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Didelė kairiųjų pergalė Francijos rinkimuose
Socialistai pasidarė 

stipriausia partija
Nepaprastų laimėjimų aplaikė ir komunis
tai. Radikalai atsidūrė antroj vietoj. 
Gal socialistams teks sudaryti valdžia

vietų at- 
pasiskirs-

socialistai

PARYŽIUS, geg. <1. —Vaka
rykščiai papildomieji atstovų 
buto rinkimai davė visai neti
kėtų pasėkų, kąiririjų partijų 
“liaudies frontui” aplaikiusmil 
žiniškų pergalę rinkimuose.

Bet įvyko ir didęlis partijų 
persigrupavimas. Radikalai - so 
cialistai (liberalai), kurie iki- 
šiol turėjo daigiausia atstovų, 
dabar atsidūrė audroj vietoj. O 
ikišiol buvę antrojoj vietoj so 
cialistai pateko į pirmų vietų.

Nepaprastų laimėjimų aplai
kė ir komunistai, kurie turėda 
mi tik keliolika atstovų, šiuose 
rinkimuose pravedė net 72 at
stovus.

Vidaus reikalų miniterija 
paskelbė, kad iš 61 
stovų bute, 613 vieti 
te sekamai: — A

Komunistai—72.
Opozicijos komunistai—10,
Socialistai—146, 
Nepriklausomiej i 

—34,
Radikalai socialistai—115.
Likusios penkios vietos yra 

skirtos kolonijoms ir jų balsa
vimų davinių dar nežinoma.

Tokiu bud u “liaudies fron
tas” turi viso 377 vietas, kilo 
met visos dešiniosios ir centro 
partijos turi bendrai tik 236 
vietas. Tad kairysis “liaudies 
frontas” turi 67 balsus virš ab- 
soliutės didžiumos. Vien tik so 
cialistai ir radikalai, dagi be 
komunistų pagelbos, turi abso 
liušią didžiumų vietų.

Rinkimai yra didelis laimėji
mas republikos šalininkų ir nu-, 
galėjimas tų elementų, kurie 
siekėsi Francijoję įvesti fašisti
nę diktatūrų.

Komunistų laimėjimas skai
tomas vien tik kaipo gyventojų 
protestas prieš dabartinę padžtį 
Frnacijoje. Komunistai šiuose 
rinkimuose dėjosi dideliais pat- 
protestas prieš dabartinę padėtį 
Francijoję. Komunistai šiuose 
'išreiškimui nepasitenkinimo da 
kartine valdžios finansine ii 
ekonomine politika.
Galima tikėtis didelių atmainų 

Francijos politikoje
Paaiškėjus 

niams, galima 
dėlių atmainų 
politikoje, ne 
ir vidaus.

t • ■ i..

Viena, einant Francijos par 
liamentarine tvarka, valdžių su 
daryti bus pasiūlyta ( stipriau
siai partijai—socialistams. Tuo 
budri Franci j a pirmą kartų su
silauks socialistinės valdžios. 
Sekamu • pręmieru turėtų būti 
socialistų vadas Leon Blum, bet 
jis nesenai buvo fašistų smar 
kiai sujnuštas, jo sveikata liko 
pakrikdyta ir jis vargiai galės 
prisiminti šių atsakomingų vie
tą. Kitu premieru numatomas 
Daladier, radikalų vadas, ar 
Paul-Bancour, nepriklausomas 
socialistas.

Dabartinė valdžia, (kuri pasi
liks vietoj iki birželiu 1 d., ka
da susirinks naujas parliamen- 
tas, laikėsi griežtos franko de- 
valiuacijos politikos. Ji kapojo 
algas valdininkams, kad palai
kyti franką»tinkamoj . augštu - 
moj, bet nesirūpino nupiginti 
pragyvenimą. Naujoji valdžia 
turės tų politikų pakeisti ir yra 
pasižadėjusi praverti plačių 
Naujųjų Dalybų, —su plačiais 
viešaisiais darbais, trumpinimu 
vąląndų, nacionalizavimu Fran
ci jos banko, pagerinimu ūkinin
kų. ; būklės, palengvinimu ūkių 
skolų. Trirės pakitėti ir užsie
nio politika. Ji pasidarys visai 
kitokia, negu buvo 
Flandin laikais.

Komunistai kviečiami
' • 1 ' : i

Socialistai šiandie 
komunistus prisidėti prie 
daryrtio bendro “liaudies fronto” 
kabineto. I

Leon Blum jau paskelbė, kad 
socialistai sutinka sudaryt? val
džių, bet norėtų, kad joje da
lyvautų ir komunistai. Jis taip
jau tuo reikalu tarsis su radi
kalais.

I • ■ •

Gavus žinių iš dar vieno dis- 
trikto, kur laimėjo socialistai, 
socialistų vietų skaičiuos pašoko 
iki 147.'

Iš priežasties kairiųjų laimė- 
jimo rinkimuose, birža buvo ne- 
romi ir šėrų kainos tai puolė, ta» 
vėl kilo.

I “Windfall” tax aimed to recover unčollected 
Į AAA processing taxes to yield $100,000,000.

Temporąry continuation of Capital stock and excess 
profits tax to yield $80,000,000. •

Šaltiniai, iš kurių federalė valdžiaz planuoja surinkti $803,<000,000 mokesčiais per metus

Ethiopdi užpurilū 
Amerikos legacija 

Addis Ababoj

k
vonąis, o valdžios triobčsiai iš-, 
piešti.

Tečiaus vakar vakare prieš 
banditus pradėji veikti tvarkin
gos

Lavai ir

į valdžių 
pakvietė 

su

rinkimų davi* 
dabar tikėtis di 
visoje Francijos 
tik užsienio, bet

Policistas liudijo 
prieš mušeikas 

policistus

ORHSa
Chicagai ir apielinkei federa- 

lio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Apsiniaukę ik nepastovus • 
maža permaina temperatūroje.

Vakar 12 vai. dienų tempe
ratūra Chicago j e buvo 53°.

Saulė teka 5:42, leidžias1’ 
7:52.

BARTpW, Fla., geg. 4.—Po
licijos seržantas Bąrney šiandie 
septynių policistų byloje liudi
jo kaip tie policistai prie poli 
cijos stoties pagrobė Polnot ir 
dri kitus ir juos įsivilkę į au 
tomobilius išsivežė į miškų pla 
kimui. Pasėkoj to policistų su
mušimo vienas nuplaktų, socia
listų organzatorius Joseph 
Shoemaker pasimirė. Už tų 
žmogžudys;*? tie septyni poli
cistai ir -yra teisiami. Jų byla 
nagrinėjama jau ketvirta savai
tė.

Legacija per valstybės departa
mentų šaukiasi Anglijos lega- 
cijos pagelbos. Plėšimai, ir 
deginimai sostinėj tęsiasi, 
laukiant ateinančių italų

LONDONAS, geg. 4. —Ang
lijos ministeris Addis Ababoj 
Sir Barton pranešė užsienio rei 
kalų ministerijai, kad būrys 
ginkluotų 'Sikh (Indijos) karei
vių liko pasiųstas pagelbon et- 
hiopų banditų apgultai Amen 
kos legacijai.

Prašant Amerikos ambasa
doriui Bingham, ministerija į- 
sakė Barton’ui suteikti visų ga
limų pagelbų amerikiečiams.
Amerikiečiai šaukiasi anglų 

pagelbos
WAŠHINGTON, geg. 3. — 

Amerikos ministeris Van H. 
Engert atsikreipė per legacijos 
radio į valstybės departamentų, 
prašydamas jį susižinoti su An 
Ii jos valdžia ir gauti Anglijos 
ambasados pagelbų apginti 
Amerikos legacijų nuo jų užpuo
lusių ethiopų banditų.

Ethiopai liko atmušti nuo le 
gacijos, bet vistiek nepaliauja 
į jų šaudę ir dvi ethiopės tat 
naitės liko sunkiai sužeistos.

Anglijos gana gerai ginkluo 
ta legacija yra už keturių njy» 
lių ir susisiekti su ja negalima. 
Ta Amerikos ministeris ir pra
šo susižinoti su ja aplinkiniais 
keliais—radio per Angliju.

Plėšimai tęsiasi

Korespondentai praneša, kad 
piešimai ir deginimai sostines 
tęsįasi. žudomi ne tik savieji, 
bet pradėta pulti ir užsienio le- 
gacijas. Turkijos legacija liko 
apleista. ” *

Sostinės biznio centras liko 
sunaikintas, gatvės nuklotos la-

ieji kariai, kurie bijosi ita/ 
atgiežos. Iš tos priežastie') 

banditai pradėjo bėgti į kainuosi 
nes ir italai;,esu tik 10 mylių 
atstume nuo sostinės. ;

Iš svetimšalių, kiek žinoma, 
žuvo tik viena amerikietė, Mrs. 
Stadin, žmona adventistų mi
sionieriaus. Ji liko nukauta 
miegant kulkos, kuri pervėrė 
skardinį misijos stogų. Be to 
keletas svetimšalių liko sužeis
ti- | • Į

Francijos legacijų užpuolė jos 
pačios sargyba

PARYŽIUS, geg. 4. —Fran
ci jos ministeris Ethiopijoj Paul 
Bddard prahešė 
pa; 
pi: 
pa 
ei. 
at 
kus suvaldytų.

Užėmussostine, Ita- * * V '
Uja aneksuosianti

visą Ethiopiją
Pabėgęs Ethiopijos karalius 

Haile Selassie išplaukė į Pa
lestiną Anlijos laivu. Italai 
jau įėjo į Addis Ababa?

RYMAjS, geg. 4.

šiandie, kad 
skirti legacijų saugoti Ethio- 
os kareiviai pakėlė maištų ii 
tys puolė legacijų. Bet lega- 
a vis dar laikosi, laukdama 
einančių italų, kurie riaušinin-

Vaikų išpardavimas
VILNIUS.— Vilniaus laikraš

čiai praneša, kad ten vaikų iš
pardavimas eina visu smarku
mu. Kaį krizė įgelia šeimynų, 
kiekvienas alkanas jos narys 
3nkina padėtį. Vaikų kainos 

£ios. štai, “musų ramiųjų. 
li^su tyliųjų “Kresų” gyvento

jas J. Kudlanko (čepukarių kai 
mas), mirus jo žmonai, atsi 

irė skurde ir, nebeturėdamas 
eities, pardavė turtingam sa

vo apylinkės kaimynui ketu
riolikos metų sūnų. Pardavė už 
ip pūdų rugių ir 20 pūdų bul 
vių. Be to, tas pats Kudlan 

o, neseniai atvykęs Vilniun; 
ametė prie bendrabučio 2 ma

žamečiui vaikus.
..... .—i......

WASHINGTON, geg. 3. — 
ungt, Valstijos pasirašė naujų 
rekybos sutartį su’Guatemala, 
uri taiko muitų lengvatais’ pa-

d 
iš

k
P

P 
k
didinti prekybų tarp abiejų šių 
šalių.

ĮVAIRIOS LIETUVOSlEthiopijai susmukus
ŽINIOS Anglija atsidūrė la-

Teismo sprendimas I ^ai keblioj padėty
Lapenų byloje

ŠIAULIAI, bal. 11.— j šešta
dienio posėdin į salę atėjo dau
gybė žmonių laukti sprendimo 
tris savaites ‘ užtrukusio j byloj. 
Jau nuo 9 vai. ėmė rinktis žmo. 
nes. Kaltinamuosius atvežė 10 
vai., tada ir Kubilius, kuris bu
vo paleistas laisvėn už įkaitų; 
atsisakyrė salėje nuo savo žmo'- 
nos ir atsisėdo kaltinamųjų 
suolan. 10 vai. 15 min. suskam
bėjo teismo skambutis ir pir
mininkas Morkvėnas didžiausio
je tyloje perskaitė Lietuvos res
publikos vardu sprendimų:

Visi kaltinamieji pripažinti 
kaltais: Jonas Lapenas nutikai 
timu, numatytu Baudž. 'Št. pa- 
keit. 578 str. 1, 2 ir 5
kiti—Baudž. St. pakeit. ir pa 
pild 580 str. 1 dalimi 1 punktu 
ir 578 str. 1, 2. ir 5 d. d.

