
kovoti, kad išlaikyti savo gra
žųjį pajūrį busimosioms kar 
toms pamatyti, pasigerėti.

“Ant marių krašto PALAN
GOS miestelis”, yra vienas iš 
puikiausių Pa balti jos maudyk
lių vietų. Palangą ih žiemių ir 
rytų supa kalnelių juosta, iš va
karų Pabalti jos jura. Palan 
gos juros ypatybė ta, kad juo 
didesnė banga, tuo šiltesnis van 
duo. Juros krantas pamažu nu
sileidžia. Juros dugnas švarus 
ir kietas. Taip kad maudytis 
čia nepaprastai malonu.

Yra gražus parkas, aikštės 
tenisiti ir gimnastikai, jojimo 
mokykla ir t.t. žodžiu, viskas, 
ką vasarotojas sau gali pagei
dauti.

Taigi Amerikoje gimė Lietu
viai pasinaudokite progra šią 
vasarą pamatyti Palangą ir 
Lietuvos pajūrį, kuris bus tik 
vienas iš tų gražių ir įdomių 

t

f

♦ LUMBER
co.

ONLYCHKACiO YAR9 WITH Ali THE i
J

PLUMBERIU
ĮRENGIMAI

Sudedame vanas 
ir sinkas už 

žemiausias kaihas

Palyginkit 1
Musį žemas

KAINAS! J
SYTA! IR DURyŠ 
it fx4 Floorin 

padarotfii šėn- 
sacingai pigiorti 

kainomis.
iŠ1

CICEROViVkllV -

VANDENS
VARTOTOJAI!

I'

3' Virs 2,00b,000 galionų vandens 
■ kasdiert Cicero išleidžiama hie- 
> kais dėl netikusių plumbingų.

. 'RJi'

$75.00 3-jų dalių miegamų 
kambarių Setai j

39.75
$75.00 gražus Seklyčiom 

Setai
38.50

Nauj’as Uždengimas
Pilnas naujas izoliuotas uždengimas 
(sheetinK) Nepraleidžia vandens, užtik
rina nuo žiurkių ir

■ purvo. Arkužo miefos
4 pėdos x 5 pėdos, 
štuka _______________

- ................
45c

stogams popierius 
Stambus geriausios rųŠies

(jį JĮ Už Casli pinigus 
MusO Y1 y|.Uir b<KOLKO8 
Kaina | l>HM“ly,no

geriausios rVšies

Tikrai naujas plaster board 3/8 colio 
storio už 1000 ketvirtainių ^9^ 
pėdų ...............................  fcoiy*

LĖNTELSS_ kaip naujos
Ryšulys _____ _______________

MALEVOS PRISTATYMO
Labai geros rųšles ma-
Ievos. Specialiai žemos 
kainos. Ejj
Galionas --------------------

Turime visų Sherwin-Williamk 
ir Dileli Boy Baltąją Alavą

(Lead).■ į .a i m *...............     t

GERIAUSIOS NAŪJOS ŽOLY
NAMS tvoros 420 Aukščio. 
U, S. Steel Corp. 8V><Ž
išdirbystės, Pėda ..........  '

• doriausias inšulatirtg' board J/j 
< storio, 4x0 iki 4x10 už 
j 10b0 kptvirt. pėdti* ----------
*^2x4 coliai, kaip nauji 
, pėda ____________ _———---------

% colio
$35

1£

Truputi pavartoti plumberių ireiiglinai, vanos', sinkus už' numažintas kainas —- 
PERSITIKRINKITE MUSU KAINOMIS., .

Įvairus syta! ir durys žemiausiomis kainomis. 
Įvairios ištvermės stiklai už. jūsų kaina* , , 

2x0, 2x8, 2x12 rašteliai—1x0 iki 1x12 D. and M. lentos, kieto medžio.
■ " ! --------------—-...................................... •   

Didelis Pasirinkimas Visokią Bargenų
Pirm Negu Pirkaitė Ūžeikitė i įPlusų Sandelį

MpS
DAY 5UNDAV

3800-S0 S. V/ŽŠTERH AVĖ.
I’o pietų skambinti—Archer .. Avė. ir AVcstern 

Išpardavimas aprubežiubtas.
Neparduodame pirkliams.

Vartokit Vandens kiek tik jums 
rėikia, bet žiūrėkit, kad hesieikVo- 
tų be reikalo.

^K^>!,; Visu6ihet prižiarėkite, kad kranai 
; butų tvarkoje.

; \ fRANK J.BROZ, .
Superinfendeiit oi AVater, Town oi Cicero.

U • ’ • ■.•.*•• . j
S** .......................  ............. >' l. " I ............... i .1.1 i II j

GADITB GAUTI
Paskolas Dėl Pirmų Morgičių 
Pagal Direct Reduction Planą

L PARANKUS;
. '.'z z'"

KEISTUTIS LOAN & BU1LDING
ASSOCIATION NO. 1

* .- 840 Wė$t :Š3rd',Street ■■ ■
f ■ ■■ /v

F E 1) o M E L O AN ■ B A N K
OF CHICAGO... r ■ B į a

- 't < • t -- « : c*- '5,

$80.00 3-jų dalių moder
niški Miegamų kambarių 

Setai 
44.50

$30.00 gražus, naujos ma
dos, 9kl2 kaurai

*16.95
$50.00 stalo viršų mados 

Gesiniai Pečiai
*24.90

Į $119.00 Rcfrigeratoriai 
netoli 5 cūb. pėdų mieros*

<89.50
$75.00 puikus eonsole, 7-^

. tūbų radios
*29.95

$30.00 Studio Couches
16.95

’ 9x12 gražios Klijonkės
*2.98

$30.00 5-kių dalių Brcak- 
fast Setai 
*14.95

$25.00 gražus nauji Loun- 
ging Krėslai 
*12.95

Naujos Mados garantuoti 
Midget Radios' 

6.95
Imame senuš dalykus į mainus ant naujų. Duodam 

didelę nuolaidą. Lengvus išmokėjimai

J222-24-26 SO. HALSTED STREET
Vedėjas J. KALĖDtNSKAS 

Tel. VICTORY 4226

Pasiklausykite Progress Krautuves radio programų iš 
stoties WGES nedčlioj- U-tą valandą prieš piet

iiiiri nei iac |R dovanu i INIuMAulullu LAIMĖJIMU I
Rengia CH1CAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA

F

’ .■ •• .« »| i ■« - . > •«

SEKMADIENY, GEGUŽĖS-MAY 3,1936
nntiMT i O OA YJTVTTT Įžangai ir Laimėjimui Tikietas $1.00
PRADŽIA 2:30 PO rlElŲ Vien Įžanga „ ......5Vc .

VAKARO PROGRAMAS/
1. “INICIJAGIJOS,” prigelbstant Vyrų Chorui, Lietu

vių Simfonijos Orchestrai, solistams, lošėjams— 
vadovauja K. Steponavičius. .

2. “BIRUTES” Choras, dirigentas J. Byahskas.

*
3. JONAS ROMANAS, solo.
4. BARBARA DARLYS, solo.
5. “NAUJOS GADYNĖS’* Choras, dirig. G. Steųhen'

----- - L-tas K. Steponavičius.

ASHLAND BOULEVARD AUDITORIUM
KAMPAS ASHLAND IR VAN BUREN

t t •< ■ f » ’» V ■ - •' '• ■ ‘ ■■ ' r A ' ‘ - ■ r « *• '■ Į »■» * ' ' * . •

I. Į, .  I. .- IL- -  ■ -■  ‘        "   ' ■"=' '•

6. "PIRMYN” Choras, dirigent
7. KAZYS PAŽARSKIS, solo.

— '■ -I

8. GENIA LUKAS, sofo
9. JOSEPHINE ALEKSIUTĖ, šokėja.

10. “KANKLIŲ’’ Choras, dirigentas A. Kvedaras.
11. UNIJOS Orchestras iš 8 muzikantų gros Šokiams.
12. Dovanų Laimėjimai.



■

šeštadienis, gegužes 2, 1936

duodamos Grant

nes veltui duo

GARSINK1TES “NAUJIENOSE”

PAINT OIL

PILNAS PASIRINKIMAS STATYBOS MATERIOLO

ŠIOS SAVAITES

Eitra darganai
SOUTH SIDE BREWING CŪMPANY

už vienas

Dykai
SIETAI DĖL LANGU

IZOLIACIJOS DĖL SIENŲ

KAINOS PRIEINAMOS—LENGVUS IŠMOKĖJIMAI—PRISTATOM į visas CHICAGO DALIS

Czerwiec
Kuciemba

Keliautojų aplink 
pasaulį vakarėlis

1 Oc 
19/2C 
15 c

naujo sugud 
Komitetas.

musų 
kito-

12%c
12!c

30c

Atsilankius į Paul 
Dalens aptieka

M. NORKUS
Res. YARDS 2084

ligoniai 
savaites 

išmokėta 
dar tebe-

SAMPELINĖ 
ELEKTRIKINĖ 
LEDAUNĖ 
VIKTĖS $150

kad
sam-

NETIRPYTI TAUKAI
Svaras ..........  -

PORK LOIN '
Svaras ......................

PORK ROAST
Svaras ........

MĖSA DĖL SRIUBOS
Svaras  ..........—...

Visi geria ir mėgsta AMBROSIA 
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra 
padarytas iš geriausios rųšies pro
duktų.

Golfo ir teniso pamo 
kos merginoms

KIAULIŲ KOJOS
Svaras ....................

VERŠIENOS KULŠIS
Svaras ...................

CORN BEEF
Svaras .....................

SVIESTAS
Svaras .....................

vakaro 
salėj 

avenue.
kaštai

Lietuvių Profesiona 
lų ir Biznierių Aso 

ciacijos Narių 
Dėmesiui

Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitų ir teisingų patar
navimų.

3225 So. Lituanica Avenue
Biznio Telefonas' BOULEVARD 7179

nuosavą
Dabar randasi

Ii jų. Kiek ilgiau užtrukę Ang
lijoj ir Glasgove, Škotijoj. Lon
done radę nemažai lietuvių; gal 
busiu apie 1,500, Glasgove lietu
vių esą apie 4,000. Glasgovo 
lietuviai juos gražiai pasitikę. 
Net tris parengimėlius jiems 
lietuviai ten surengę.

• Po programo buvo šokiai.
—B-darbis.

Pirmiausia reikia paklausti 
apie tų aptiekų bile praeivio 
Archer gatve, apielinkėj gyven
tojo. Tokie žmonės mat viską 
žino kas atsitinka jų apielinkėj.