Nubausti:
Jonas

Pranculis po 8 mt. sųn 
Įėjimo ir 
4 mt. s.
komis numatytomis B.“ *St. 28* 
29 ir 30 str., o Petras Lapena^ 
'ir Kon starte ij a Lapėhienė pti 
taikius jiems Baiid. St. 53 str., 
-—po 2 mt. sunk. d. kalėjimo su 
pasėkomis numatytomis Baudž

d. visi

RYMAyš, geg. 4. — Italijos 
diktatorius Mussolini paskelbė, 
kad italams užėmus Ethiopijos 
sostinę Addis Ababa, Italija pa
sisavins sau visų Ethiopijų.

Maršalo Badoglio pranešimas 
rodo, kad Italijos priekiniai 
pulkai jau4 yra prie pat Addis 
Ababa. , J

žinios apie plėšimus ir degi
nimų Addis Ababa, taipjau apie 
pabėgimų į užsienį karaliaus 
Haile Selassie duoda italams 
progos panaujinti savo tvirtini
mų, kad Ethiopijos imperija vi
siškai susmuko if kad todėl vi
sas pasaulis turi pripažinti Ita 
Ii jos paėmimų savo kontrolėn 
viso to krašto.

Italai jau Addis Ababoj?

. BERLYNAS, geg. 4. — Vo
kietijos žinių biuro korespon
dentas Ryme praneša gavęs pri 
vatinių žinių, kad Italijos prie
kiniai pulkai Šiandie j du įėjo 
į Addis Ababa. Į

Vokiečių žinios iš Addiš Aba
ba sako, kad čiabuviai išžudė 
karališkųjų gvardijų. Betgi vė 
liau tuos banditus užpuolė Gaila 
gentės kariai ir kelis šimtus jų 
nukovė. Turkijos legacija esan
ti apleista. • j
Pabėgęs karalius bėgą į Pa

lestiną
LONDONAS, geg. 4 

sienio reikalų ministeris Eden 
pranešė atstovų butui, kad ka
ralius ftaile Selassie ir visa jo 
svita Angiijos kruizeriu Enter
prise tuojaus išplauks iš t>ji- 
bouti į Haifa, Palestinoj.

Lapenas ir ntanas 
d. ka- 

Antanas Kubilius — 
d. kai,, visi u pase-

Nusileidimas italams reikštų gal 
mirtinų smūgį pačiai tautų 
sąjungai, o tęsimas sankcijų 
gali reikšti naujų karų

St. 28 ir 30 str
I Teismo išlaidos uždėtos vi» 
šiems nuteistiems solidariai. 
i

Civiliniam ieškiniui p 
ti atiteisti iš Jono 
500,000 lt. -padarytų nuostolių., 
p jam nepasiturint atiteisti pa
minėtų sumų iš likusių 
namų jų lygiomis dalimis iš kiek
vieno. ' 1

atenkim
Lapenoj

4 kalti

Atiteistų civilinį ieškinį atly
ginus ir teismo išlaidlas išieš 
ko jus, visų nuteistųjų likusi 
turtų konfiskuoti.

Kardomoji priemonė, proku 
rorui reikalaujant, palikta vi
siems besąlyginiai laikymas ka
lėjime. Kubilius čia pat teisme 
suimtas. -

Paskelbus sprendimų, salėje 
pasigirdo balsių verksmų ii 
sunkių atodūsių.

Statoma moderniška 
ligoninė Alytuje

Ligoni

LONDONAS, geg. 4. — Su
smukimas Ethiopijos pastate 
Angliju labai keblion padėtin, 
iŠ kurios jai bus labai sunku 
išsipainioti.

Anglija arba turės prisiminti 
paniekinimų ir prisipažinti prie 
pralaimėjimo tautų sąjungos 
politikos linkui Ethiopijos, arba 
tęsti sankcijas ir įsivelti įkąrą 
su Italija.

Jeigu ‘Anglija nusileistų ir 
priimtų pralaimėjimų, tai, ita
lams visaip iš jos tyčiojanties, 
Anglijai tektų atšaukti savo 
karo laivynų iš Viduržemio ju
ros. ‘Taipjau turės prisipažinti, 
kad kolektyvis saugumas, ku
riuo visa Anglijos užsienio po
litika yra paremta, yra nepasie
kiamas dalykas. Kartu tai bus 
labai didelis smūgis tautų są
jungai, kurių tada tektų arba 
panaikinti, arba pagrindiniai re-

1 organizuoti. ,
Anglija taipjau ...tyręs tada 

atsižadėti stfzereniteto Vidurže 
mio juroje ir atidaryti platų ke
lių Italijos užkariavimui Egypto 
ir kitų Anglijos kolonijų šiau
rinėj Afrikoj.

Jeigu gi, iš kitos pu'sės, Ang
lija tęs sankcijas, ar jas dar 
labiau paaštrins^ tai ji lengva. 
gali susilaukti karo su Italija. 
O kilus tam karui lengvai ga
lėtų užsiliepsnoti karas ir visoje 
Europoje.

ALYTUS.—-Vienas didžiausių 
ir svarbiausių apskrities savi 
valdybės darbų, tai moderniškos 
ligoninės rūmų pųstatymas. 
Pernai rudenį atlikti žemės dar
bai, šiemet pradedamos statyti 
sienos ir tikimasi galutinai į- 
rengti. Statoma už miesto: at
viroje sausoje vietoje
nes kubątura siekia apie 16,400 
kub. mtr., pastatymas kastuo
sius iki,350,000 lt. j

Ligoninė bus dviejų aukštų 
su 73/ lovomis. Be to, dar nu 
matoma įrengti gimdymo, chi* 
rurgijos, okulistikos ir užkrečia
mųjų ligų skyriai ir, be to, 
rentgeno kabinetas, laboratori
ja ir ambulatorija. Taip pat buš 
įrengta žemesniajam persoiia- 
lui ir ūkio vedėjui butai.

DETROIT, Mich., geg. 4. — 
Miss Rowley, 34 m., liko už
mušta ir trys žmonės sužeisti, 
lėktuvui nusileidus medy.

Mirė knygnešys
________ Į ’

SKAPIŠKIS.—Čia mirė knyg
nešys Matukas, kuris turėjo 99 
metus amžiarts. Pastaruoju lai
ku gyveno savd menkoje gry
telėje, Skapiškyje, gaudamas 
pensijų. Knygas platino kelias 
dešimtis metų,iš to ir gyvenęs. 
Keletu kartų buvęs sugautas, 
bet išsisukdavęs iš rusų žanda
rų. Knygas gaudavęs iš J. 
Bielinio.

Velionį visuomenė gausiai pa 
lydėjo į kapines.

ALAMEDA, Cal., bal. 30.— 
Nenorėdami nusileisti byčiuose, 
kur buvo 300 žmonių ir tuo 
pastatyti į pavojų kitų gyvas
tis, du 
lėktuvų

lakūnai sulaužė savo 
ir patys užsimušė.

YORK, geg. 3. — PoNEW 
šeimyninio barnio savo namuo
se nusišovė Wm. R. Cushman, 
46 m., specialis darbo depar
tamento investigatorius.

ROCKFORD, III., geg. 3.— 
Duane Franklin Meyers, 19 m. 
iš Shirland rastas negyvas po 
apvirtusiu4 jo automobiliu ant 
mažo kelio netoli Rockfordo. 
Spėjama, kad nelaimė įvyko 
sekmadienio ryte.

BELGRADAS, geg. 3. —čia 
prasidėjo Balkanų sųjungos kon
ferencija, kurioj dalyvauja 
Graikijos, Turkijos, Rumunijos 
ir Jugoslavijos iatstovai. Jie tar
sis apie išlaikymų taikos Euro
poj, ypač gi Balkanuose.
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Chorai:

25 — 8lh St., W«U- 
l) ovalias imamos

dovaųcĮ. — Three
A.L.Davidonis, M.D. 
491Q S. Michfgan Avė. 

VALANDĄ: K“ HW 
nuo 9 iki 11 valandai ryto 
two 6 iki 8 valandai vakaro.

Apart Šventadienio ir ketvirtadienio.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos huo 2 iki 4 ir nuo 7 AM • 
. vak, Nedaliomis nuo 10 iki 12 

3343 South palsted St. 
Tel. Boulevard 1401

S

CHICdGOŽ

YRA PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA i 
VALDYBA: P. MILLER, finansų sekretorius

J. MICKEVIČIUS, prezidentas J. DEGUTIS, iždininkas
K. KAIRIS, vięe-prezideątas P, GALSKIS, trustisas
V. MANKUS, sekretorius P. MILAŠAUSKAS* tru§tWb
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DĘ. MONTVipAS, Dr-jqs PakĮaraa, K; GUGIS, Dr-jos Advokatas, J. P. VĄRKĄLĄ. PyąugUoą Auditorius

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS KON- 
KURSANTŲ STOVIS ĮRAŠYTAIS NAUJAIS 

NARIAIS JUBILIEJINIAM KONKURSUI ?
PASIBAIGUS:

Įrašė narių:
............ 251

Ruzgus .....2 
Cepulęvičius 
Giniotis •....
Neffąs .......
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Phįcagps Vyrų čhprag suvaidi- 
ųo. “Iiiįęjjącijos“, vieno akto 
fąiįą,' |iįyąidųUą vykusiai,, 
publika turėjo smagaus juo- 
KO. ■ . ■

! .Pąlyvąvo pFogrąine keturi 
solistai„j šokėja ir penki cho
rai. P-nia Barbara Darlys, 
p-lė Ginia Lukas, Jonas Ro- 
mąnąs, Kazys Pąžarskas, šo
kėją p-lė Jųsępbine Aleksiutė.

“Birutės”, “Kanklių,v 
“Naujos) Gadynės” “Pirmyn’* 
ir Chicągos Lietuvių Vyrų 
citras, lolistąi, šokėja ir cho
rai paliko grąžų įspųdį skąitr 
lingėj ^ųbli^ęj.

Dovnaų Laimėjimai.
DovarĮų laimėjimą tvarką 

komisija jš 7-ąjų: Dr. V. A. 
šimtus, p-le Ęųfrozina Miku- 
žiutė, Joseph Balčiūnas, Juo
zas ^ųrkąuskas, Ady. P. Ado
maitis, Adomas Yuris, Kazys 
P. Pęvęikis. Komisijos pirmi- 
pipkO pareigas ėjo Dr, V. A. 
Šimkus, sekretoriaus — p-lė 
Ę. IVĮįkųžįutė, Buvo pakviesta 
jauna mergaitė, iš publikos; 
užrištomis akimis traukia nu
merius laimėjimui.

Ptrnjų (jov.ąną, Pontiac au- 
tqmQljį(įų, mąstė,r ęedąn, lai^ 
mėjo L Aataąąs Žš^montas, 
7202 -So. Campbell Avė, Auto- 
niobilm imamas iš Milda Au
to Sales, 806 W. 31.si St.
....Antrą dovaną Parlor Setas, 
laimėjo J. Nepriims, 4451 So. 
Halvt&įį Sį, .

Setaš' imamas iš Roosevclt 
Furnitąre Co. 2310 So. Roose- 
pęlt R(į. i

Trečią dpuaną—Radio—Ze- 
nįtįi, laimėjo Bernice Abara
vičius, į 4035 So. Rockipcll St. 
Dovanoj imamos iš Joseph F. 
Bafy’ikį, 3417 So. Halsted St.

Ketvirtą dovaną—7 Rooins 
Pįmp^ sęfą, laimėjo Antanas 
Mažeika, 723 W. 21 St.

Dovanos imamos iš Pro- 
gress Furniture, 3222 So. Hal
sted St. <■

Penktąj , dovaną^ Wesfing- 
hoilse V^ashing MacĮiine, lai
mėjo B, \Abraitis, 709 IV. 34th 
Sh Pavanos imamos iš Peter 
Barskis Furitare Co., 1747 IV. 
47th St,

Šeštą dovaną—Dinette setą, 
laimėjo John Paulauski, 3716

Josephine Juraitis, 2901 IV. 
46th St., laimėjo $5.00 "cash." ■f . " ' ■ į. > . j, • į,.!^

Laimėję čia pažymėtas do
vanas ' malonėkite tuoj atsi
kreipti į Draugijos ofisą, kur 
bus įteiktos laimėtos dovanos 
arba įteikti atitinkami liudiji
mai laimėtojams dovanoms 
gauti.

Elm St., F^st Chicago, Ind. 
Dovanos imamos iš Peoples 
Furniture Co., 4179 Aręh^ 
Avenue.

Septintą dovaną — Horen 
Chirhe Cloclc, ląimėjo p-lė B. 
V. Malelo, 9 
kegan, III.
iš F. J, Budrik, 3417 So. Hal 
sled St.

Aštuntą
Ways Lamp, laimėjo p-lė K. 
G. Beinor, 562 E. 155 St.r Har- 
veg, III.

John. Tęijonis, 2456 West 
46th St. Laimėjo $15 tfcashJ'

įlelen Kavie, 6108 So. Stale 
St. Laimėjo $10.00 “cos/l”

\ '' .■

P-pią Frąnęes Sląjps, namų 
ŠeiinyRinkė, , i

p-nią pe(rmie^ Juzėnas,

J'ohu Driškėnąs, raselandie* 
ti& mašinistas.

Mykolą
D-pią prąnęęs Bęįza, Myko

lo Bęižos Žmoną.
Frances Matekunas, studen

tė. ; . ....
Bonifaco F. Diržius, rnecha- 

, • • - -.k ■. ■ ■ >i;' < • • <'<!■ ■. -i. . ■ ' • • •
mkąsi *; Į

Bernice taupas, ifa- 
pių šeimynirikė, 1

p-nįą Anną* 0ųsth» ęięęriętą,
P-lė Luciie Ginčius iš Ci

cero. ■ ■ 1 ' - '
Stanley Slepikas, brighton- 

parkietis.
P-nia Heien Auna Jenerįck 

iš piąęęoi M-
Viktoras Slepikas, brigjiton- 

pąrkieti^
Jobu Ę. MįĮĮer, pfisp darbi-, 

ninkąs iŠ Fvąnstmi, Iii,
P-nia Ąptąpina Bažųtis, 

brightonparkietė. i
KęJwąr4 ’TimaK, i apau0uyU 

ninkąs. i
Jobų Wiliiams, brightoripar- 

kietis.
P-lė Lepą Balavičia, tiMp’ 

fJrpageTi . . '
Ąj^dąs Įiąmbrps, štųrtąpf 

tas. " / ■ c ■
P-nia Stera Chesla, brighton 

parkiętę, ' '
Joseph Stašaitis,! cicerietis,
Apthony Miliauckas, stu

dentas.
Joseph Pąurazas, West Pul- 

lipąn vąptęjaą.-z
Kazimieras AVįJkas IA Ruse- 

laųdo. . ||į
P-nia Ągenija Bedaugįs, 

krautuves saviniukč.
,#-pia Ęjynčr» Salas, stenpv 

grafą,
p-nia Hi^ėp^ą Sinkus 

krautuvės savininke, ■
Joseph taepąs, |118 Soutb 

fečeris.
Antan Lukai škas, marųuė- 

tleparkietis, ...^ ■

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAI .
Miesto ofisas—127 N. Deąrborn St. 
Kamb. 1481-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80.

' Tęl. Boulevard 1810.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniai*— 

nagai sutarties.

.... ■ . s

Alfonsu J. Salkuwske, De- 
Kalb jąupimlls.

P-lė Wąnda Salkowske, Dė 
Kalį įąįtpųolė.

Mikę Petrąuskąs, Dę Ęąlb 
darbucifdąa,

P-nia Bęrnicę patupiąs, Dę 
Kalh gyventoją,

P-|ė Mątildą Skinte* 
jaunuolė,

Peter ^bpkl3< Dę Kalh gy- 
ven|pją§,

p-ie Vąlęriją Dę
Kalk jąųnuplė,

Paul Džugas, De Kalb gy* 
ven|ujas,

Jųhn Patumsis, De Ęalbgy- 
venfųją^,

P-lė Verginia Bąrpp, De 
Kalb* Jąųpuplėė.

Frank Chetms iš Cleero.
P-hla Emily Rąmąpauskię“ 

nė, gąrfieldpąrkietė,
Rpman . Cresas iš Ciceru,
Anton §ajkowakę, taunlęb 

kietis. ;
p-pia Paliy Kaminskas, 

marauetteparkiete,

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo i—?, ir 7—8 

Seredomis ir nedįl. nagai sutarti 
Rez. 6631 So. Californfa Avenue 

Telefoną* Republie 7868
.. .1 ..II. I. R.................................... .................. ..... ............ ...... ..I y IĮ ■■■■■■■■ ■

Tel. Office Wentvorth 6380 
Rez. Hvde Park 3395

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

Valandos 1—4 po įlietų. 7—8 v. vak. 
išskyrus , seredomia ir lubatomif.

Užpilde kvotas]

. Kvota baigta 
. Ęvula bąigta 
. £vptą bąigta 
. Kvota baigta 
. Kvota baigta 
. Kvota baigta

Kvota baigta 
, Kvota bąigta 
, Kvpta baigta 
. Kvota baigta

Trūksta 2 
Kvota baigta 
Trūksta 6 
Kvota baigta 
Kvota bąigta 
Trūksta 2 
Trūksta 2
Trūksta 5 
Trūksta 5

. Kvota baigta 
Kvota baigta 
Trūksta 2 
Trūksta 1

’'Trūksta '4“'^ 
Trūksta 1 
Trūksta
Trūksta 2

■ Trūkstą 2 
Trūksta 8 
Trūkstą 3 
Kvota baigta

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4531 SOUTH ASHhANP AVENE 
B«. 6515 So. Rockwell SU 
Telephone: Renublic 9728

■'I ! "■..Ml    Į. ■" ".!■* MI'I'    

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas

3421 S. Halsted St. Tek Yards 2534 
Ofiso vak vakarais nuo 6 iki 9 vak 

. Miesto ofisas., <
100 No, La Šalie St. Room 910 

Central 5541 
Rezidenciją

3407 Lowe Avė. Tel. Yąrds 2510

151 .
108 ...
75 ...
6Q ...

. 58 - 

. 32 ...
31
80 ....

. 26 ...
19 ....
15 ...
14 ...
13 ..
13 ....
12 ....
10 ..
10 ...
1Q
10 ..

„ 9 ....

;j ■ 8 £ 
. 3 .... 
.. 3 ....

3 ....

'f-

........ ........ ......................................... . .......................... OI. I — . «» ,,

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutarti.

■ ' I j'Mfr   .1 J .,""1 "III "R "■

Įjl

Kųnkursąntai:.

Kazys Steponavičius . 
Frank Rulaw ......... .....
P, Martinkaitis (Senas Petras), 
Vincent B. Ambrose ........ A.........
Petras Galskis ............ ..
Benediktas Vaitekūnas ...............
Agnės Grakauskienė ...................
Petronėlė šliužas .......................
Alęx Ambrozevičjųs ....................
Antanas Skįrmoptas ...................
Antanas Mikšys ..........................
Magdalena Ratkevičiene ,r......... .
Frank Klikna .......-.......
Petras 
Kastas 
Petras 
Waltcr
Louis Antanavičius .... 
Zigmas S. Mickeviče . 
Marė Kemešiene .......
Arthur MontvidasyJr 
Uršulė Shirmulis —- 
Jonas Sinkus ..........
Ona Mittskus s..., 
Antanas Vizbaras .... 
Antanas Krasauskas 
Ona Vilionė ......... .
Juozas Jankus .........
Petras Rasalis .... ,...,
Antanas Lungevičius 
Antanas Marcinkevičius ........... :-
Draugijos nariai-veikėjai įrašė .......... 403 .,.... j

IŠ viso įrašyta naujų papilį 1866, Musų darbštus konkur- 
Santai ir aktyvus organizacijos veikėjai įrašė 266 xnarių daugiau 
negu buvo jų įrašymo kvota. Konkurso vedėjas skirdamas kvo- 
tas numatė, kad bus galimą įrašyti 1600 narių, 
konkųrsantų įrašė daug daugiau, negu buvo kvotos numatyta, 
Visai maža dalelė konkųrsantų neužpildė sąvo kvotų.

Konkursai!tai Steponavičius, Frank Ęųįąyy, Senąs Petrąs, B, 
Vaitekūnas, Agnės Grakauskienė, Petronėlė šliužas, Antanas D, 
Skirmontas. M, Ratkevičienė, Petras Ruzgus ir keli kiti toli per-< 
viršijo savo kvotas.

Chicagos Lietuvių Draugija yra nepaprastai dėkinga visiems 
savo konkursantams, nariams darbuotojams už nuoširdų pąsL 
darbavimą organizacijos budavojjme. £is Chicągos Lietuvių 
Draugijos Jubiliejinis konkursas tęsėsi mėtys laiko; mųsų darbš
tus konkursantai visų šį laikotarpį buvo aktyvus, pasišventę, 
atsidavę organizacijos gerovei.

Man, kaip Chicagos Lietuviu Draugijos prezidentui ir drau
ge Šio konkurso vedėjui, yra didelis pasitenkinimas, kad kon- 
kursantų darbštumo ir narių nuoširdžios pąrąmps dėka išaugi
nome Chicagos Lietuvių Draugiją iki 3500 narių.

Pravartu priminti, kad įrašyti nariai šiame konkurse skirs
tosi sekamai: 1163 atkeliavę iš Lietuvos, o 703 čįagįmiai lietu
viai. ' v '

Chicagos Lietuvių Draugijos prezidentas ir konkurso 
vedėjas,

• \ •i'
1 •

2

bet daugumas

Kon. Frank BuĮaw 
įraše:

. ...... Į ...............

P-nia Barbora Jacobs, brig- 
htonpąrjdetė.

Aųtop Jappbs, brjghtoppąr-t 
kietis, p-pios Bąrbprpą vyras, 

Peter Sutkus iš Cįęęrp, 
John Bula^v, p-nia Johana 

BuJąw ir Ądolph Ęųląw Jr< 
visa p-nų Bująw šeiipa dąbar 
bus narjais Chicagos L|p|uyjįį 
Draugijos.

Stanley ^Vysockis iš amato 
barzdaskutys.

Dr. Joseph M. Rogers, 39W

Julius Mįękeviėius.
..'m1
Fir St., Eąst Chicygo, Ind. Dr.
Rpgcrs yra dentistas.

P-nia Anna '^ąjąvįęl), 
diapa Harbpr Žymi (Jąrbypto^ 
ja- ' \

P-nia Aima Ęindųkas, 2111 
Broadway, Ipdiąną ĮĮąrbor, 
darbuotojo P.* BindoRo 'įmth 

.• ■ ». Į |. V; ■ ' * i t '
Pa- ■ '

P-nia Antanina Janavičienė, 
brightonparkietė.