GONTAI IR LENTOS
KIETAS IR MINKŠTAS 

MEDIS GRINDIMS

vai. va
trum
Act’

jogęi vieta jau

baigus bus šokiai. Bukite kas 
galite tame parengime.

Lietuvių Profesionalų ir Biz
nierių Asociacijos direktorių 
susirinkime laikytame balan
džio 22, d. tapo nutarta sureng
ti pusmetinį Asociacijos narių 
mitingų. Todėl nariai yra 
kviečiami dalyvauti tokiame 
mitinge ir vakarienėj gegužės 
6 dienų 7 valandų 
Smith’s Palm Garden 
adresu 4177 Archer 
Asmeniui vakarienės

/ BRIGiHTON PARK.—Brigh 
ton Parke, Archer gatvėj, p. 
Paul Dalens laikė iki, šiol pla
čiai patronuojama ‘lietuvių ii 
kitataučių aptiekų.

Betgi dabar, jei nori greitai 
surasti kur ta jo visiems žino
ma aptieka randas, jau yrakvar

NAUJOS, 2x4, 2c 
už pėda

Jauna, talentinga daininkė 
Gene Lukas, kuri dainuos Chi- 
cagos Liet. D-jos Iniciacijos ir 
Dovanų laimėjimo iškilmėse. 
Jos įvyks šį sekmadienį, Ash
land Boulevard Auditorijoje.

Programėlis buvo geras, tik 
publikos permažai teatsilankė

Iš socialistų dar 
buotes

Old Golds padaryti 
iš Rinktinio Derliaus 
Tabako—pabandykit!

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

908-910 W. 14th Street 
MOTERŲ DIENA SEREDOMIS

Po naujų savininkų priežiūra. Naujai išremontuota išmalevota. Ma 
sažai—Chiropodistai—Atdara dieną ir naktį. Swimming Pool.

Phone CANal 9560

Į balių publikos buvo susi
rinkusios nemažai. Kliubui ir 
pelno liko virš $50.

Ateinantis mitingas įvyks 
gegužės 10 dienų 1 valandų

Ir toks praeivis pasakys: Eik 
Į Archer E:g Store ir ten rasi 
Dalens vaistinę.

Gavęs šitokių informacijų ei
ni į nurodytų krautuvę, žino
te, tai gan didelė krautuvė ir 
įėjęs į vidų ne viską iš kartui 
gali pastebėti.

Tačiau turėdamas informaci
jų, kad Dalens aptieka randasi 
toj krautuvėj, imi jos 'ieškoti 
Ir surandi. Bet kuriam ^ampe ?

Well, žinote kur panelės per
ka kojines. Na, pirkdamos ko
jines jos nepamiršta kartu nu
sipirkti ir kosmetikos reikme 
nų. Ot.čia greta ir,yra p. Da
lens aptieka.

Kodėl jis perkėlė aptiekų į 
šių krautuvę? Matote kaip yra: 
namas, kur buvo jo aptieka, 
griaunamas, ir kol bus pasta 
tytas jo vietoj kitas, tai p. 
Dalens su aptieka teks' tarpti

Store pa-

MULE
HIDE

STOGAMS
DENGTI

Garantuojam ant 20 metų 
PLASTER BOARD

-Palyginkit 
i. kainas su 
b mis. Mes Galime 
(sutaupyti jums 
lįittigu.

SPECIALIS PAVASARINIS IŠPARDAVIMAS
VIENINTELIAME SENOS IR NAUJOS STATYBOS MATERIOLO SANDELYJ CHICAGOJ

CZERWIEC LUMBER COMPANY
3658-64 SOUTH WESTERN AVENUE Telefonas VIRGINIA 0458

DYKAI RODĄ
Visi kviečiami.

damas patarimas. Df. 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
nių patogumui.

TRISDEŠIMTS METŲ TOJ 
PAČIOJ VIETOJ

Nėriausi ir paskiausi gydymo 
Budai bus pavartoti, kad jus pa
statyti ant tikrojo kelio į sveika
tą? Nėra jokių ginčų dėl sveika
tos pageidavimų. 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- 

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

brangus.
Dr. Ross Health 

Service and 
Laboratories

35 So. DeaAorn Street 
CHICAGO, ILL.

Priėmimo kambariai: vyrams 500, 
Moterims 508.

VALANDOS: Kasdien nuo 10 ryto iki 
5 vai. po piet. 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

J. A. RIZGEN, AUKSORIUS
3249 So. Halsted St.

Užlaiko didelį pasirinkimą vėliau-B SĄ! sios mados rankinių laikrodėlių
_ vyriškų ir moteriškų, taipgi ki-

tokių brangenybių. Taisom laik- 
rodėlius. •

KUMPIAI IS LIETUVOS
GAUNAMI TIK MUSŲ KRAUTUVĖSE

Balandžio 12 d. įvyko Gar- 
field Parko Lietuvių Vyrų ir 
Moterų Pašalpinio Kliubo su
sirinkimas. Raštininkė per
skaitė praėjusio susirinkimo 
protokolų, kurs buvo priimtas 
vienbalsiai. Po to ėjo ligonių 
klausimas. Keturi 
pasirgę po keturias 
atsimaldavo. Jiems 
po $20. Du ligoniai 
serga.

Išrinkta trys atstovai Chica- 
gos Lietuvių Draugijų Konfe
rencijai, šauktai tikslu Lietu
vos demokratines teises ginti.

Nutarta priimti i kliubų be 
įstojimo mokesties tuos asme
nis amžiuje nuo 16 iki 25 me
tų, kurie dalyvaus kliubo ba
liuje; gi asmenis nuo 25 iki 
45 metų priimti tik už $1 įsto
jimo mokesties.

Balandžio 18 dienų kliubas 
buvo surengęs šaunų balių. 
Balius gerai pavyko.

Penki nariai nebuvo ėmę 
iš kliubo pašalpos per dešimtį 
metų, tai jiems padalinta do
vanų vertės po $10, o keturi 
nariai nebuvo ėmę iš kliubo 
pašalpos per 20 metų, tai 
tiems kliubas atmokėjo po $10 
pinigais, ha jau dovanas jie

OUTSIDE Kilboura $1 .90 
House Maleva ..£... Gal. ■ 
INSIDE House Maleva $1.20

Galionas ........£........... B
FLAT MALEVA .... Gal. $-|.95
VARNIŠAS .....Gal. $j.25
SCREEN ENAMĖLIS į JĮ ~

Kvorta .... ............
SIENOM POPIERA ..........

Rolė ir virš. £..............
WHITE tEAD ....... Sv.

ROOSEVELT 
FURNITUREčJ

2310 West 
Roosevelt Road

TeL Seeley 8760 .

Mitingas prasidės 8 
karo. Bus padarytas 
pas pranešimas “Secųrity 
klausimu.
• Ar yra jums žinoma, 
1936 metais kiekvienas 
dytojas turės mokėti valdžiai 
1 nuošimtį to, kų jis moka 
algomis aštuoniems ar dides
niam savo darbininkų skai
čiui. Trumpa 30 minučių kal
ba federalių įstatymų eksperr 
tas paaiškins dalykų.

Nariai kviečiami atsivesti 
savo žmonas ir draugus į mi
tingų.

Vietoms rezervuoti telefo- 
nuokite — Lafayette 2235.

— J. P. Varkala, sekr.

Golfo ir teniso pamokos 
merginoms dirbančioms vidur- 
miesty yra
Parko aikštėse prie 7 gatvės, 

dalyvaujant Viena pamoka kaštuoja 25 
Narvich, centus; serija šešių pamokų 

• $1. Pamokos duodamos nuo 
, daug bė- 6 va>- vakaro.

Archer Paints & Dils 
6136 ARCHER AVENUE 

ARGO, ILL. 
Stanley Tomashunas, Sav. 

Suminit 429

Balandžio 29 d. Hollywood 
(Yuškos) svetainėje įvyko ke
liautojų aplink pasaulį, Stepono 
Juodvalkio ir Vlado Verbavi- 
čiaus, parengimėlis. Vakaras 
buvo rengiamas tikslu “pasida
linti keliautojų įspūdžiais su 
Čikagos publika”, bet kad tos 
publikos buvo neperdaugiautsia 
—gal koks šimtas su viršum.

Pirmininkavo pats p. Yuška. 
Prakalbų pasakė p. St. Juod- 
valskis. Reikia pasakyti, kad 
p. Juodvalskis yra neblogas 
kalbėtojas; kalba logiškai ir 
nuosakiai. Jis plačiai atpasa
kojo Lietuvos vargus prieš ka
rų, po karo ir kokia Lietuva yra 
dabar. Politinių klausimų kal
bėtojas kaip ir nelietė, nebent 
tik suminėjo kai kuriuos tarp 
tautinės politikos santykiui su 
Lietuva. Gal daugumai klau 
sytojų šitie faktai, kuriuos kai 
betojas aiškino, yra žinomi ir 
jie nereikėjo kartoti, tačiau 
kalbėtojui tenka kreditas už jo 
nuosaikių ir gražia kalba.

Po prakalbos' baletų pašoko 
dvi jaunutės panelės. Viena 
jų buvo p-lė Maleliutė, o antros 
nežinau. Abi jos puikiai šoko.

Solo sudainavo studentas VIa 
das Verbavičius. Jis turi gražų 
augštų balsų, tik reikėtų jam 
daugiau pasilavinti, o butų vi
sai geras solistas.

Baigiant programų šitie du 
jauni keliauninkai vykusiai su 
vaidnio vodevilinio turinio vaiz
delį su dainom. Judovalkis vai
dinio žioplo franto rolę, o Ver
bavičius džentelmono. Reikia 
pasakyti, kad p. Juodvalkis yra 
geras aktorius. Jam ta role 
taip tiko, kad rodosi, nė profe 
sionalis aktoriui nebūtų galė
jęs geriau atlikti.

Apie savo kelionę jiedu ne
daug kų tepasakė. Girdi, tai dar 
tik esanti kelionės pradžių. 
Amerikoje jiedu dar nedaug kų 
esu matę ir patyrę. Savo ke
lionę pradėję nuo Latvijos. Ap-J Archer Avenue* Bi 
lankę Suomi jų, š vedi jų ir Ang- talpose.—VBA.