P-nia Anna Švėgžda, Jack- 
son Park apylinkės gyventoja;

Michaęl Kazlauskas,; brid- 
geportietįs. ;

John Juškevičius, westsidie- 
tis. Z ■ ’ /• '

.afcįij

P-nia Agota Janušauskas’, 
bricjgeportiete.

Jq(m Mąrkųnąs džepįtorius;
P-lę Aldona Balčiūnas, ęjęe- 

rietė.
Joseph Matin, virėjas.

'.i',
Kon. ^KazysėsSteponavii!

čius Įrašė:

Rockwell St.,

Cicero,

IŠ “INICIACIJOS” W 
DOVANU LAIMĖJI

MU VAKARO

JOHN B. BOBDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio, Seredog ir 
Pėtnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas R^public 9600.

A. A. SUKIS
ĄDVOKATAS

111 Wf Washington St
‘ ; Room 737

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

Gyy. vieta: 6733 Crandon Avė. 
namu Tel.: — Hyde Park 3395

Jakunasj

John Gunayskas,
Illinois.

P-nia Verpnrka Sherman, 
brightonparkietė.

P-nia Nellie Chismar, brigh- 
tonparkietė

P-nia Eugenia 
brigh tonparkfetė.

Alex Norvish, rubsiuvys.
Nepaleonas Sliskis, bridge- 

portietis.
Martin Santoski, tawnleL 

kietis.
Prjiia Josephine Sakas, na

mų gašpadinl.
PauJ Ęitmynt, studentas,
Paul A. Jąųusas, įyighfpn? 

nąr£iętl§, į. ' •

A. D. Kaulakis, pasįžyiųė" 
jęs Bridgeporto printeriš.

Charles Rasimas, brighton- 
pąrkietis*

Mike Petruševičius, 2511 W, 
71st st., žymus smuikininkas, 
muzikantas,

P-nia Pellą Augaitis, steno-r 
grąfė, <

Bjlty Lalaskis, hrightonpar- 
k ietis.

Antanas D^iovenas* hridge- 
portietis.

P-nia Alice Stephens, 4142 
Archer avę., mųzįkos mfi'kyi 
loja, žymi dainininke,

PtRyard Martinkąitis* mašp 
pistas,

P-lč Aldona Senion, Labą- 
ratoį’y Techniciąn.

P-le Ęlęąnorą • Atkinson, 
5253 W. Ląkę §t. Dų^tę pp, 
Atkinson. > 
.* ■■.’, . * *■' ' . ■

P-lČ Bernice Janus, marųp- 
etteparjdete.

P-nia Jtilia Griškepas, rpse- 
landiėtė. ;

P-nia Marcelė Valantis, brL 
gjifoppąr^iėtą;

Praeitą sekiųadienj įvyko 
mųsų seniai lauktas “Įniciją- 
cijos” ir Dovanų Laimėjimų 
vakaras. Ąrti trijų tūkstančių 
publikos užpilde didžiulę Ąsh- 
land Boulevard Auęlitpriujn.

LAIPOTUVIU DIREKTORIAI
JUOZAPAS

ĖUDEI KIS
' IR TĖVAS

REPublic 8340

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometricąlly Akių Specialistai.
Palengvins akių įtempimą, kuris, 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodąnčia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama 1 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

'__ _ Tel. Yarda 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akiz 
' Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvi
756 West 35th St.

kampas Rųlsted Sb 
Valaądds nuo ‘ 10--4. nuo 6 iki

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AV®. 
Ofiso vai : Nuo 21ki4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal sutarimų.
Ofiso Tel.; Boulevard 7820 
Namu TeL: Prospect 1930 
j j - 1 : --- ■ ------ ;

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

.4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia. 0036

T <Mifiki Valandos, nuo 2—4 ir nuo.
6-^8 v, vak. Nedalioj pagal sutapti

■'jJ...................."i ..'į. r ■  "T-  lj=

Kiti Lietuviai Daktarai.

Tel. Boulevard 5914 Diena ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:80 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija _ 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

9

3
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LOVEIKIS
KVIllTKINĮNKAS'

Gėlės Veštųvėins. RųnĮųetams 
' ir Pap-rabams ‘

3316 Sfl- ĘąlBted St, 
, - TeL npŲįeyąrd 7314

&&&& A

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceras Lietuviu 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ, 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse,

■■ ........................... ..........—......... ......................... '........................ ... ............—'Į."............... ................... . ' ' .' . .............  ... '' ................

J. F. KADŽIUS
668 West 18th Street Į Phone Canal 6174

lį |l|'lll ĮlIUUIIfUlįllįllIlI Į.IIĮI ,1 Įlll,| lį^yi'Į I " llll III II UI,!! I įll II  ! II m I IIII..IJ ■ ■ I . ——. ,

I S. M. SKUDAS718 West 18th Street " Phone Monroe 8877
•r

u. ZOLP
1646 West 46th Street Pfrpnes Boulevard 5208-8418

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitage Avenue Phones Yarda 1741-1742
Brighton Pąi*k Skyrius, Ą447 S. Fairfield, Laf. 0727

LAČHAWICZ ir SŪNŪS
2314 We»t 23rd Place Phones Canal 2515—Cicero 5927

AyU—Ii. —Amu......  IIHIIIM ..... ■■IBĮ............................        .III........  .....

S, C. LACHĄVICZ
42-44 Eąst 1081h St.' Tel. Pullman '1270 arb'ą Canąl 2515
,,1'   '■‘‘."į1 ti'i’j ■! t 'Į'!i !!iii''|j|įi  r'Mt'Tyi1 .|!"i!l.!Į|j.f*i^į"lt!lt "'!'*»!1 t '.t-1 a1    "i i 'į m."i įji'i'

J. MULEVIČIUS
4D92 Aręher Aye»ųę Fbpnę Lafayettįe 3572
V' _ 1 'A 1 1 kl1'! '"""" " i'1" !">", "į"' I.I!I.!”Į"*—",|"* '■!■ "I" ■'!'g'įu JI "t. 11" "A""■     Į'1 ,""Į" t. '1 "■Įy

8319 Lituanica Avenue
Ji'^t 'rjii.    i.’n ict

; Phonę Yarda ĮlįĮ8

( A. MASALSKIS .
8307 Lituanica Avenue -. Phone Boulevard 4189

:----------------- ---------------------------- --------- :—.— .---------------- ----

Ą, PĘTKUS
1410 SoutlĮ ffitji Coųrt Cicero , PĮioiję ?1Q?

— ..... ........................ .... ............ . 1 j..r,-."ij' . -r—T—    T—T-T“"————'
u ...' n "! u1!' į."i.t jm'-i1.1.5 >. i u'i'u , yi. tf'.i ■■ ""-r   A y-TT'4'1 ! 1..1,1 . .iu.n ii. .,t u.-'u

ambulance; PATARNAVIMAS dieną ir NAKTĮ 
įti-'''. •' Ii'. YARds 1741--i742 ■

yf 1

Dr. A. J. Manikas 
physician-surgeon 

Office 4070 Archer Avė. 
Tel. Virginia 1116 

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

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

Kasdien, išskyrus seredas. 
Sekmadieni susitarus.

8
Nedaliomis nuo 1Q iki 12 vai. dienų.

LIETUVIAI
Gydytojai ir Pentistai

Amerikos Lietuvių Dautarų 
Draugijos Nariai.

A. Montvid, M. D.
West Tow State Rauk Rldg. 

24Q0 Weš| Mądison Street 
Vai. 1 iki 3 Po pietų. 6 iki 8 vak.

Tel. Seelęy 7330
Namu telefonai -Brunawick 0597 

... . n" i'". J,i "■•■i',' '-i..^—-I. ,,

Ofiso Tel. Boulevard 5918
Rez, Tol- Victory 2848
Dr, Bertash

756 West 35th St.
Cor, of 35th and Halsted Sts. 

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8:86 
Nediliomhi vairai sutarti.

KITATAUČIAI
Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 81 
metus kaino patyręs gydytojai chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyru, 'moterų ir vaikų pasral nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiai 
elektros prietaisai.

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

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

TeL Canal 3110 
efonai: 
Central 7464Hyde Park

Dr. Charles Segal
Į OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS;

Nuo 10 iki 12 vąl. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 6:80 vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas Yąrds 0994

Dr.' Maurice Kahn
4631 SOUTR ASHLAND AVĘ.

Ofiso valandos;
Nuo ĮQ ild 12 diena. 2 iki 8 po piįetų 

7 iki 8 vai. NedU. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone ĘLAZA 2409

Ofiso Tel. Dorohester 5194 
Rez. Tet Droxel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgus 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir vis^ 
chronišku lisrų. .

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

liomis ir šventadieniais 10—12 
dien«. >

A *4

ė



KORESPONDENCIJOS KLAUSYKIT

Policija

Taip sakant

ita mote

kak

KELLOGG’S PREZENTUOJA JUMS ŠIĄ NAUJANYBĘ!

FEDERAL 
v. Bbi fa ■ B rl ■■

Shop

REK0RDU0TĄ ŽEMĄ KAINĄ!

9 Motoro varomą šepetį

regullarSa kalnoa

Eitra Darganai PETER’PEN

THI®

FEDERAL 
COUPONS 

GIVEN

IšiiHi

2733 MIIwaukee Avė. 
4833 Irving Pk. Blvd. 
4231 W. Madlson St.

tele- 
apie

SAMPELINfi 
ELEKTRIKINfi 
LEDAUNfi 
VERTES $150

11116 S. Michigan Avė.
2950 E. 92nd St.
4834 S. Ashland Avė.

Grane Coal Co
5332 S. Long Avė.

TeL Republie 8402

RANdolph 1200 
Lovai 66

n4ow 
SOR.RN 
THE 

PUINCES?

Antradienis, geguž. 5, 19’36

CONRAD 
PHOTO STUDIO 

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

žiną atmintis.

TOO. T, 
HAVB ■>. 
OUR 

FR.1END? 
forgotten 

us 
ENT1REDT

Pocahantas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau S7..30 tonas 

Smulkesni $7.05 tonas

Kaip buvo nužudyta rašyto 
ja Titterton 
sugavo jauną žmogžudį.
— Bus bandoma, įrodyti, 
kad žmogžudys yra ne
sveiko proto.

MODERM COOKERY.. CONSTANT HOT WATER .. SILENT REFRIGERATION ..GAS HEATING

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos

<AKes

lykas tas, kad žmogžudystė bu
vo papildyta prie labai keistų 
aplinkybių.

Kadangi apie rašytojos nu
žudymą vis dar kalbama, ir 
bus daug kalbama teismo me
tu, tai gal pravartu bus kiek 
plačiau apie visą dalyką para-

TIKTAI SU ELECTROLUX 
JUS GALITE GAUTI VISĄ 

ŠITĄ NAUDĄ

DI X I E ŠOKIU MOKYKLA 
Duoda privati škas ins- J HHB 

trukciias “ B 
MODERNIŠKU ŠOKIU
Merginom ir Vaikinams “^B 

Valsus-Fox Trots-One- _ r 
step 12 lekcijų kursas 
dabar ...............................
Atdara kasdien nuo 10 v. ryto iki 11 

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

• Nėra judčtmų dalių nusidėvėti
• Nuolatinė tyla t
• Ištverminga veikiančioji jėga
• Visad mažos vartojimo išlaidom
• Pilna maisto apsauga
• Apsimokančios sutaupos

Matykit gražiojo 1936 Electrolux 
Modelius pas Peoples Gas .vidurmie- 
sty ir kaimyninėj showruimy.

Tos įžymios ir turtingos mo
ters nužudymas buvo didžiau
sia sensacija. Kiekvieną dieną 
buvo dėdami plačiausi aprašy
mai. žmonės visur kalbėjo ir 
visokius spėliojimus darė. Da-

• ElectrolUx tyla tai įrodymas to 
nuostabaus refrigeratoriaus skirtu
mo—jis veikia tyliai dėl tor kad ne
turi mašinų—nė jokios judamos da
lies.