MOTORLAIVIU GRIPSH0LM
Ilgio, 575 pėdų: pločio, 74 pėdos: 18,000 tonų reg. tonažas; 23,600 tonų (talpos 

IŠPLAUKIA IS NEW YORKO

Gegužės-May 29 d., 1936 m., 11 vai.'ryto
. . Via Gothenburg

l Klaipėdą atplauks birželio 10 d., 1 vai. po plet

Motorlaivis Gripsholm yra nepaprastai švarus, moderniškas su ge
ra ventiliacija. Skanus ir įvairus maistas. Patarnavimas maloniausias. 
Kelionėje bus visokių pramogų: šokių, muzikalių koncertų kasdien ir 
kita. Kambariai dideli, švarus ir gerai įrengti. Erdvios salės. Platus 
deniai įvairiems sporto žaidimams ir pasivaikščiojimams tyrame jurų 
ore. Reikalaukite ekskursijos brošiūrėlės.

i Ekskursija užgirta Liet. Lalv. Agentų Sąjungos Amerikoje.
Platesnių žinių ir laivakorčių kreipkitės

LITHUANIAN NEWS PUBLISHING CO., “NAUJIENOS” 
1739 South Halsted Street, i Chicago, Illinois

AUTORIZUOTA AGENTŪRA

SWEDISH

Pereitų trečiadienį įvyko 
Chicagos Lietuvių Moterų Kliu
bo Komiteto susirinkimas p- 
nios Kelios rezidencijoj, 6744 
So. Artęsian Avė., < 
p-nioms ’ Zalatoris, 
Kiras ir Vizgard.

Komi tėtės turėjo 
gančių dalykų apsvarstyti kas 
link rengiamos “^ard ir Bunco 
Parės, kuri įvyl^s gegužės 19 
d., Zig-Zag Club patalpoj.

Paaiškėjo
yra paimta ir bilietai atspaus
dinti dėl parės, tik reikia juos 
išdalinti proporcionaliai na
rėms, kad. jos pradėtų platin
ti tarpe visuomenės, kas ir bu
vo padaryta. i

Komi tėtės mano, kad jos at 
liko datfg svarbaus darbo. Bet, 
tai dar ne viskas. Jos dabar 
galvoja, kaip čia suradus bū
dų, kad atsilankusieji svečiai 
butų pilnai užganėdinti. Votj
joms ir yra galvosūkis. Gerai, 
lauksime kų jo: 
ravos

Daugiau kaip dešimt kultū
rinių įvairių tautų darbininkų 
draugijų pasižadėjo dalyvauti 
pildyme progrhmo socialistų 
partijos parengime, kurs įvyks 
sekmadienį, gegužės 10 d., 
Pepples Auditorijoj, 2457 West 
Chiacgo avė. Programoj paši-

80c
Taipgi Hardware ir visoks 

Plumbingas.

Turime *
Sandely! •

NAUJAS
DURIS

taip pigiai kai

po piet adresu 3929 West Ma- 
dison st.

Garfield Parko kliubiečiai 
mėgia savo pirmininkų Mede- 
linskų. Taipgi po kliubo ba
liaus jie balandžio 19 dienai 
paėmė . svetainę Cicero j e ir 
suruošė Medelinskui siurpraiz 
parę. Kai jau viskas buvo 
prirengta, tai tapo pakviesta i 
pats Medelinskas. Taigi visi 
turėjo linksmų ‘ pramogų iki 
balandžio 20 d.

Pats kliubo pirmininkas Me
delinskas skoloj nepasiliko. Jis ( 
irgi parendavo tų pačių sve-1 
tainę Ciceroj ir balandžio 23 
dienų surengė savo vardadie
niui — Jurgio dienai — pa-1 
minėti. Šis balius tęsėsi iki < 
balandžio 24 d. . Taigi, gali-| 
ma sakyti, Garfield Parko, 
kliubiečiai turėjo net tris ba
lius paeiliui. ,

— Kavelierius',

J. SPAITIS FEDIRAL NIEAT MARKUS
1949 So. Halsted St. 3407 So. Halsted St.
3631 So. Halsted St. 2119 W. Cermak Rd.

DIDŽIOJI “NAUJIENŲ” EKSKURSIJA
TIESIOG I KLAIPĖDĄ

LAIVO NEMAINANT

Švedų Amerikos Linija

Atdara vakarais iki 8 vai. 
šeštadieniais iki 6.

Sekmadieniais nuo 12 iki 4.
VALDYBA:

S. Czerwiec
F. Czerviec

•J. Myshak

GATAVI LANGAI '
RĖMAI DĖL SIETINIŲ LANGŲ 

IR DURŲ

SUTEIKIAME APSKAITLIAVIMUS
VISOKIEMS NAMŲ PATAISYMAMS

Iš Garfield Parko 
Lietuvių ir Moterų 
Pašalpinio Kliubo

___________ ___________  NAUJIENOS; ^hieago, III.

“Z°£”c Kliubietės rengiasi

co Parės

nių Pėdų r* Cedro ZSf 
Stulpai

už vieną

GERKIT TIK GERA ALŲ MULEHIDE
ROOFS

p L



(Apskelb.)

Rep. xxx arsipkitčs NaujienoseKviečia, dalyvauti

Grant Parke

82th and' Kean' Avė. Willow Springs

MINIMUM

apdraiftį

Jaunuomenes sa

tud.faųs pas jus atvyks,

PARENGIMAItuo yra

bus leistas
nas

Laukią 4,000 svečiu 
Iniciacijosir Dovany

sunaudoti šiuo žymiu Pavąsa 
rio išpardavimu Kellogg’s £e 
reals. Klauskit savo grosernin

014 Gojds skąniausi 
cigare tai—pabandykit!

yra 
ąug

laši

ranciškos Abro 
draugai ir pa 

lUošipdžiai kviė

ąmi 
da- 
ikti

’SAUGOS 
3 įVSU

Works 
ei ja šiiįcį 
dėmesio į darbuotę, kuri 
pbaįsiu ‘ ‘Suaugusiųj ų

Lietuvių Draugijų ir 
Kliubų dėmesiui

8ranešimai 
a lij ienose 
Už dau- 

mokėti.
ADM.

prie §0. Hal- 
Pąrengimai 

Turėkite

inę mo 
U. Ug 
įlenda

Eudeikis, Telefo

paįvairins 
Rrąųgijąs 
Boulevard 

šį sekmadienį. 
“Iniciacijos ir 

alius

Šilalės" pąrap.
dšgyyęno 32 metus.

idęlįame nubudime

Gražus programai 
Henry Boot House 

patalpose

cigarai, cigaretai ir 
ižial Platforma dd 
draugijoms, išvažiavi- 
>arėms. Savininkai

PETRO RIMŠOS
' Iš LIETUVOS
SKULPTĮJRPS

GEORGE MEAT MARKET & 
’ ■' GROSERNE

Nauji žmones perėmė bizni musu bu- 
černę ir groserne ir visados yra di
delis pasirinkimas šviežiu maisto 
reikmenų mėsos ir groserio už pri
einamas kainasr Kviečiame brighton- 
jarkiečius atsilankyti i musu bučeme. 
Yra gražiai užlaikoma ir mandagus 
patarnavimas. ‘

J. DAMBRAUSKAS, savininkas 
4501 So. Taliųan Avė.
’ Tel. Lafayette 8357

pa^ĮĮilap^ykitę puikąąs ra^io 
programo sekmadienį iš stoties 
WCFL, 970 kil., nuo 7 iki 7:30 
yąl. vakare, dalyvaujant gerai 
išlavintai Budrikę orkestrai su 
gražiomis dainomis įp Makąįį 
lais. Reikia pastebėti, kad po 
išdeRoravimo Budriko didžip- 
sios krautuvės 3417 South Hą1- 
stęd $t. dabar eina didelis iš- 
pajdayiihas radįų nepaprastai 
nupigintomis kainomis. -Tokių 
kainų nupigiųimų labai9 retai 
pasitaiko. Tad verta pasinau- 
dųqti. I " .

Administra- 
reipia nemažai 

eina 
Apšvie-

M** *  ' „'i * - i -.<l- „» "t '•

Vinewood Beer Garapn 
Musu užeigoje visados randasi ge
ros rūšies degtine, vynas, alus, ciga
rai, cigaretai, vištienos pietus ’ ir 
mandagus patarnavimas. Atyda drau
gijoms! veltui daržas dėl * visokiu 
) ar engimu! ' Savininkai

WM. DAMBRAUSKAS IR 
BURTHA RANDER

6 blocks ‘Weėt of Keap Avė. & Archer

į Aušros ir ju šei- 
tl • Kažjmiera, duk- 

s ir sesers, sūnų 
etrą Sačiihska ir gimines.

“ j randasi 
JVįaplewood, Virginia

įvyks pirmadieni

SPRING INN
Musu užeigoje visados geros rūšies 
degtinš. a” 
skanus už 
šokiu velt 

mams 11

Įvyks rytoj Ashland Boulevą^d 
Auditorijoj, išdalins $1,500 
dovanų

kuris šiomis dienomis šioje 
krautuvėje einą pilnų pąsise- 
Įdmu. Taipgi padarys daug 
svarbių visuomeniškų parengi 
mų pranešimų. Nepamirškite 
pasiklausyti.

Hęrią pakelį. Kellogg's, 30% 
?ep Bran Flalpes duosim vol
ui, perkant 2 ddeliu pakeliu 

Kellogg'š Corn Flakes ir vienų 
ęąkelį Kellogg's Rice Krispies.

Šitą populiarė kombinacija 
yra supakuota jums Naujame 
patogiame Kellogg Utility mai
šely. Nepraleiskit progos pa-

J. MĮPIS 
. RAMOVA AUTO ŠHOP

Taiso visokius automobilius 
geriausiai ir pigiausiai
834 W. 35th St.

Tel. Yards 6547 -

ro.dosi, yra

JONAS ROMANAS ASHLANR 
^.UDITQRIJQ<JE

Visų mėgiamas, populiarus 
tenoras, Jonas Romanas, ku
ris savo dainomis 
Chicagos Rietuvių 
iškilmę Ashland 
Auditorijoje, 
Tos iškilmės 
Dovanų Laimėjimo 
rengiamas naujų narių pager 
bimui ir konkurso užbagąĮ- 
mui.

Kellog produktu $ 
populiąrizayimo 

savaitė

Layvręnce Tibbett, Metropo
litan Rperos garsusis baritp- 
nas, dainuos kaip solistas Genp- 
ral Mofprs radįo koncertų prp- 
grame sekmadienį, balandžio 3 
d. Tą} buę 'veikiausia jp pas
kutinis dainavimas per radio 
koncertų prograjne sękmądieųį, 
balandžio 3 d. Tai bus veikiaą- 
šią jo paskatinis dainavimas ppr 
rądio einamąjį muzikus sezoną. 
Tuoj po šio koncerto Tibbett iš
vyks į savo farmą Connecticut 
valstijoj pasilsėti. Taigi nepra- 
leskite progos Į pasiklausyti j o 
dainavimo gal paskutiųį kartą 
šį sezoną. ..