Dviejų savaičių būvyje liko 
misteriškai nužudytos dvi mo
terys. Tačiau policijai su atsi
dėjimu dirbant viena misterija 
liko išaiškinta 
buvo užtiktas siūlo galas, kuris 
privedė prie žmogžudžio. Pasi 
rodė, jog žymią rašytoją Titter
ton nužudęs jaunas italas iš 
Brooklyno. Jo pavardė yra Fio- 
renza.

To cover inttrttt and otber costs, a $omewbat higber price h cbargtd 
for cltaners sold on dtferredpaymtnti.

COM MON WE ALT H EDISON

KJOW wa-u_ ** 
b&ueve

Po pietų Fiorenza grįžo į 
dirbtuvę. Vėliau kartu nuėjo 
pas Tittertonus, kuriems turėjo 
pataisyti kėdę. Į varpelio skam
binimą niekas neatsakė. Netru
kus paaiškėjo, jog Tittertonų 
buto durys atidaros. Įėjus i 
kambarį buvo galima pastebėti, 
kad neviskas tvarkoje. Greit 
Kruger ir jo darbininkai užti
ko vonioje nuogą ponios Titter
ton kūną. Vonia buvo vandens 
prileista. Tačiau negalėjo būti 
nė mažiausios abejonės, kad 
moteris buvo užsmaugta, - 
tai liudijo užnerta ant jos 
lo Virvė.

Fiorenza tuoj šoko prie 
fono ir pranešė policijai 
žmogžudystę. Prasidėjo tyrinė
jimas. Policijos sekliams buvo 
aišku, kad j Tittėrtonų butą vi
siškai nepažįstamas žmogus ne-

tai viskas už tiktai

$3450

Jus pasirinksit

Tylu Electrolux

somą kėdę apžiūrėti. Supranta
ma, nieko blogot nemanydama, 
Titterton jį įsileidusi, j

ĮsigavęsJ vidų, jis tuoj grie
bė moterį. Nudraskė drabužius 
ir išgadino. Kad tąs nedoras 
darbas neišeitų į aikštę, jis už
nėrė jai ant kaklo virvę ir nur 
tempęs įmetė į vonią. Po to 
paleido vandenį. Kodėl jis tokį 
baisų ir žvėriška darbą atliko, 
tai ir pats nesuprantąs.)

Tėvai ir jo sužadėting dabar 
desperacijoje. Jie irgi negali 
suprasti ir išsiaiškinti | sau, kaip 
jis galėjęs taip pasielgti. Girdi; 
jis tikrai buvęs pamišęs.

Tėvai kreipėsi į Leibowitz: 
įžymiausi kriminališkų bylų 
advokatą. Tačiau tašai atsakė 
jog jis nieko bendro šu ta byla 
nenorįs turėti.

Kiek galima numanyti, visas 
gynimas susivės prie to, kad 
įrodyti, jog Fiorenza laikinai 
buvo netekęs pusiausvyros.

Buvo, nužudyta ir 
ris, Ji rasta negyva šaligatvy
je. Paaiškėjo, jog kęlios mer
ginos su nepažįstamais važiavo 
“ant raido”. Nužudytos mergi
nos sesuo pasakojo, jog visos 
merginos buvusios iš automo
bilio išmestos, o jos ^esuo kaž
kur nuvežta. Vėliau ją surado 
negyvą šaligatvyje.

F. Lapinskas.

ROOSEVELT 
FURNITUREco 

2310 West 
Roosevelt Road

‘ Tel. Seeley 8760

weLu! smljcks.' 
OMLV T'AO L_E.TTTSQ‘S

7A

velui išbandymas
NAMUOSE i ' 
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Pašaukit

Mes Padarom Gera 
DARBA PIGIAI!
Galite ateiti visados
Peraianents muši 

Specialybi!

Ideal Beauty
Charles Stones, Vedėjas__

1747 SO. HALSTED STREET 
Atdara vakarais

MALEVOS
Didžiausios malevij IMlrbčjų ir dlstrl< 
bu torių įstaigos Chicagoje. StandarU 
nes rųSles malevų už tiktą!

Liberal Trade-in mokės
Už jūsų seną valyklį

. aGtst, dom't 
PEEi- e>AJDL2V A8OUT 
i-r. i 'TuunIK .
(S bAAilU

7,000 gal. Sherwin Williams Trim Var- 
niAo. 15 Majestic Radio. kuris suban
krutavo. $2.75 vertės 
kaina —____ _______________
Namams Maleva, Gloss ar Fiat, Great
Lakęs rųMes. kitur $2.25, dtj 
musų kaina _____________
Montgomery-Ward certifikuota maleva 
Sand Kote flnish. pirmiau C1 Aft 
$3.20. dabar .................. <4«UV
Juodas Screen Enamelis
Dabar galionas ............... ...........

Ir tūkstančiai kitų bargenų. .
Mes operuojam nuosavą sandeli ir tu
rime savo malevų fabrikų. Pirkit tie
siog ir taupykitl

PAINT EXCHANGE OF 
CHICAGO 

1557 MILVVAUKEE AVĖ. 
6830 S. HAL8TED ST. 

2274 ETATON AVĖ.
Telefonas: Armltage 1440.

Tai buvo prieš Velykas di
džioje pėlnyčioje. Fiorenza at
siprašęs iš darbo. Sakęs, kad 
turįs kažkokių asmeniškų rei
kalų atlikti. Dirbo jis pas Kru- 
gerį, kuris laiku baldų dirbtu-

galėjo įsigauti. Jeigu p-ia Tit
terton .įleido į vidų tą žmogų, 
tai jis jai bhvo pažįstamas.

Tačiau pėdsakų žmogžudys- 
beveik jokių nepaliko, išėmus 
virvę. ■' Bet ta virvė, kuri už
smaugė moterį, / veikiausia 
žmogžudį pasodins į'elektros 
kėdę. •

Policijai pirmįausia reikėjo 
patirti, kur tokios rųšies virve 
yra gaminama. Vadinasi, su- 
rasti dirbtuvę. Tatai bjivo pa
daryta. Po to iš dirbtuvės bu
vo gauti visų kostumerių pa
vardės irt adresai. Pasirodė, jog 
■kostumerių tarpe yra ir Kru
ger.

Juo toliau, juo siūlų kamuo
lys ritosi arčiau žmogžudžio. 
Policija, žinoma, patyrė, kad 
Krugėr su savo darbininkais 
Tittertonams buvo žinomas. To
dėl bile vienam jo darbininkų 
nesudarė keblumų įsigauti į vi
dų. Paaiškėjo taip pat, jog Fio
renza tuo laiku, kada rašyto
ja buvo nužudyta, nebuvo dar
be. Jis sakė, jog važiavęs savo 
merginos pamatyti, bet pasiro
dė, kad tai netiesa. Juo dau
giau buvo tyrinėjama, juo aiš
kiau darėsi, kad tą biaurų nu
sikaltimą papildė Fiorenza. Ka
da dėl jo nusikaltimo beveik 
jokių abejonių nebuvo, tai jis 
liko suimtas.

IŠ pradžių dar bandė gintis, 
bet vėliau prisipažino rašytoją 
nužudęs. Papasakojo ir tai, 
kaip tą savo baisų darbą atli
kęs. Girdi, nuėjęs ir paskambi
nęs durų skambutį. Klausiamas 
kokiu reikalu atvykęs, pareiš
kęs, jog bosas atsiuntęs tą tai- yra naudingos.

Downtown—72 W. Adams Street—132 S. Dearborn Street 
Telephone RANdolph 1200, Local 66

4562 Broadway 
3460 S. State St. 
852 W.63rd St.

THE PEOPLES G A S LIG H T A N D C O K E COMPANY 
P H O N E W A B A S H 6 0 0 0
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The Lithuanian Daily News 
Puhlished Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub.Cd., Ine 

1739 South Halsted Street '
Telephone CANal 8500

Subscription Ra tęs:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per yeąr outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy. •

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

........................ .■■■ii.■■■ .i iu»—■■■»

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- 

> drova, 1739 S. Halsted St, Chicago, 
DL Telefonas Canal 8500.

Ufraky nfo kalnai .
Chicagoje — paštu:

Metams ...... .—_____________ $8.00
Pusei metų —Z—— •••N••«••••••••* 4.Q0
Trims menesiams ___ 2.00
Dviem mėnesiams —----------- 1:50
Vienam menesiui —_________ .75

Chicagoj per išnešiotojus:
yiena kopija ——--------------- 8csįvifterx!f

Mėnesiui

CMm
Metams ....•••m....,*.....*...........,-.. $5.00
Pusei metų ..—.......-----...-------- 2.75
Ttjms iĮteifestfams ----- - 1.50
Dviem menesiams „__________ 1.00

* Vienam menesiui ••••«Mi«4NM»eeeeeeeoo • 75
Lietuvon ir kitu? Užsieniuose 

(Atpiginta)
Metams $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartumu užsakymu.
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NUOSTABI LIAUDIES PERGALĖ FRAKCIJOJE

Francijos parlamento rinkamuose nuostabia pergalę laimėjo kairiosios partijos, sudarančius vadinamąjį “liaudies frontą”, t. y. socialistai radikalai, sQc|ąiistai Įr komunistai, šitos partijos pravędė vjįąp 377 atstovus, todėl jos turės 67 balsų’ daugumą parlapięnte, 7Tautinis blokas, kuris apima centro parkas ir konservatorius bei atžagareivius, gavo tik 236 viptų.Stambiausia partija naujame Francijos parlamente bus socialistai, kurią atstovą išrinkta 146 nuo jungtinės socialistą partijos ir 34 nuo “naująją” arba nepriklausomą socialistą— kartu 180 atstovą. Tai pirmas atsitikimas trečiosios respublikos istorijoje, kad socialistai užima pirmą vietą Francijos parlamente.Dąr ląbjau sensacingas buvo laimėjimas .komunistų, nes sąnąmjąmę parląmęptp jų bųvp tik ąpjp tuzinas, 0 dabar bus 72. Be to, dar praėjo 10 opozicinių komunistą. Socialistai kartu su komunistais dabar turės parlamente 162 atstovu, t. y. 26 atstovus daugiau, negu visas , “tautinis blokas”. " v J ""Pagal parlamento tradicijas, socialistams, kaipo stipriausiai partijai, turės būt pavestą vyriausybės sudarymas. Manpm’a, kad naujasis Francijos premjeras bus Leon Blum arba Vincent Auriol. Tąi bus pirmutinė Franciyū^įa svį Sfipiafetų. Iki šj.ąl, pęrFrancijqję buvo vedinamieji socialistai radikalai, iš tiesų yr^ ųe spę^list^i radikalai, p tiĮc liberalai. Bet šiupse pnįęįmupsę mW|p yjfitų. ir praveęlp įaįk atstovu.' palsųptpjąi šitą p^rtij^ jjųtbaudė pž tai, kad ji,' (JąĮyy^fiąpi^ yąldžipje " kąfrtų si? konservątpn^įs, fflp|$p| RasĮ^uteąyo ^pipmsiems iy nekovopąyp prieš ĮOga^ttagą •fmapsing politiką, jiUpią valdžiai jlį^pfe gfefej! bąp|tipį^. ;Bet spęialjstai radikalai šituose Rinkimuose ėjp Įtaptu su sppiąĮi^iair ^ppĮstąis. ta fląter, te ąbpj^pg, kooperuos sų spęjąĮistąis, Įp yalflžiojp. Jeigu Įtąl kurie jš tų radikalų jp‘ atsisakytų §pfiĮąĮi§tl)s remti, tai šitą nųp-■ stolj atsy$? kppOtlį ‘ " 1 'Komunistai i yaĮd^ią ypikiąusią peĮ§, nes ę^Įėtmž vieno stąĮp ąii' f'bpr^jais- jipips atrodė “nekpšer”. pilį: kimų kąpmąpjjpje ji'p |jp kąrtų pe tik au 'gpcĮąĮistąĮs, bet ir su liberalais (socialistais radikalais). Tai buvo jau labai fĮi^ĮĮi' žingsnis pįiptoą pplitĮĮtps kryptip.' Bet eiti j kdąlĮppp tąi FpiftO visai ątsisakyti nup tos Leųipp tppnjps, h(J Įcąpitąli?ffip sĮstpmpje vąĮęĮgią negali bįitj pipkąs Įęį|a, Įęąip “fiąpbipinĮtų slppiųimo” ma- šinerija. ‘Tačiau negąlųną ppr daug stebėtis is komunistą nelogiškumf). spęiąlįstąi jįų išęl Irgi Įąik^Į tQ, nusistatymo, kad į valdžią su buržuazija eiti negalima. Dėl šitos priežąątjps ^rąųpj^s soęįalistąį prięš ŽĮygjptą metą net suskilo: * |)ųo. pąrtįjpą ątsįmetė vadinamieji “neo-socialistai”, kurję stojo - už dalyvavimą valdžioje, nurodydami, kad, socialistams atsisakant eiti j valdžią, naudojasi atžagareiviai.P.abaę, yą$nąsi* ytaprijns komunistai poręis i ’pfi: cialės socialistą partijos pp^iciją, p ^i pasislinks, taip sakąnt, dešinėn ir stos j vieną liniją su “peo-socialis: tais”. ......< . .Spcjalistą paltis pariumpnte bpą Jakai stipri, peš ją negalės terprizuotį nei radikalai, nei komunistai. Susidedam!' su vienais arta aĮĮtr^is> socialistai tupės pakankamai jėgų pariamępte. atsilaikyti prieš visas dešj- ųi^sias partijas. O jeigu ąpcialįstąms padės ir radikalai, ip komunistai, tąi vąlcjžia bus taip stipri, kąįp dar nebuvo nė viena Francijos vąldžia po pasaulio karo.Reikia tikėkis, kad šitas ramus pprversmas ^ranci- jps politikoje įkvėps naujos energijos darbo žmonėms ųę tik Frąnęijoje, bet ir vįsoję Europoje. .