General Motors radio progra
mas bus transliuojamas ppr 
radio stočių tinklą. Programas 
bus duodamas tarp 10 ir 11 va
landos vakaro. •

Ir ne tik'Januos Tibbett, bet 
bu4s išpildytą eilė kitų numerių.

Susirinkimai ir pramogų 
DYKAI1 *' * bus' talpinami 
tiktai per DVI DIENAS 
giau pUkartoiimii ireikes

* “NAUJIENŲ”

Oak Fprest prieglauda. — 
Aš, Antanas Lekąvičia, gyve
nąs Oak ^orest prieglaudoj, 
tariu šįrdįųgą ącių sąyo bran
giems draugams už aplankys 
mą manęs šipj vargo būklėj. 
Balandžio 26 dieną mane ap
lankė šie mano draugai: A. 
Ryp’keyĮčią, J. Ąsciją, V. Raš
kauskas, B. Navajauskas ir 
kiti. Buvo labai malpnu ipa- 
tyti tokius brąngius svečius 
vargo ištiktam žmogui kaįp 
piari. (

Tatai parodo, kad yra bran
gių draugų, kurie rūpinasi sa
vo senais draugais ir neinaųo 
apleisti vargo ištiktus. Jie
man pranešė, kad .Chicagos 
Lietuviu Pirmyn Choro ir Lip- 
tųvįij Socialistų Sąjungos Gen- 
tralės Kuopęs Chicągoj pas
tangomis, pasidarbavimu Ryp- 
keyičįąus ir kitų naujieniečių, 
buvo surengtas vakarėlis ma- 

urs ^'dav^'- labai
Rėką to nors

Tąrių vįšiems širdingiausią 
ačiū.

— A. Lechavičius, 
Ins|itutipn, WąrU 43, 

Oak Forest, III.

21st Place Tavern & 
Restaurant

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

• degtine ir cigarai - 
ANTANAS IR AGNĖS’ STUKAI 

Saviniųkai
701 W. Žįst Place Tel. Canal 7522

Suaugusiųjų Ąpšvietos pro
gramą vykinant Betieem Cent
re, 1$35 So. Lopmis st., atida
ryta vadinamas Forum. Tai 
mitingai, kuriuose diskusuojama 
opiosios einamojo gyvenimo 
problęipoą. šitokios diskusijos 
laikoma kas trečiadienio vaka
ras nuo 7:30 ijd 9:30 vai. Visi 
kviečiąiųį atsilankyti ir daly
vauti diskusijose. Įžanga dykai.

Hpnry Boot House apvaijtš- 
čioja tarptautinį vakarą — 
gegužės 1 ir 2 dd.

Henry Bopt House randasi 
adresų “ 701 West 14 •plapę. 
prpgrąmąs susidedąs iš įvai
rių tautų liaudies dainų, šo
kių ir kįtpkįų numerių pildy
ta penktadienį, gegužes 1 d., 
ir dar bus išpildytas šį vaka
rą, gegužes 2 U.

Atsilankykite, įžanga visiems

Chemical Čo.
Salutaro Biteris yra vienas iš geriau
siu Biterių ką šiandien randasi ant 
marketo. Jis žinomas kaipo stera gy
duole dėl viduriu ar kitu nesmagu
mu. Plačiai yra parduodamas aptie- 
kose ir vartojamas. Tavernose geras 
gerti su degtine ir be degtinės. Rei* 
calaukite visi ir visados Salutaras Ri
terio. Pašaukite telefonu Canal 1133.

639 West 18th St.

no nąuųai, . 
gerų pąsękų 
vieną dirbtinę koją gal pa
jėgsiu įsitaisyti. Tad aš ir 
noriu viešai padėkoti per 
“Naujicpas” tierps geros šir
dies drąųgams ir draugėms, 
kurie rėngį kalbamą vakarėlį 
ir kurie kuo nors prisidėjo 
prie taip reikšmingo man day-

. Kaip žįųpma, šį pavasarį Chį- 
ęagos tėtušiai pavarė vietųs 
laikrodžius vieną valandą pir
myn. Pąųg žmonių 
hepątenkiųti. ypač nępatenkin- 

darbininkai.
Taigi C|iicagqę Dąrbo* Fędęrą- 
ęįja reikalauja sugrąžinti seną
jį ląiko mieraviiųą. Ir jį tįjęį- 
si, kad atęjnančiucįe rinkimuo
se lapkričio mėnesį įį. pi., kal
bamas klapsimas bus leįstas 
pįlięčianis ręfępnęįupių jšsfpręą-

Gegužės 5 dieną Chicągoj 
prasidės Jaunuomenės Savaitė. 
Nacionalei Jaunuomenės Ad
ministracijai vadovaujant tą 
jiieną ruošiama didžiulis pa
rengimas International Amphi- 
teatrė patajpose, 
sted ir 43 gatvių 
tęsis iki 10 gegužės 
omenyj tuos paręnkimųs, jje 
ke|jpa bųfi labą! įflpmųs.

Lįętųvių Demokratų Organizaciją Į2-tos wardps rengia gegužės 
2 dieną 8 valandą,vakarų didelį šokį prie geros muzikos, 
šokis įvyks Burdaųsko svetainėj e adresų 4558 So. Talman 
ąvęnųė. Įžanga 25c. asmeniui. Stanley W. Gurskis.

Lietuvių Keistučio Kliųbo vakarąs įvyks gegužės 3 d. Holly- 
wood svetainėje, 2417 W. 43rd St. Prognhmas prasidės 
4-tą vąl. po pietų. Po programo šokiai. Įžangą 25c. porai. 
Komisija ,

Chicagos Darbo Federacija 
dabąptipiu ląiku pirkuliuo j a pe
ticiją, kad surinkti 400,000 pį 
rašų reikalingų laikrodžių klau- 
Simą paleisti referendumui.

SHERMAN HOTELYJ 
Į Clark ir Randolpli Sts.

Kambarys 214-B
j Atdara Kasdien: 

nuo 11 v. ryto iki 10 v. vakaro 
Užsidarys Regųžės 6 d., 1906 

įžanga nemokama.

Kas savaitę “Naujienų” skil
tyse jus rasite Kellogg Coni- 
paiiijos teikiamas žinias apie 
jos gaminamus įvairius pro
duktus. Fabrikantai ir pre
kiautojai pelnys sekdami 
logg Companp pavyzdžius, o 
taip pąt 4 Šimtai kitų Įaikrąš- 
čįų' garsintojai.

šita savaitė yra žinoma 
kaipo ^Kellogg Węęk'\ K|es 
norėtųpiėm atkreipi jūsų dė
mesį į žymiausias šio sezono 
grudų (čereals) produktų vpr- 
tybęs. Vietiniai groserninkai 
pardąyipėją Keilogg cereals.

Nežinomi asmenys išdaužė di- 
deliiįs langus bąrbernčs, kūpi 
randasi ačĮrefju 316 ■ Weąt phį; 
pago avenue, vos porą blokų ųųo 
policijps ^toįje^.' Bąrbepneą są: 
vininkas Stanley Rigas pareiŠ 
kęs policininkams nųomopę, kad 
ras} iąngųs isįląų^ę Jcprštininkai 
todėl, jogei jis nepakelia kainų 
kostųmęriąms už patarnavimą.

VĄLEUIĄ YAGMAN
Persiskyrė sjj £iųp pasauliu 

RegūžeS 1 diena, 6:00 valanti^ 
rytą/i'936f m., 'sulaukus 24 me
tu amžiąus, Rimus Chięago, UI.

Paliko' dideliame nuliūdima 
mylima cioce Anntį Dovgią ir 
krikštą tėvą Stanley Yušką ir 
pažjstamus 1 ir draugus.

Kūnas. pašarvotas randasi 
6108 So. State St. Tel. Eng. 
6530.

Laidotuvės įvyks antradieni 
gegužės1 5 diena, 8:30 ' vai. ry
to iš namų i St. Ansęln para
pijos bazriycįa, ‘ 61 St. įr So. 
Michigan Avė., kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos Už ' Vėlio- 
heš'šibta, o iš’tėri bus nulydė
ta i Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Vaįerios Yakman 
giipinės, ąfaugai ir’ pažįstami 

‘ huoširdžįai' kviečiami da- 
lyyąąt Taiddtuvėse ir' suteikti 
jai paskutinį patarnąyima įr 
at^isyeikipįma.

Nuliūdę liekame,
' Ciocė, krikšto tėvas, 
ir drąugai.

Patarnauja laidotuvių diręk- 
torius J. Ė, 
nas Yards 1741

nraMfiaJKrt i-rifsT

Tavernos
Kur Susirenka Lietuviai*

OtlpŲ S™ 
pas ROSELAHP FŲR

. KAILINIUS '
Saugojain, išvalom, g!a-v . 

zuojam ir apdraudžiant už

‘ ‘ po tėvais Aušraitė '' 
Persiskyrė lšu ‘šiuo ’pasauliu 

balandžio 30 7:551 va
landa vakare 193’6 m., sulaukus 
pusės amžiaus, gimus Tauragės 
apskr.

AmerikO.
. Paliko Į _ ,
dukterį Pėtfdnėl^ ir žentą Au- 
gųst Dąnkert ir šeimyna, sūnų 
Petrą'it marti Agnieška ir jų 
šęįrpypa, btoH Juozapa ir bro
lienę Agotg 
•'myna ir br 
tere'š ir su 
P'

Kūnas pašarvotas 
4358 So. r ‘ 
0817. *’ f

Laidotuvėb ... .
gegužės 4 diena. 8:00 vai. ry
to iš namu'. j Nekalto Prasidė
jimo Panelis šv. parapijos 
bažnyčia, kurioje atsibus gedū- 
lingps pamaldos už velionės 
siela, o iš ten bus nulydėta i 
šv. Kazimiero 

Visi a. a.
ziėnės giminė: 
žistami esat 
čiami dalyvauji laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna- 
vima ir atsisyėikiUima.

Nųlųde lįekąme,
Duktė, žentas, sunūs, 
iriasi it giminės. v 

Pat’arriauia laidotuvių direk
torius J. F. Eudeikis, Telefo
nas’Yards 1741/

ęna, 4:50 va- 
m., sulaukęs

Zįg-Zag
6627 So. Wester»* Avė.