Apžvalgą
. . i %

* n D*/ . igį s

DABAR APGAILESTAUJA 
r * .. A * -1' į! •“’pėvypė” labai apgailestauja, kad per Pild. Tarybos rinkimus buyo vędama “pikta, npžrponiš- Ka” agitacija. Sako:x “Netik nesvietiškai špieižti ir niekinti kandidatuojanti ir juos ręmianti SLA. veikėjai, bet - |r organiz^cij ospądętią yįsurinęnęi perstatyta ftpkipje Jvipįbjp, kad 'vargiai ta ' žąįą' Susivienijimas ^ątės pergyvenai'be .žymių nuostolių. I^ięk ^apykantos, kiek piktų išmislų SLA. narių* tarpe pasėta, įai net baisą |r paįnisiyti.” ' •Tikrai ^pgaįjėtipa* Bet kas tų piktų kampaniją pradėjo? Ar nė paties p. Vitaičio artim'iaū^iėj| idėjiniai ir asme-, , Pęr visą |aifcą no Detroitą sąĮpjp “SantĮapa ’ pesiliovč pui> vais drąpščiųsi tp seimo delegatų dąįįgąnįoą jp Pild. Tarybos daųgimo^. Pankui prisidėjo ’ “yięĮįyį)ė” ir ėjį|e net prieš “Naųjiepas” rąšyti visokias in- situacijas apie SLA. turtą “naudojimą”.1 Ap ’p. Vitaitis ■gf sudrausti?Paskui sąĮiętaiečiai iiu tauti* ninkais sudarė “Sargybos Ko* tO°miteto pagamintą kandidatų sąrašą ir ............<F £ daugumai niekinti.Tuo tąrpjl Pą^ngĮeji SĮuĄ. veikėjai jokios partinės agitacijos SųSiyienijiųįe dar nevedė. Socialistų laikraščiai tenkindavosi tuo, kad atremdavo tautininkų melus, bet neragino narių “šluoti lauk” tos arba kitos sroves žmones. Iki pereito spalių mepesio, t. y. beveik iki pat 

• 1 • *• • •• • i • •ariai dar ne- ;atyti atskirą fleitą”.

v*

.• “Tokios įtemptos kovos istorijoj ‘dar nėra buvę”, tęsė ... Petrovas. “Miliūnai žmonių žūsta ištrėmime, bet kova nesiliauja.”Bet už ką jie kovoja?Svarbiausias žmonių hęikalą- vimas tai, anot Petrovo, — laisvai renkami sovietai. Pats kalbėtojas/ ■ pasisakė esąs priešas revoliucinio sukilimo Rusijoje. Jisdi mano, kad sovietų sistema turi pasilikti, bet turi bųt/ pąpąį^įjųtą diktatūra ir grąžinta žmonęms jąisyė,Kai 4ėl - ęk(>n<>nūĮuii klausi- mų, tai kalbętojąs išreiškė nuo-
diktatūra ir
l f > . V, ’

monę, kad privatinio kąpitąliz- mo Rusijos žmonės neapkenčia labiau, negu dabartinio, 'valstybinio kapitalizmo. Bet jie yra ■griežtai nusistatę prieš priverstiną kniektiviziaciją. kol Valdžia nesiliaus prievarta grūsti ūki-, ninkus į kolchozus, tol' valstiečiai nenurims. Be to, esąs reikalingas ir nAujas žemės per- dalinimas.Petrovas pasakė, kad jeigu bolševikų valdžia neispildys tų reikalavimų geruoju, tai —- “pasijies kraujo juros” ir žus daug nekaltų žmonių.

eteniusDarybos

Lietuvos Žemes Ūkio Rūmai
-| ■' ■■ . ---------------—* t " ' .(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

' • V*- ' iLiejuvos* yadįpanįpjį žąįipji ris j »u daųgiau prasilavinu; savaitė visuomet užsidaro že-‘ ‘ mes Ūkio Rupių visumos pa-j rįų metiniu susirinkimu. Taip lygiai įp šiemet Žemės Ūkių Rupiai baigė savo susirinkimų žaliąją savaitę. >'Žemės Ūkio Rūmų yyriąųsių tikslų yra remti, kultūrinti žemės ūkis, padėti įsikurtį žemės ūkio įvairioms organizacijoms įr įvairioms tyrimą įstaigoms. Be to, žemės Ūkio Rūmai išlaiko agronomus,’ įvairias žemesnes žemės ūkią mokyklas, kuria namų ruošos kursus, rūpinąs pągamipti visokių ąjpą|nįūkųi kurie kaimo gyvenimui yra butini, kaip štai kalviai, staliai, dai- lydes, kailiadirbiai, audėjai ir kiti. Žemės Ūkio Rūmų tarybą?aYiy»Wylwi ūnkli »t- stovai ir vyriausybės skiria- nii. Kadūūgi Lietuvoje savivaldybių rnkimuose gali dalyvauti tik tįe, kurie turi turtą, arba"; mąjęa bėm§, ąr yalsjybi

ąių ūkininkų skaitomas, šito žurnalo ieidimuį išleidžiama Lt. 23,511. Įvairioms žemės ūkio tyrimo ' įstaigoms perei; tais mętais išleista Lt. 72,151.

us mąk^L čius, tai žemės Vkio npmy įą-nominacijų, socialistai ir kiti V’’ 1^ąyo kandytą .Bet kada pasirodė, kad san- dąĮ’įeČią-fašjstų tįjokąs nesiliaą- ją‘ jr y$|ą TO ąkyplėšiškesnę ąįitąęįją, tai bųyo priversti ir pąŽąįgięji veikėjai sukrusti.Šitoj e nąyoje ‘ p. Vitaitis ne tik? petĮąyp JįąsąljšĮ<as, bet rėmė kiek gąiėdąniąs ‘ “sargybininkų” |ęą|ppapiją/ net i “Tėvynę” dė- dąniąK ir kitų “Sargybos-’ tąlįęipįpkų raštus, niekį- p^nčįųs prezidentą. “Tėvynės •’ rędąktoįĮųs dabar ap- gąiįęstąuįą, buvo padaryta n^pątą^bįąą žąlą Susivienijimui. 'ęąį- g| pębus padaryta, kųpjnet net paties SLA. orgą- |o špąltose stengiamasi diškręė[Įtąąt| vykinusias tos or- gąp|55ąę|jp8i yirš|ninkas! Ar pprs yįląoje kųitųringų žmonip prgąpi^ąęijoję (ypač fraterną- įėję) butų toks dalykas paken- ^iąąiąsifepnąs Vitąilis rašo, kad ądv. BągąėĮils yra vėl išrinktas prę- ZĮdėntų. Tai kokioje padėtyje dąbąy yya “Teyynės” redakto- r|ųs,’ kuris leido jį SLA. orga-Ęąje, jąų ir rinkimams praėjus, tas purvų drapstymas t^ besitęsia. Tegu p. Vitaitis pasižiūri bent į savo kaiminką “Vienybę”, su kuria jisai ir p. Vinikas yra artimi. sėbrai. Jeigu jam tikrai rūpėtų SLA. garbė, tai jisai žinotų, nuo ko ją reikia ginti. • 
1 K ' • r V » ' •• t !'• * ■
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ĘP NORI RŲSIJCjS LIAUDIS?“L. žinįos” |dejo ilgą aprašymu paskaitos, kurią feary^uje ląikė buvęs veiklus sovietų dar; bųptąjąš, komupjstų ' partijos paryš ir per šešis su pu§§/įnętų kolelotiyizavęs tįkjąs (organizavęs kolchozus), agronomas A. P.^Betroy. 1 ‘ ■’ .\ •" '•Jisai pasakė, kad Ęusįjos liaudis dabar vęda atkaklią' kovą prieš savo vąldžią. Kovoja ne tik inteligentija, kaip spųjati kad buvo, bet visi žmonės — kiėkyięname kaipie, miestelyje ir mieste. . ■1-r ? • ,

ryba daugumoje susideda iš stambesnių ūkininkų ir yajr džios paskirų didesnių vąldi- ninkų. < /Bet ir tokios Žemės Ūkio Rūmų tarybos Visumos narių susirinkimo Visuomet laukiama, vis dėlto : vienų ar kitu budu čia prasisunkia tikri, gy; vi kaimo reikalai ir pageidaį- vimai. .. ; 'Šiais metais šitas tarybos susirinkimas ypač daug kieno patraukė dėmesį. Juo tiek buvo susidomėta, kad net du ministeriai atsilankė, > būtent, ministeris pirmininkas ir žę- įnės ūkio ministeris. Abiejų kalbose buvo paliesti Zanavykijos ir Kapsijos ūkininkų ne- rimavimaį. * paųg kąs iš Žemės Ūkio Rūmų tąpybos ną- rių tarpo taip pat apgailestavimo formoje prisiminė Sudą- vijos krašto ūkininkų kovos. Bet niekąs iš jų nedrįso atvirai pasisakyti, dėlko šitokie atsitikimai įvyko ir kas tikraisiais kaltininkais yra. Tik vienus tąryboš*narįų prasitarę, kad reikią kaip galima greičiau šaukti Seįjpas, taį esą geriausias busią būdas tiems nesusipratimams spręsti.Įdomu, kad visąi mažai kal- bėja nuveiktų darbų klausi- mp, yisai jie neįvertinti ir tik Pa“‘®S^?te I?areĮk?taiS kiąis pageidavimais, kurie metai į metus beveik vis tie patys pasikartoja.Žemės Ūkio Rūmai varo platų šviętipio darbą, jie leir džįą net gėlėtas sayo 4ėįdinįųj iš kurių savaRrąŠ|is “Ukįniii- ką RątąrėJas,, turį nęt kęlętas dešimtų .tukątąp^ių skaityto* jų, kurio Įędiįnas kaštuoją Lt, 32Q,0ri pęr metus,, ir iš kurio preniimeratą gaunama liėveik tięk pąt pajamų, ^iais metais kaip lujr piėginta skelbĮj šį- tani ląiįraščiųį boikotas, ' kad jis per daug' proteguojąs tautininkus,* į>et vis dėlto šįtąs boikotas pąsisekimo net|irejp. Tačiau laikrašįis bent kiek ąt- sargiau pradėjo rašyti. ' Ėi^ą tikrai rietas mėnesinis mokslo turinio t‘Žemes Ukis’7^ku-