Prospėct 104^2

DINE & DANCE 
4 Flooi* ShoWs Kas Vakara 

su
Snnny Bouchę, M. C.
ir Ali Star Revue 

Vištienos ir Steko Vakarienė 
Be Cover ar minimum charge 
Estelle Andnilis ir motina, Sav.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoj 129 kuopos susirinkimas įvyto 
gegužės 3 dieną 1 valandą popiet & Chernąųsto svetai
nėj adresų 1900 So. Union avė. Visi kuopos nariai jųa- 
lonėkite dalyvauti, nes turime daug svarbių reikalų ap
tarti, taipgi nepamirškite atsiveši savo draugus prie SĮ.A. 
129 kuopos prirašyti. K. Batutis, rašt.

SLA. 260-tos kuopos susirinkimas įvyks sekmadienį, gegužės 3 d.
2 va), po pįąt “Margučio” svetainėj, 6812 S. Western Ąv. 
Visi kuopos nariai prašomi pribūti į susirinkimą ir tųqm 
pat laiku atsivesti savo draugus ir prirašyti juos ppe 
ŠLA. Kaz. Liutkus, rašt.

Simano Daukanto Draugija” laikys mėnesinį suęirįpkimą ąck- 
madienį, gegužės 3 diępą, 12 dienos Chipągo Rietu
vių Auditorium svetainėj, 3133 So. Halsted Susirin- 

' kimąs bus ęvarbųs, todėl IcĮękvipRąs nąryę priyaĮp d^ly-* 
vauti. Taipjau privalo kiekvienas draugas pasiimti |i- 
kietų pikniko, Jcūris atsibus liepos 12 dieną šių metų, ir 
paskleisti savo pažįstamiems, draugąjns, kad turėtų drau
gija geras pasekmes. P. K., sekr.

Lietuvių Keistučio Kliųbo mėnesiais susirinkimas įvyks gegužės
3 d. 1 vai. popiet Hollyivood svetainėj, 2417 West 43 st. 
Po susirinkimo bus šokiai su programų. Pramogos pra
džia 5 valandą po piet. šokiams grieš gera orkestrą, įiąs 
užkandžių ir bus galimą su kliiibiečiais lipksinai laiką

, praleisti.—Kviečia Įteigimo Komitetas.
Rrąugijos Šventos Petronėlės susirinktai bus laikomi vakarais 

per vasarą kiekvieno mėnesio pirmą pirmadienį. Pripuo- 
• įąs iš ei|ės susirinkimas įvyks pirmadienį, gegužės 4 d * 

7:30 vai. vakare šv. Jurgio parapijos svetainėje. Išgirsite 
- ' * * . * Ą* ' • * t K ‘ 'I. ♦ J „ 4 •

Ryt, nedėldienį, litą valan
dą priešpiet reguliaris sekmą 
dienio racĮio programą, ku
riuos leidžia savo lėšom ir pa- 

k . Ii * - > ., ___ •

stangom Progress Furniture 
Company Krautuvė, 3224 Sq. 
Halsted Street. Patirta, kad 
programo išpildyme datyvat^ 
grupę Naujosios Radynės Cho
ro, gabus dainininkai ir dai
nininkės, kurie, vadovaujant 
muzikui J. Steponavičiui pa 
teįką daug gražių daillų. Prią 
to bus muzikos, įdomių 
ir svarbių .pranešimų.

kalbų 
Kalbės 

advokatas K. Gugis apie tei
ses, o programo vedėjas J. Ro
manas pateiks daug įdomių ži
nių iš Progress Krautuves 3jų 
metų sukaktuvitį išpardavimų.

EDWARD KISIELIUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Balandžio' 29 d 
landa ryto i^3t v .. .
15 metų amžiaus, gimęb Chi- 

■ ėąg6j.':'
' Paliko dideliame nųlįudiiąę 
motinų Karolina (po ' tėvaįfe 
Kafvęiiutl) tėvų Juozapų, bro
lį Albinų ir dųųg kitų giminių.

K’ūfias pašarvotas randasi 
5036 $. Kostnėr1 Avę. " Tel. 
LafeyOtte 9432.
~~ Laidotuvės ' ‘įvyks šeštadienį 
gegužės 2 dienų, 2:0Q vai. po 
pietų'iš namu į Tautiškas ka- 
pines.
' Visi a. a. Edwardo Kisie
liaus‘gihaihės, draugai it pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidottivėše ir 
suteikti- jam paskutįni. patar- 
payimų i}1 ’ūtsisvei|oi)įnių.

Nuliūdę liekame,

Tėvai, brolis ir gimines.

Patarnauja laidotuvių direk- 
tofiūs š.‘ ’P. Mažeika, Tėlęfd- 
rtas 1138.

šalų, išvaloitte, g 
apsaugojant ir i 

žiam už

Mes esame apgirtą 
dęrniškais nuo" vūg 
niėš ir kandžių n 

mais1 yol bais:

ašaruotas ran 
lichigari Avė.' ' 
5s įvyks 1 panedėly.

1:30 vai. pc

Rytoj Chicagos Lietuvių 
Draugijos Iniciacijos ir Dovanų 
Laipiojimo Ralius Ashląųd Ęou- 
levard Auditorijoje.

Pakvietusi prpgramo išpildy
mui penkis chorus ir visą eilę 
solistų, surengusi puikias iš
kilmes naujų narįų pagerbimui 
ir pasiryžusi išdalinti $1,500.00 
dovanomis, Draugija žada taip 
pavąiŠinti svečius, kąip niekuo
met jie nebuvo vaišipami.
> Programe dalyvaus solistai: 
Barbara Rarlys Drangelienė, 
Gene Lukas, Jonas. Romanas, 
Kazys Pažerskas ir šokėją Jo- 
sęphinę Aleksįutė. Dainuos ir 
sekami chorai: “Pirmyn”, “Nau
jos Gadynės*’, “Birute”, “Kank
lės” ir Chicagos pętuvių Vyrų 
Choras.

Ketvirtadienį užbaigusi nau
jų narių gavimo konkursą, Chi
cagos Lietuvių Draugijos val
dyba dabar atsidavusi pasek
mingo Iniciacijos ir Dovanų 
Laimėjimo Baliaus surengimui

Ashland Auditorijoje, kur 
rytoj įvyks tasai paskel
bęs ląiciacijos ir Dovanų Ląi- 
mėjimo vakaras, susirinks apie 
4,000, nes apie tiek Dfąųgiją 
dabar priskaito narių.

Scenoje bus atliktos tam tik
ros įspūdingos ceremonijos, pa
švęstos naujųjų narių pagerbi
mui. Tose iškilmėse ’ dalyvaus 
Draugijos pirmininkas Julius 
Mickevičius su kitais valdybos 
nariais. Scenoje bus įr koukur" 
šautai, kurie per kelis mėne
sius darbavosi, didindami Cįii- 
cagos Lietuvių Rrąugijos narįų 
šeimą.

Chorai 
muzikales iškilmių dalis, 
nuocjami 
dainas. , 
suvaidinti ir tam tikrų vaizde
lių. Jy paruošimu rūpinasi to 
choro vedėjas, Kazys Stepona
vičius.

Beit kaip sako rengėjai, iš
kilmės ir dainos, tai toli gražu 
nesudaro viso vakaro progra
mo.

Bus ir vaišės; ir šokiai, o 
svarbiausiai, tai keliolikos labai 
brangių dovanų traukimas. 
Naujieji nariai bus ne vien pa
gerbti, bet ir apdovanoti. Tie, 
kurie ‘ bus laimingi, tai galės 
parsivežti iš iškilmių naują 
1936 metų Pontiac ipąster se- 
dan automobilį, arba naujutį 
naujausios rųšies Zenith radio 
aparatą.

Kiti laimingieji dąlyviąi gaus 
papuošti savo namus nauju 
$175 vertės Parlpr Setu, arija 
7 dalių “Dining Rqom” setu, 
arba lempa, laikrodžiu ar ’ kitą 
brangia namų reikrpenimi.

Dar kiti atras laimėję ir ne
mažą sumą pinigų. Viso dova
nų yra už $1,500 jr visos jos 
bus vietoj išdalintos.

piĮįeįai į šias nepaprastas iš
kilmes parsiduoda ir nenąriĄnjs 
po $1. Nauji nariai juos gauna 
veltui. Pradžia 2:30 vai. po pie
tų. (Sp).

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, pažjstamus ir Marfluette Manor 
gyventojus atsilankyti i musu užeiga 

P. V. PRANSKAI, savininkai 
6538 So. Western Avė.

■ '■ M * - i.1 ’• * * *

, , p.l ■ > ' H* «* i > >. J* 'M

J. PETE’S INN 
Mano užeigoje visados randasi ge
ros rušiės degtinė, Graden City ai is 
cigarai, cigaretai. saldainiu, šalta- 
košės, užkandžiai ir mandagus pa
tarnavimas. ' Užeiga prieš' lietusiu 
tautišku kapiniu vartus. Ę.vįėęia 
visus savininkas.

PETE YOUNG
82-nd and Avė..

solistai išpildys 
sudai- 

įvykiuį pritaikintas 
Pirmyn” choras žacĮa

Nysižudiė gązu ’
Išleidę- svečiuosna žmoną 

Samdei Gale, 422q North Paą- 
Ijną st., atsuko gą?ą ip įųq 
būdų nusižudė. Saužudis kurį 
l^iką nerimavęs dęl finansinių 
keblumų.

SUSIRINKIMAI

SPECIALIA
Perdirbimasi ’sęt_ ____ _______
madas pagal Roseland Easy Payment Planą 

—Savaitiniai

RUSEIAR
■ MANUEi

Pašaukit ‘ Rpllma:
' ’ ‘ ’ šiuntinys

WILLIAM F. YUŠKY į
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 29 dieną, 11:40 vai. 
vąkape 1936 m., sulaukęs 16 
njętū'lO menesiu’'įr' 27 di<jnd, 
dmžiaUs, gimęs June 2, Eureka, 
Utah."T' ‘ '
‘ Pirtikę dideliame nulįudime 
metilą Adelą (po tėvais Kiįi- 
kevich, pd patėvio Ranavich) 
tiįy^ Vilimą, bobute Oną 
havięh ir’‘dėduką, 2 tetas 
dina Lpnghęlt įr jos x 
ClaVence, 'Halen Fries ir d 
kitu giminįu. r,Knhas J 
6660 So. >

Laidotu^ 
gegužės?'4 diena 
pięt iš namą j Tautiškas kį 
nes. .