Liętųyą ekskursijas, tai kas iš jų tokiai tolimesniai kelionei geriau ir praktiškiau ap- sirėdo, gauna dovaną. Visa tai turi gero pasisekimo ir jau dabar jaunųjų ūkininkų ratelių narių tarpe tikrai matyti gana padoriai apsirėdžiusių.Juk tikrai Lietuvoje buvo dar daug tokių, vietelių, kur žmonės kaime ne tiėk iš neturto, kiek iš apsileidimo vilkėjo gana prastai ir iš viso savo paviršiaus išvaizda nelabai rūpinosi. Taigi po kažkurio ląiko gal ir šitoje srityje įvyks atmaina.ŽęĮnęs Ukįp Rūmai tąip pat yrą susirūpinę Lietuvos kaikno statyba. Išdirbami pavyzdingi kaimo trobesių platiai," pagal kuriuos siūloma naujakuriams ūkininkams statyti savo namuą. Kaikuriose ' vietose jau matyti didelių atmainų. Ūkininkai' naujus " trobesius stato ‘ daug praktiškesnius, ir, sakysiu, net gražesnius. Bet čia HL darbo pradžia.Tąi yįsa sunkėtus matyti, kad Žęmės Ūkio Rūmai užsimoja* varyti platų žeinės ūkyje darbą. Žinoma, kadangi {įaug Lietuvoje dėl tam tikrų politinių sąlygų kūrybinių pajėgų negali pasireikšti, tai ir Čia darbąs taip sparčiai neįną, kaip jis turėtų eiti. Betgi reikia pasakyti, kad Žemės Ūkio Rūmų paimta gera darbo kryptis, tik tai krypčiai reikalingi kiti tempai ir kito užsimojimo žmonės, kurie ne iš pataikavimo, o iš tikro pasišventimo, ir gyvo reikalo darbą varytų. šiais metais perrinkta yįsą Žeipės Ūkio Rųnių valdyba, kuri rdnkama trims metams ir kuriossvienas trečda- lys kasmet vis išeina, bet šiemet perrinkta visa valdybą. Mat, čia įvyko savotiškas krivis, kitaip tarus, buvo norijna nusikratyti yisų tų asmepų, kurie rodėsi/j<ad yra kaltiniįi- kais, ar bent spėjama, kad tokiais turi bųti Zanavykijos ir I^ąpsijos^ įvykių. Nors niekąs .iŠ jų nebuvo net įtartas, bet vis dėlto įnanyta, kad nėra pilpąi pąlįĮcĮmi. Bent tie, kūne nebuvo naujai perrinkti, |ąip apie saye mano, kad dėl įo jįe iš vaidybos išstumti. Ret čia daugiau asmenų, o ne įdęplogijos koyą ėjo.Bendrai tarųą, šių metų jįemės Ūkio Rūmų tarybos vi-

vo gana bespalvis, nors manyta, kad jis bus atviresnis. Bet, matyti, vis dar trūksta pilietinės drąsos kai kuriais klausimais atviriau pasisakyti.
— Betkas.

y |t

Ųliip hųmąi |ųr| apskričių įr rajonų agronomus. Be agronomų, yrą dar visokių instruktorių, kaip1 ^tai namų ruošos, gyvulinykystės, pįenini-ystėš įr kiti, — £i|ų algoms apmokėki išleista Lt. 34,800.Be to, žemės Ūkio Rumaį turi suorganizavę per keletas dešimts tūkstančių vadinamųjų jaunųjų ūkininkų ratelių narių. šitų ratelių nariai gali būti ne senesni 21 metų ir išėję pradžios mokyklos kursą. Jaunųjų ūkininkų rate- liai ruošia įvairias paskaitas, 0ą)jo visokius tyrimus Žemęs ūkio srityje, užveda savo pavyzdingus laukelius, rūpinasi dąrzįninkyste, pąminįų pąųkjčių " aųginmų |r j. a. §itjų jąunųjų ūkininkų rateliai taip pat pašalpas gąįųia iš Žemės Ūkio Rūmų.Ljetųvos įkaimo žmonės nuo senų laikų?* 4 Silkėj b iie "visai praktiškus drabužius ir iš viso nelabai daug kreipė domės į savo paviršių. Dabar per šituos jaunųjų ūkininkų ratelius mėginama kaimo jąųpį- inui įskiepyti noras ne tiek brangiau vilkėti, bet prakįiŠ- kesnius drabužius sįų0ĮW$* Čia net skiriamos, premijosk Mat, šitie jaunųjų ukiMpkų ją* telių nariai darų įyąįfiąę- po ’«umps parių susirinkimas bu

'"S-

® OiK Kipg Fttfute* Sj ndicate. Ine, Wot!d nghts iuened.

MARGUMYNAI jaukiausias miestas pasaulyje Pietų Kinijos provincijojeKueičau yra miestas Kueiyang. Triestas kaip miestas, turi 150,000 gyventojų, tačiau jo įdomybė yra nepaprastas ramumas ir jaukumas. Gyventojai ten nežino jokio nervingu- mo, <tar|>4 pradeda tiĮc popiet, Įr |ai sakosi dirbą pakanka-' Inai. Visa paslaptis ta, kad čia plačiai rūkomas opiumas. Net gatvėse, prie autobusų sustojimo vietų,' yra specialios budelės opiumo rūkoriams.Kuęiyango dįpna praeina taip. Iki 9 vai. ryto visi ramiausiai miega. Po to pradeda judėti “ankstybieji”. 10 vai. truputį payalgpma, po ko būtinai reikia surūkyti porą opiumo pypkelių: juk reikia po “darbo”' atsigauti. Taip trunka iki to laiko, kol saulę įspį- sta į specialų uždegamąjį stiklą, ktfris yra pritaisytas prie patrankos ir uždega paraką. Bilsteli šųvis, ir miestiečiai žino, kad... diena prasideda!Betgi Nankino» vyriausybė nusprendė tokį Kuęiyango gyvenimą pertvarkyti ir paversti normaliu. Pirmiausia, turės būti išveistas vartojimas. Policijai net gatvėse ištraukti nos žmonėms cigaretes, nes jose dažnai būna opiumo. Toliau uždėti aukšti mokesč. už kiekvieną aguonų lauką, o ryžių auginimas visai atleistas nu 3 mORę§č. Be to, policija kas rytą anksti pereina per miestą ir pabeldžia į kiekvienas du- ijis: girdi,, jau bene laįkas keltis... ’ , ..Tik kažjn, *ar pavyks geraširdžius kueįyangiečius pakreipti doros keliais. t

žinoma, opiumo įsakyta iš bur-

Reikaiaukik •^ĄPJĮpNĄS’ 
ant bile kampo, kur parduoda
milaikraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavus Jums pa
tarnauti. Jisai tenai stovi ne sa
vo smagumui, bet Jūsų pato
gumo delsi.
. ' ! 1 '-'X •> <>*■’ ’
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IR VĖL ŽAIDŽIA SU UGNIMI
x—-t. lįį,, Mt’ęluMi1-
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Žemės turtai Illinois valstijoje 
t - * . . '
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NAUJIENOS, Chlcaga, ui'

akmeny?

Don L, Cąrroll, Illinois vals
tijos geologinio departamento 
narys, paduoda įdomių žinių 
apie šios valstijos turtus esan
čius žemėj.

Jisai sako, kad per pastaruo
sius tris dešimtis metų Illinois 
valstijoj išsemta aliejaus pra
monės ir transportacijbs reika
lams virš 400,000,000 bačkų. 
Kiek dąr aliejaus randasi Čia 
žemės gelmėse, niekas negali 
tikrai apskaičiuoti. Bet ir šian
die Illinojuj 14,000 šaltinių 
pumpuoja aliejų iš žemes gel
mių į paviršį. •

Molis y
Seniai, labai seniai praeity 

motina gamtą suformavo dau
gelį rūšių molio ir nuklojo juo 
dugną tų ląikų marių, ežerų ir 
pelkių plote žemės, kurs šian
die yra žinomas kaip Illinois 
valstija. Pasėkoj gi to Illinois 
valstija turi šiandie sandėlius 
puikiausio molio, štai kodėl 'čia 
išsivystė plytų, vadinamų taį- 
lų, ąkmenyčių ir indų jšdibys- 
tčs. Gero pramonei molio Illi
nois valstijoj yra tiek, kad nč 
nemanoma, jogei kada nors ga
li jo pritrukti.

Brangus akmuo

Priešistorinių ląikų 
dugne, kur šiandie yra 
valstija, susiformavo ir

AUęjus

marių 
Illinois 
kalkių

I, &e akmenys dabar 
tarnaują -j įvairioms išdirby?- 
temą į$aip žaliava.

Smėlis
LąSalJę ir Qg|ęt kąu'ntęse esan

tys saptįėliąl smėlio yrą žipopii 
pasaulių^ dė| jo grynumo. Kur 
to smėlio sluoksnių storumą? 
siekia, ne J 500 pėdų.

Ledynai Illinois valstijoj
į • . ’

Geologo mąstu matuojant vi
sai neseniai, tik mažas skai
čius metų tepraėjo nuo to laį 
ko, kai Illinois valstiją numetė 
paskutinį iš keturių pąėįlių 
sniego ir ledo apsiaustų, kurie 
gaubė* ją Didžiosios Ledų Gą 
dynęs laikotarpiu. !

Povai, išlėto šios Jedų plokš 
tirtės arba ledynai, kartais šiių 
tų ir tūkstančių pėdų storu
mo, stumdamiesi nuo Kanados, 
vilko arba nešė su savim miį 
žinišką naštą žviruoto molio, c 
taipgi didesnių akmenų ir UQ 
lų,

Kai ledai pagalios sutirpo, tąi 
kalbamoji ledynų našta kuone 
visai apklojo Illinois valstiją. 
Kai kur dėka to buvo išlyginti 
giliausi slėniai ir duobės. Nuq 
sėdos nepasiekė tik aukščiau
siu kalvų, štai kaip atsirado 
dižiuliai smėlio, žviro ir molio 
sandėliai šioj valstijoj, kurie da
bar turi didelės komercinės ver
tės. ’ .
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BUDRIK FURNITURE MART
VISKAS DEL NAMŲ Už ŽEMAS KAINAS!

3347 South Halsted Street
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mO5T BĖRUTIFUL REFRIGERRTOR

a 5HELVAD0R
What an array of features: Feather Touch 
Knee Aętion Dpąr Handle, Įce Tray Retease, 
Shelvador Glass Jars, New Ventilated Front, 
Automatic Interior Light, Temperature Cpn* 
trol am| many othęrs.