Visi a. a. William F. Yųi 
gįminęs, dyaųgąi įr pažįs 
esat nuoširdžiai kviečiami 
lyvauti laidotuvėse ir ’sūtdi 
jam paskutini patarnavimą 
atšisveikiriimą.

ii

Nuliūdę liekame.
Motina, tėvas, bobute.
Dėdukas, tetos įr giminės.

Patarnauja laidotuvių dii 
torius I. J. Zolp, Telefo 
Bouleyard 5203;

LOTŲ SAVININKU 
ATIDAI!

Budąvokit Pabari
Mes finansuosim ir pabudavo- 

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

Be Įmokėjimų!
1

F. M. A. Insurance Company 
Paskolos. Finansuojam sulig su jū
sų įplaukomis. Lengvus mėnesiniai 
išmokėjimai. Pasitarimas, Brie
diniai ir Apskaitliavimas DYKAI!

H. M. ZEMON CO.
30 No. La Šalie St., 

Tel. STATE 7092
Atsąkomingi namų statytojai 

nuo 1916 — šimtai užganėdintų 
kostumerių.

Atdara iki 8 vai. vakare.

yASAROS PASIULPIĄS 
nu kailinių i vėliausias 1936.

Mėnesiniai Ipmokejim



NAUJIENOS, Chicago, III, šeštadienis, gegužes 2, 1936

Laiškas Naujienoms 
Iš Hot Springs

i i Hot

žinias iš pasaulio ir Chi- 
ir tokiu budu prisidėjo 
atostogas padaryti iš vi-

Gerb. Naujienų Redakcija, — 
Pradedant pirma diena ge

gužės š. m. prašau siuntinėti 
Naujienas mano namų antra
šu — 417 West 56 place,; Chi
cago, III.

Tariu širdingą ačiū už siun
tinėjimą Naujienų
Springs, Ark., mano atostogų 
laiku. Naujienos man suteikė 
visas 
cagos 
mano
sų pusių pasekmingomįs.

Buris lietuvių- iš Chicagos, 
Geneva ir kitų vietų, kurie gy
veno tame pačiame viešbuty su 
manim, prašė ir nekantriai 
laukė, kad aš perskaičiusi Nau
jienas duočiau jiems skaityti. 
Nežiūrint religinių ir politinių 
Įsitikinimų jie visi skaitė Nau 
j ienas entuziastiškai. Tai pą- 
rodo dienraščio populiarišktfmą 
lietuvių visuomenėje. Puikus 
ženklas, ar ne?
' Sandariečiai, vilniečiai, tčvy- 

, niečiai ir kiti griebė man iš 
jiems tąrankų Naujienas 

“uždraustą vaisių” ir skaitė su 
apetitu. Iš tikrųjų aš iŠ to ga
vau labai gerą “kiek”.

Dar sykį širdingai ačiū *už 
prisiuntimą ( Naujienų j Hot 
Springs. Lauksiu jų dabar Chi- 
cagoj senuoju1 antrašu, nes ap- 

j leidžiu Hot Springs gegulės
cagoj senuoju1 antrašu

Nau jieLinkiu pasisekimo 
noms visur ir visada.

Su draugiškumu,
— Mrs. E. Narvish. ,

Lankėsi Novogrbd 
skiai

aplankė 
iš St. 

ir jų sūnūs iš Ka-

vo tėvus, kurių per daugelį me
tų nebuvo matęs. Svečiuotis' 
mano bent porą mėnesių, o jei 
aplinkybės leis, tai ir ilgiau.

Kurį laiką pasikalbėję su 
naujieniečiais, ponai Novogrod ! 
skiai išvyko Chicagos miesto' 
apžiūrėti. -Atsisveikindami jie 
pareiškė, kad -būtinai atvyks į 
NNaujienų” pikniką, kuris 
Įvyks gegužės 24 d.

lietuviai ir lietuvai- 
ės paėmė leidimus 

vedyboms
Šie lietuviai ir lietuvaitės iš- 

iėme laisnius (leidimus) ve
dyboms: Į

Joseph J. Vaicekauskas 25 
m. ir Ąnna M. J£wzelis 18 m.

] James Benakis 40 m. ir Flo- 
renęe Sectem 27 m. 1 '

Michael P. Slazas 33 m. ir t . r
Josephine Datfter 24 m.

Robert Rokas 28 m. ir Caro- 
ne Warneke 21 m.
Gregory Matz 35 m. ir Mary 

Pruszynski 31 m.
Stanley Peikus 24 m 

Kathleen Murphy 24 m.

Ii

ir

Naujosios Gadynės
Choras rengia pir- i
mą įsvaziavima 

pikniką
Naujosios Gadynės Choras 

rengia šiemet pirmą išvažiavi
mą—pikniką. Dambrausko Dar
že, Willow Springs, gegužės 10 
dieipą — i 
pildytas < įvairus 
Daipuos choras, 
kontestai. Gera. orkestrą; gros 
lietuviškus ir angliškus šokius 
nuo 1 valandos popieti iki suo- 
temh.

Visus kviečia atsilankyti 
Naujosios Gadynės Choras.

sekmadienį. Bus iš- 
programas.

eis atletikos1

Vakar “Naujienas” 
ponai Novogrodskiai 
Charles, III 
nados.

Ponai Novogrodskiai yra se
ni St. Charles gyventojai ir 
ten verčiasi bizniu. Jų sūnūs, 
J. Novogrodskis, iki pat peri- 
\ersmo gyveno Lietuvoje ir ten 
č irbo socialdemokratų eilėse. 
I*rieš keletą Įnetų jis atvykp 
į j Kanadą ir Į ten apsigyvend 
Winnipeg miešte. Kartkartėmiš 

s parašydavo “Naujienoms” i4
Kanados.

J. Novogrodskis, atvyko iš Ligonis guli namie. L. 
Kanados pasisvečiuoti pas sa^ malonėkite aplankyti jį.

Sunkiai susirgo
J. Thomas .

Praėjusį sekmadienį, 
džio 26 dieną, sunkiai 
p. J. Thomas gyvenąs 
6122 .So. Champlain

balan- 
susirgo 
adresu 

avenue. 
Draugai

PAVASARINIS ATIDARYMAS
Happy Hour Tavern

ĮVYKSTA

Gegužes 2 d., šeštadienyje
Kviečiu visus draugus ir kostumęrius atsilankyti i pavasarini ati

darymą, Bus gera muzika; ir skapus užkandžiai veltui.
Kviečia savininkė

Stellą Shurnas, 2906 So. Union Avė.

SHADY TREE GROVE
Daržo savininkai rengia

Puikų, didelį piknikų, daržo atidarymų
Sekmadieny, Gegužės-May 3, 1936

Pradžia 1 vai. po piety.
SHADY TREE GROVE

88 and Archer Road,,. Willow Springs, III. . 
Skersai Oh Įienry Park.

Širdingai kviečiu visus draugus ir pažjstamus atsilankyti. Bus 
ęera muzika ir skanus užkandžiai veltui.

JUOZAS SPAITIS IR JO MOTINA.

A J _ 'MALEVOTOJAMS IR/Y.tyčios.NAMŲ SAVININKAMS
1 1 : t *

Didžiausias 18 Metų Sukaktuvių 
IŠPARDAVIMAS

1 galionas malevos Q7c 
visokių spalvų ............... ...**■ v
Specialė maleva medžio 6 7 f* 
darbui, .....................  gal. v I w
1 gal. grindims ir trim varnish

išdžiūsta i 4 valandas O7n

1 galionas enamel 
special ....... :..........

ir daugiau 
1 galionas flat balta $4 
maleva ......     ■ ■ w w

'ir daugiau
1 galionas pirmos kl.
removal ................. ......... vvv

Taipgi visos kitos malevos, kempinės ir šepečiai. 
Virš 500 įvairiu sieniniu popierių po 4c ir daugiau.

PIRKDAMI ČIONAI SUTAUPYSIT 25%
HELMAN PAINT STORE

TeL Canal 5063

IR VĖL MES SAKOME
Nepraleiskit Syki Gyvenmie Pasitaikančios

■ Progos
ATSILANKYKIT Į DIDŽIAUSI IšPARjDAVIMĄ 

NAUJAI ĮGYTŲ AUTOMOBILIŲ CHICAGOJE 
Nepirkit nei naujo nei sėti) automobiliaus pirm negu at 
musų showruimius. /
MES PILNAI GAR^NTUOJAM, KAD SUTAUPYSIT NUO $100 IKI
Virš 150 beveik naujų auto mobilių turi būti išparduota dabar.
Niekur kitur negausit tokių 
bilių Finansavimo Kompanij 
Musų 20 metų teisingas pat

automobilia.us pirm negu atsilankysit i

vertybių, nes męs esame Tikra Automo-
|a»' ■

irnavimas yra musų garantija, kad pilnai
busite užganėdinti. Kiekvit nas karas yra stropiai . peržiuretas musu 
mekanikų ir tarnaus jums ilgus metus. fmekanikų ir tarnaus jums ii
CH^VRPLĖT tikrai naujausias 1935 

' Sedan, važiuotas tiktai keletą 
šimtų mylių. Garaųtųotas 
kaip' naujas. Kaip 
naujas. Musų kaina tvv

' Sedan, važiuotas tiktai 
šimtų i

keletu

DODGE paskiausis 1934 De LuXė 
Sedan. Mažai važiuotas, iš
rengtas 6 ratais. Radio,. 
ku, heateriu. Negalim 
skirti nuo naujo, taingi 
dan kaip naujas^ 
tiktai ...... ......

r tron- 
ia at- 

__ J Se- 
$315

DE SOTO tikras 1935 Sedan, ___ _ ...__ ____ ____ ..i Gra
žus, ihažas karas 
kaip naujas, tiktai

CHRYSLER
, Luxe

kad yra tokiam stovyj jkai 
/ naujas. Turi 6 ratus,

paskiausis 19<I4 De 
Luxe Sedan. Garantuotas, 

ip ir 
adio, 

uvai>cx4, aau^uo. Mes taipgi 
turime 1932 Sedan kaip nau- 

$265
GRAHAM nrtujausis 1936 De 

Luxe Sedan, labai mažai var
totas, turi ‘Knee Ąction’M Sau
gius stiklus taifrgi 1933 Se
dan kaip naujas, S9CIC 
Tiktai ...... .......

NASH 1936 DE LUXE SEDAN 
Puikiam stovyj kaip dien^ kai 
paliko dirbtuve. Neturi) i)e’ 
ženklo. Su tronku, heatĮprni 
Musų kaina 
tiktai ... ..............

‘heateri, saugus.
ją. Musų kaina 

'tiktai "................ ....

$295

Business Service
Biznio Patarnavimas

Personai .
Asmenų Ieško

Business Chances
Pardavimui Bizniai

STUDEBAKĘR 6 tikras 1935 ke
turių durų, gėdan, kaip nau
jas visais atžvilgiais.. Taipgi 
1933 Sedan jkuris beveik ne; 
buvo važiuotas! 
tiktai

CARR BROS. WĖECKING CO.
i (Ine.) v

■' Parduodame Visokios Rūšies 
ANTROS RANKOS BUDAVOJIMUI

MEDŽIAGĄ:
Naujų Statybai Medžiaga ir Malkos 

lietuvi pardavėjų rasite musų 
varde.

3003-3039 S. Halsted St 
VICtory 1272-1278

TINKAMAS atlyginimas bus su
teiktas tiems, kurie praneš apie He- 
len Pivoriūnas Į pasilaikymo vietų. 
Paskutini syki girdėjome nuo jos 
1916 metais. Rašykit Box 427, Nau
jienos adresu.

TAVERN pardavimui — Gera vie
ta. Pilnai įrengtas.

Yards 0864.

$245
........................................... ,.l?■ T

BUICK tikras 1936 DęLuxe Se
dan. 'Gražiausias ir ekonomiš
kiausias .karas. Visai naujam 
stovy,j. Su 6 military ratais, 
heateriu, saugiais stiklais. Rei
kia pariiatyti kad Įvertinti, 
taipgi 1932 Sedan, 
tiktai ......

HUPMOBIĖE paskiausis 1932 Se
dan.. Kaip visjaį nau- $9Afih 
jas,‘ tiktai ....

AUBURN .7 .„ .
dan. G a r a n t Co tas, kad 
geras ir ,tarr ausCkaip naujas.

. | Musų kaina
tiktai .............   - r-

De z Luxe Ser i’ ~ f _

OLDSMOBILE 19Š2 DeLuxe Sedan. 
Pastebėtinai gražus karas, tar
naus dar daugeli meti 
su kaina 
tiktai ..............

PACKARD naujausias 1932 
De Luxe ŠedUn. Tai yra pui
kiausiai ir gražiausiai pabu-
davotąs karas. Išrengtas su 6 
ratais,' radio, (heateriu, tronku. 
Važiuotas tiktai 6 200 mvliu. 
Kainavo virš $3,200.
Musų kaina tiktai .... tOw

Mes taipgi turime apie ,50 karų 
kuriuos paėmėm i mainus. Vi
sokio išdirbiino ir modeliu. 
Gerai važiuoja ir taip $9C 
pigiai kaip ...l....... .....

netų. Mu-
$275

FORD paskiausis 1934 Sedan kaip.
naujas. Mes taipgi turi.nf4 du 
1933 Sedanus taip 
pigiai kaip ..............

90 dienų raštiška garantija ir dešimties dienų pasivažinėjimo išban
dymas duodamas su kiekvienu garu. . . 1 . .
Tai tiktai keletą karų. Mes turime vietos išskaitliuoti visus 150 Pui
kių Bargenų. . ; ' t
TAI TIKRAI VIENA SYK PASITAIKANTI PROGA.
NEATIDĖLIOKIT, BET ATEIKIT ŠIANDIEN ARBA RYTOJ PA
KOL STARAS DAR PILNAS.f ATSIMINKIT, KIEKVIENAS KARAS 
MUSŲ TURI TĄ GARANTIJĄ KAIP'IIR NAUJAS KARAS ARBA 
GRĄŽINSIM PINIGUS. >i> , > '
MES PRIIMSIM JŪSŲ SENĄ KARĄ KAIP PIRMĄ ĮMOKfiJIMA IR 
DUOSIME JUMS DU METUS ĮMOKĖTI BALANSĄ. I

MES ATDARI KASDIEN IR NEDĖLIOJ IKI 9 VAL. VAKARO.

U. S. AUTO FINANCE CO.
2535 N. Crawford Avė. (Pulaski Koad)

. ’ Atsiminkit musų numerj. Į

Ištrauktą iš kanalo 
< paskendUolio * ■ 

lavonas
Iš kanalo ties Lemont mie; 

teliu ištraukta lavonas,, kai 
manoma, Charles A. McCarth r, 
8114 So. Wood Street. Nužiūri
ma, kad lavonas išbuvęs van
deny keletą menesių.

Dodge skelbia Naują 
All-Weather Com-

mercial Modeli
Tikėdamies už. vis didžiausio pa

reikalavimo šia’is metais, Chrysle?’ 
Corporation, Dodge skyrius paskel 
be naujų, patobulintų komercin , 

(taip vadinamo, All-Weather trok; 
'modeli, kuris be pagerinto nuimama 
smaluoto audeklo viršaus turi ir ki
tas įsidėmėtinas lengvai pritaikomas 
dalis., : •

To viršaus kaina žema. Jis pada
rytas iš visiškai nepermerkiamos me
džiagos ir turi užpakaly celuluido, 
langų. , Tai yra, reikia pasakyti, 
ideališkas ir ekonomiškas pagerini
mas, tinkųs ypatingai farmeriams ir 
pirkliams, kur kelionėje galima ra
sti tinkamiausių apsaugų»nuo blogc 
oro. Be to, jis tinka ir kempinin- 
karns. '

Praktiškai ši kompanija pastaruo
ju laiku ima išdirbti visų trokų ir 
komercinių karų modelius labai 
plačiu mastu ,o ypatingai specialaus 
standardo, taip vadinamus, CpmmerJ 
cial exprešs karus, bei trokus, pra-l 
dedant % tono lengvųjų typo ir 
baigiant 3 tonų sunkiųjų.

Paminėtina ir tai, kad per ši mė
nesi .padaryta šimtai sekamų trokų 
typo, būtent: Commercial Sedan, 
Westchester suburbai), 2 tonu trok- 
toris, commercial screen, commer
cial canopy, 2 tonų stake trokas, 
commercial panel, 3-jų tonu dump, 
pusantro tono panel, pusantro torto 
stake trokas, pusantro tono chassiš 
ir cab, trijų . tonų traktoris, pusant
ro tono dump, pusantro tono canopy, 
pusantro tono express ir .pusantro 
tbno stake trokai. ('Apskęlb.).

r

L. T. K. PARAPIJOS “BALIUS” 
rytoj. Gegužės 3 diena, 1936 m 
Pradžia 7 vai. vakare. Parapijos 
svetainėj, 3501 South Union Avė.

Kviečia —
PARAPIJOS KLEBO’NAS 
S. LINKUS ir KOMITETAS

4180 Archer Avė
arti Sacramento Avė.

2 aukštu plytinis namas steam 
heat, krautuvė ir 2 kambariu flatas. 
Bargeno kaina. ‘

Stanley Realty Co.
179 W. Washington St,

Partners Wanted
. Pusininkų Reikia

VALGYKLA ant pardavimo. Biz
nis gerai eina. . ,

6236 Westem Avė.

Rūkykit Old Golcjsl u 
2 Eilės Celįaphatte 
Apsaugoja j# šviežumą

\ r,?-

NAMAI PARSIDUODA 
UŽ MORGTCIUS

■ • . f*J . iv 5i

WEST SIDE —
Bižniavas mūrinis namas, .4 

kambarių pragyvenimas ir 2 
flatai viršui po 5 kambarius, 
yra maudynės. Skiepas po vi
su namu, 2 karų mūrinis ga
ražas.

2 pagyvenimų medinis na
mas su skiepu, po 4 kamba
rius, 2 karų garažas, 1% loto 
žemes.

BRIGHTON PARK

2 pagyvenimų hiurinis na
mas su bungalow jstogu, po 6 
kambarius, skiepas ir pasto- 

2 karų medinį garažas, 
loto žemės. Namas 
nuo kampo.

gė, 
V/2
ras

ant-

ederalSavinos
AND LOAN ‘ ASJOCIATION 

Of CHICAGO 
r* .

2202 W. Cėhnak Rd.
, Klauskit

BEN J. KAZANAUSKAS

CLASSIFIEDADS
Business Service
Biznio Patarnavimas

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

Z. S. MickeviCe & CO.
6816 So. Western Avė. ’ 

Hemlock 0800

UNIVEKSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and piano Moving 

3406 S. Halsted Street
Phone Yards3408

‘ •! STOGDENGYSTfi
Mes dengiame ir pataisome visokios 
rūšies stogus, taipgi; dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING CO.
T 3216 So. Halsted St.

Victory 4965

REIKALINGAS viduramžis žmo
gus su patyrimu, Lumberio ir Mill- 
work. Geras darbas ir gera atei
tis, turi turėti $1000. Box 436, 
Naujienos.

PARDAVIMUI barbernė, geras 
biznis, sena vieta. Parduosiu visai 
pigiai. Priežastis dvieju biznių. Sa
vininkas bus nedėlioj lig pietų.

. 2318 S. Leavitt St.

NAMU SAVININKU ATYDA1 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesUMiiiratimu sv 
rendauninkais. Mtža narinė mokės 
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryte 
iki 8 vai. vak. Šventadieniais eur 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU OF
• CHICAGO Inkorporuotas 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951 

Mes esame jau šiuo adresu 
F<0 met

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS apysenis žmogus 
dirbti ant ūkės netoli Chicagos. 
Mid-West Armature Service. Klaus
kite John Vąisvil, 813 W. 35 St.

viri

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

REIKALINGA patyrusių Sheep — 
Casing graders. Oppenheimer Casing 
Co., 1020 West 36 St.

PARDAVIMUI kriaučiaųs šapa ir 
Cleaning — Parduosiu pigiai, prie
žastis mirties, 1825 So.. Halsted St. 
Tel. Seeley 4275.

PARSIDUODA ėebatų taisymo 
mašinos, geram stovy. Parduosiu 
pigiai, nes turiu rendą mokėt už vie
ta dėl jų, kuris nusimano kiek apie 
taisymų, arba kuris nori, galiu pa
mokyt, gera proga pradėt ir užsi
dirbt pragyvenimų. Savininkas M. 
Bajoriunas, 709 W. 57th St. Chicago, 
Illinois. - •

PATAISYK STOGĄ IR 
R YNAS DABAR

1 1 ' ■ K' '

Pasauk mus dėl dykai apskait- 
liavimų. 25 metai patyrimo— 
Blekorius ir Stogius.

Leonas' Roofing Co.-

MOTERYS: Turėkit sau nuosavų 
bizni. Nereikia investmento. Di
delis pelnas. 1810 W. North Avė. 
išskyrus šeštadieni ir sekmadieni. 
PUR-ERB LABORATORIES, Ine., 

186 N. Damen Avė., Brunsvvick 4900 
Chicago, III.

PARSIDUODA labai pigiai siu
vėjo valyiho ir smulkmenų krautu
vė. Gražus padėjimas. Geras biznis. 
6645 S. Mozart gatvė. 
—» i—

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

3750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

Financial
Finansai-Paskolos

Į MES PERKAM
MORTGIČIUS

CHAPMAN & CO., 
Ine.

135 . S. La Šalie St
! Frariklin 0576
i ■ . \

SKOLINAM PINIGUS
Ant jūsų parašo nuo* $50 iki $300, 
be komiso ir nėra jokių _kitij kaštu, 
tik Ugalis 'nuošimtis;
kam morgičius? ’ Jhamus 
cash. ’ / ' t <
Namon Finance Corp

Taipgi’ per
mokam

j 6755 S. Western Avė.
Julius Namon J Prezidentas

Miscellaneous
Įvairus 

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

JUODŽEMIS 25c. už bušėlj, 5 bu
šeliai už $1 ir $2.50 už yardų, ar
ba vežimais. Dėl geliu, prie sodi
nimo, daržu, žolės ir t. t. Prista
tėm j visas dalis miesto.
PerkraĮustom — Pristatom anglis. 

STANLEY GAVCUS,
7118 S. Talman Avė. REPublic 6051 

1 Chicago. III.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKČE
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile kurio biznio Įskaitant svarstyk
les, registerius ' ir iėe baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pjrksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumet 5269.

Rome Furniture Co.
, . 3236 So. Halsted gt. .

2-jų gūb. Parlor Setas $29.50 
5-ų gab. Dinette Setas $12.75 
Čia Ju^ų Kreditas yra geras*

$25,000 Nauju Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis — Prieipa- 

I momis išlygomis
$100. Importuoti ir Amerikoniški 

kaurai I —- - —1 - $15—$20—$25
$150 Amųr. Orient kaurai $30—$35 
$135 gražus, nauji parlor

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

de luxė ............     $175
Atdara vak. iki 9—Nedėlioj iki 5 v. v. 

RAPP STORAGE FURNITURE
5746 So. Ashland Avė.

PARSIDUODA dining room setas 
Buggy i—- Mažai vartoti.

6408 So. Francisco

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
MUZIKALIŲ INSTRUMENTŲ 

CHICAGOJE
p pigiai kai ........... 3.50

Smuikos taip pigiai kai ......... $3.50
Kornetai tiktai po ...... .......  $6.50
Klarnetai tiktai po .............. $5.50
....Bass Drum tiktai po ....... $12.50

GOLDSTEIN MUSIC SHOP
> 914 Maxwel St. arti Sangamon

Gitaros ta

REIKALINGA patyrusių moterų 
maišytieins skudurams sortuoti. 
Kreiptis N. E. Chapman & Co. 
3250 So. Western Avė. Rear.

FARMA 80 akerių parduoti arba 
renduoti už pige kainų. Greitai 
atsiliebkit. Mrs. B. Misevich, Box 
215, Scottville. Mich.

4

*.

t

• i

** •

I

c
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JAUNA mergina lengvam namų 
darbui, nėra sunkaus skalbimo nė 
langų plovimo. Tori bot patyrusi 
prie vaikų. Pašauk Canal’ 1578.

TURIU 2 ukes: Illinois 200 akrų 
ir kitur ?00 išmainymui i praperti 
ar valdžios bandsus cash.

5118 S. Marshfield iš priešakio

Help Wanted—Male-Female
pąrbiniiĮkĄ įteikia

REIKALINGA ženota pora be vai
ku ant farmos arti Chicagos. Gra
ži vieta, mažai žemės. Kreipkitės 
5332 S. Long Avė. arti Archer Avė. 
Tel. Republic 8402.

PARSIDUODA Lietuvoje ūkis ar
ba maino ant namo Amerikoje. Mo
derniški . triobėsiai. Prie stoties ir 
vieškelio. Arti Kauno. Įdomaujan
tieji kreipkitės i Naujienas, 1739 So. 
Halsted St. Box 438.,

For Rent

Real Estete For Sale
Namai-žemė Pardavimui

• TURIU parduoti 2 flat frame, 4 
kambariu kiekvienų, pečiais šildo
ma, nuosavybė be skolų. 4745 South 
Western Avenue Boulevard. t

STORAS rendon — garu apšildo
mas. Privatus basementas; dideli 
langai, gera vieta dėl wholesale 
liquor house arba dry goods store 
arba kitam bizniui. Renda priei
nama, 3341 So. Halsted St,

—b—

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

PARENDUOJU vasarnamius So
dus Michigan šalia Mr. Bachuno ant 
visos vasaros. Taipgi reikalingas 
janitorius prie namų darbo. Kreip
kitės Mrs. Adams, 3738 South 
Halsted St.

PARSIDUODA dvieju aukštų plo
tinis nairihš, štymu šildomas 464Ž 
So. 'Wentworth Avė., moderninis 
Tavernas ir 5'gyvenimui kambariai 
ant pirmų lubų ir 14 kambarių ant 
antrų lubų. Mrs. Opste.

RENDON 5 kambarių flatas 
dėl šeimynos, be vaikų 
kambarį pasilaiko savininkas. Ren- 
da $10.00. Brighton Parke.

2856 W. 39 St. '

Viena

PARDUODU, mainau, bizniavą 
namų tinkamų visokiam bizniui ant 
privatiško namo ar farmos, turiu 
pardavimui fikčerius grosemės, taip
gi ieškau pirkt vartotų trokiukų 
Ford& 1-no tono.

AD. J. BURKE.
3709 So. Halsted St, Chicago, III

PASIREDUOJA fornišiuota road- 
hause ir piknikams daržai, prieina
ma kaina. Mrs. Alsen — Wildwood 
Inn., Forest and; Vinewood Avė., 
Willow Springs, III.

Fg^
KAMBARYS rendon — Geistina 

vedusiai porai — Norėdami gali 
gauti ir 2 kambarius — 2 šeimynoj. 
Bungalovv. ‘ 7042 So. Campbell Avė.

PASIRENDUOJA apšildomas kam
barys — prie mažos šeimynos.

3434 So. Lowe Avė.

Flats Wanted
Ieško . Flatų

PAIEŠKAU 2 kambarių — ne 
basemente, neskiriant apielinkės, ir 
netoli gatvekarių. Rašykite Box 432 
Naujienos.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDUOSIU arba priimsiu pusi
ninką su mažai pinigų i modernišką 
taverną. Priešais Stock Yardų di
džiuosius vartus — Naujos mados 
įrengimai — taipgi gaminam val
gius. Biznis gerai išdirbtas. Kreip
kitės: 4171 So. Halsted St.

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

PARDAVIMUI grosernė. Vieta 
gera, parduosiu pigiai. Priežastis— 
liga. Taipgi pardusiu 4 kambariu 
rakandus. Atsišaukit greitai.

4537 So. Paulina St.

PARSIDUODA grosernė ir mesi 
nė labai prieinamai. Gerdai išdirb 
tas biznis. Gera padėtis.

2953 W. 59 St.

PARENDUOSIU arba priimsiu i pu
sininkus Tavern biznio atidarymą, 
geroje apielinkėj, prie pavienės mo
teries, 1739 So. Halsted St. Box

PARSIDUODA vienas iš 2 bizniu 
— už pirma gera pasiulijima. Ta- 
vern arba bučernė. Tavern randasi 
5545 So. Damen Avė. Vienai mote- 

Savininkėpersunku bizni vesti. 
B. SUCILLA 

12800 So. Emerald 
Pullman 8990

Avė,
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NAMAI IR FARMOS
4 flatų mūrinis namas, augštas 

basementas. Kaina $3600. Nėra 
mortgičiu. Savininkas mainys ant 
naujesnio namo.

120 akerų farma. Geros triobos. 
ant gero, kelio, 90 mylių nuo Chi- 
cagos. Kaina $3500. Išsimaino ant 
Chicagos namo.

80 akerų farma su geroms trio- 
boms, ant gero kelio. Kaind $2700. 
Nėra mortgičiu. Savininkas mainys 
ant bile ko.bile ko.

C. P. SUROMSKIS 
4038 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6719 
Vakarais Boulevard 0127

PARSIDUODA 5 kambarių frame 
—visiškai moderninis. Lotas 80x125, 
Kaina $2000. Išsimokėjimai. Wil- 
liam Jerpe, 3113 W. 111 St. Tel. 
Beverly 7680.

PARSIDUODA' medinis namas 2 
po 4 if 1 kambarys stoge, 4238 So. 
Campbell Avė. Savininkas ant vietos.

NAMAI IR FARMOS ' FORKLO- 
ZUOTI UŽ MORGIČIUS 

DIDELIU BANKŲ IR KITŲ 
FINANSINIU ĮSTAIGŲ 

Kainos labai žemos. Norėdamas 
pirkti bet koki namų kurioj nebūk 
Chicagos daly, atsilankyk pas mus 
ir pasiteirauk.
Turime rezidencijų, bungalų, cotta- 
ge’ų, dviflečių, triflečių, keturflečių, 
dvylikaflečių. aštuoniolikaflečių, dirb
tuvių, garažų, krautuvių, gazolino 
stočių ir k. Leiskite mums paro
dyti jums tuos pigumus.

Ofiso valandos:
' Nuo 9 ryto iki 6 v. 

Septintadieniais
Nuo 10 r. iki 2 po pietų 

M. J. KIRAS
Real Estate, Home Builders 

3356 S. Halsted St.
Tel. Yards 6894

PARSIDUODA Marquette Parke 
cottages. 5 kambariu $2,750. 4 kam
bariu $2,800. ^Medinė cottage 5 
kambariu $1,700. Bungalovv 5 kam
bariu $4,000, 2-flatis' po 5 kamba
rius $6,500. Brighton Parke 6 kam
bariu cottage t $1,725. Medinis 5—6 
kambariai ir cottage 4 kambariu 
užpakalyj loto $2,050. 2 flatis nau
jas mūrinis po 4 kambarius, base
mentas $3,750. Bridgeport 4—5 
kambariu medinis namas geroj vie
toj $1,350. Morgan Parke 5 kam
bariu namas su Idypu žemės, pigiai. 
Illinois 80 akeru ūkė, nepertoli nuo 
Chieągos, pigiai.

Cash, išmokėjimais arba mainais. 
KAZYS URNIKAS 

4706 So. Westem Avė,