Joniškiečiai dirba, 
kruta

■ ■ " ' • I

Joniškiečių Labdarybės įr 
Kultūros Kįiųbas rengia pikni 
ką gegužės 10 dieną p. Spąičio 
Dąi’že, ’ties O’Hepry Grpve, 
Pradžia 11 valandą ryto, 

šįs piknikas bus tyg ji4>He 
jinis kjiubo parengimas, nes 
kiįūbąą jau gyvuoją: virš dešim 
ties matų. Per tą laiką kliu- 
bas yra paaukavęs virš $1,000 
visokiems Jabdarybas tikslams.

Joniškiečių KJiubas pasižy- 
mj savo rųpestingąjs parengi
mais, todej kliubo valdybą turi 
drąsos kviesti netik savo kai
mynus, bet ir plačiąją lietuvių 
visuomenę atsilankyti. Mes gi 
kliubiočiąi dėsime visas pastan
gas juo maloniau svečius it 
viešnias priimti ir pąvafšinti.

■—Kondteas.

Apsirgo Ona 
Klupšienė

Chįcagos Lietuvių Draugijos 
nare, pmia Opa Klupšienė &600 
Lowe avė., apsirgo trečiadienį, 
gegužės 29 dieną, «Tai padaro 
Dr. Bertasp sunkią apendikso 
operaciją. Ligonė randasi Ger 
man Deaconese ligoninėje 54 
and So. Morgan st; Kambary 
211.

Prašome draugų ją aplanky
ti.—Dėdė R. Vaitekūnas.
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Anthony Ederi

Neville Chamberiain

LONDONAS. — Numatoma, kad Stanley Baldvvin
; ‘f ♦ ■ J- ' / f L • . • . • . . t • 1
LONDONAS. -r- Numatoma, kad Stanley Baldvvin pasi

trauks iš premjero vietos ir ją užleis Neville Chamberiain. Bald- 
wĮnU esą nępatenkinti jaunesnieji diplomatai.
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Tėvas jo laukė namie
Robert Ewing, 21 metų, gy- 

vepa adrcsti G449 So. Parnell 
ąye. Jis dienomis dirba plieno 
kompanijai, o vakarais lanko 
mokyklą. Bet štai vargšas pa
teko į trafiko teismą, kadan
gi policininkai nutvėrė jį be- 
važiupjant motprci’klįu ąpt 
Outer Drivė 62 mylių valan
doj greitumu.

Teisėjas 'Užklausė Roberto: 
“Ąr tavo , tėvas žino, kad tu

STANISLOVAS MARCINKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 3 d., 11:30 vai. vaka
re, 1Q36 m.', sulaukės 59 metų 
amžiaus, gimęs ’Mariapolčs ap- 

x skr., Kalvarijos parap., Punc- 
kių kaime?*Amerikoj išgyveno 
36 metus.■; Paliko dideliame nu
budime moterį Eleną, po tė
vais Alekniute, 2 sunu Stanis
lovą ir yiadįslovą, 3 dukteris 
Helen Ryan, Ądeline Murphy 
ir Mildred, pusbroli Juozapą 
Marcinkų, seserį Grąnd Rapids, 
Mich. Rožė Petraitis, ir gimi
nės.

Kųnąs pašarvotas randasi 
6751 So. Artesian Avė. Tel. 
Prospect 3288. Laidotuvės įvyks 
Ketvirtadieni, gegužės 7 dieną, 
8:00 vai. iš namu i Gimimo 
Pan. šv. parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas i šv. Kazi
miero kapines,

Visi A. A. StąnisĮovo Mar
cinkaus gimines, draugai ir 
pažystami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskutini 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame, 
Moteris, sunai, dukterys, pus

brolis, sesuo ir gimines. 
Laidotuvėse pątąrnąuja Lai

dotuvių Direktorius Lachawicz 
ir Sunai. Tel. Canal 2515.

PADŠKAVONĖ 

areštuotas?” Robcrt atsake, 
kad nežino.

Teisėjas paliepė vienam tei
simo tarnautoj ų patelefonuoti 
apie įvykį Roberto tėvui.

Išgirdęs, kad jo sūnūs areš
tuotas už greitą važiavimą, 
tęvas užklausė, kuo jis galėjo 
greitai važiuoti.

Robertas tuomet. prisipaži
no, kad motorciklį nusipirkęs 
be tėvo žinios.

Taip ir pranešta tėvui. ,
—Obo—pastebėjo tėvas — 

jis nusipirko motorciklį! Pąr-

■■ "■'•"“A- 't'■ A. 1 *'

JONAS LAZAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 2 d., 7:55 v. vakare, 
1936 m., sulaukės 55 m. am
žiaus, gimęs Panevėžio, apskr., 
Sidabravo parap., Rukonių km. 
Amerikoj išgyveno 31 metus. 
Paliko dideliame nubudime mo
terį Rozalija, 5 posūnius Ka-r 
zįmiefrą, Povilą* Sijnoną, Juo
zapa ir Joną Mockus, 3 poduk
ras Ona Bakes ir vyra, Johaną 
Dolong ir vyrą, Rozalija Moc
kus, broli Antaną Lązauską, 
pusbroli Juozapa Smeili, sesers 
dukterį Salomi.ia Rimaite ir gi
mines, o Lietuvėj motiną, se
serį ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
2126 W. 22nd Place.

laidotuvės įvyks Ketvirta
dieni, 8:30 v. ryto iš namų į 
Aušros Vartų parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio siela, o 
iš ten bus .nulydėtas i šv. Ka
zimiero kapines.

Visi A. A. Jono Lazausko gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Moteris, Posūniai, Podukros, 

Brolis, Pusbrolis ir giminės.
Laidotuvėse patarnauja Lai

dotuvių Direktorius Lachavičią 
ir Sunai. Tel. Canal 2515.

siųsk man sūnų namo, teisė
jau, aš jį pamokinsiu kaip va
žiuoti—tarė tėvas,

Teisėjas išpildė tėvo prašy
mą. Bet atrodė, kad Robert 
abai nenorom važiavo namo.

Lenkai turėjo savo 
apvaikščiojimą

' ✓' ____________

Sekmadienį, gegužės 3 d-, 
prie Kosciuškos paminklo 
Hupiboldt Parke lenkai suren
gė masinį mitingą paminėjimui 
145 metų sukaktuvių nuo to 
laiko, kai Lenkijoj buvo pri
imta liberali konstitucija.

Susirinkimui, be lenkų, kal
bėjo gubernatorius Horner ir 
meras Kelly.

Politika
J, T. Zurio ir S. W. Go- 

vėrio boosterių ban- 
kietas

ROSELAND.— Balandžio 24 
dieną pas pp. S, PambrąusRus 
susirinko J. T. Zurio ir S. W* 
Goviero boosteriąi, kurie dar
bavosi Primary rinkimuose ųž 
šiuos kandidatus, taip sakant 
pasidžiaugti įr pasidalinti savo 
darbuotės įspūdžiais.

Neskaitant boosterių, dalyva
vo bankiete advokatas J. T. Zu- 
ris> 9 wardos komitimanas S 
W. Govier, demokratų organi 
zacijos sekretorius L. V. Becks, 
Al. Kumskis; iš biznierių Joe. 
Chiutra, M.* S, Nązelskienė, 
Mrs. Kudtftienė, J. Sadunas.

Prię skąnaųs alaus ir gerų 
užkandžių, ’ kuriuos pagamino 
p-nia E. Dambrauskienė, lai' 
kas greitai bėgo ir visi pilni 
pasiryžimo veikti rudeniniuose 
rinkimuose skirstėsi namo.

—Senas Antanas.

Mrs. Anelia K. Jarus?
Physical Therapy 

and Midvvife 
6630 S. Westera 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
ėleetrie treat- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

LOTŲ SAVININKU 
ATIDAI! 

Budavokit Dabar!
Mes finansuosim ir pabudavo- 

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

Be Įmokėjimų!
F. M. A. Insurance' Company 

Paskolos, Finansuojam sulig su ju- 
• su įplaukomis. Lengvus mėnesiniai 
išmokėjimai. Pasitarimas, Brie- 
žihiai ir Apskaitliavimas DYKAI!

H. M. ZEMON CO.
30 No. Lą Šalie St., 

Tel. STATE 7092
Atsakomingi namų statytojai 

nuo 1916 — šimtai užganėdintu 
kostumerių,

Atdara iki 8 vai. vakare.

Lietuvių Draugijų ir 
Kliubų dėmesiui

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

“NAUJIENŲ” ADM.

. PETRO RIMŠOS
Iš LIETUVOS

SKULPTŪROS
PARODA

SHĘRMAN HOTELYJ 
Clark ir Randolph Sts.

Kambarys 214-B .
Atdara Kasdien: 

nuo 11 v. ryto iki 10 v. vakaro 
Užsidarys Gegužes 6 d., 1936 

įžanga nemokama.

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

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

6?9 West 18th St.

GEORGE MEAT MARKET & 
GROSERNĖ

Nauji žmonės perėmė bizni musu bu~ 
černe ir groserne ir visados yra di
delis pasirinkimas Šviežiu maisto 
reikmenų mėso§ ir groserio už pri
einamas kainas. Kviečiame brighton- 
nąrkiečįus atsilankyti i musu bučeme. 
Yra gražiai užlaikoma ir mandagus 
patarnavimas.

J. DAMBRAUSKAS, savininkas
• 4501 So. Talman Avė.

Tel. Lafayette 8357
. ,J - I. .- ............ ■■■■■■—.■...... .I.tl,l.l.l,ll—.. .. ........................................... ............... .

J. MIKŠIS
RAMOVA AUTO SHOP

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

Tel. Yąrdš 6547
------------------------ . .................................. ............. ........... ................— ■ II ii. -

Tavernos
Kur Susirenka Lietuviai

Vinewood Beer Garden
Musų užeigoje visados randasi ge
ros rūšies degtinė, vynas, alus, ci
garai, cigaretei, vištienos pietus ir. 
mandagus patarnavimas Atyda drau
gijoms! veltui daržas dėl visokiu

ir
BERTHA KINDER

6 bleeks West of Kean Avė. on Ar
cher, Tel. Willow Springs 43.

SPRING INN
Musu užeigoje visados gero? rūšies 
degtinė, alus, cigarai, cigaretei ir 
skanus užkandžiai Platforma dėl 
šokią veltui, draugijoms, .išvažiavi

mams ir parems. Savininkai
KUCHINSKAI

82th and Kean Avė. Willow Springs

21st Place Tavern & 
Restaurant

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

degtinė ir cigarai
ANTANAS IR AGNĖS STUKAI 

Savininkai
7Q1 W. 21st Placė Td. Canal 7532

Peter Pranskus Tavern 
Musų naujai atidarytoj ir gražiai iš
puoštoj užeigoj visados randasi ge
riausios rūšies degtinė, vynas, alus, 
cigarai, užkandžiai ir mandagus pą- 
tarnavimas. Kviečiame visus drau
gus, pažįstamus ir Marąuette Manor 
gyventojus atsilankyti i musu užeigą 

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

PETE’S INN
Mano užeigoje visados randasi ge
ros rūšies degtinė, Grąden City alus 
cigarai, cigaretai, saldainių, šąlta- 
košės, užkandžiai ir mandagus pa
tarnavimas. Užeiga prieš lietuviu 
tautišku kapinių vartus. Kviečia 
visus savininkas.

PETE YOUNG
82-nd and Kean Avė.

*149”
Modcl Ulustrated—GAO-60.

Ali Prices Include Dęlivęry, Installation, 
Qnę Yęąr Ffe« Scrvicę.

Striking beauty thąt is smąrt ąncį 6ifferęnt 
. . . convenienęes that only §he|yador can 
offer to lightęn daily tasRs ąn4 mąke 
houaekeeping p pleasgfe . . . greatly m-, 
ėreased usahle capacįty ,, , ^orN-ieading 
value! Tfrere’s a męflel ęVęry pųrsė 
ąnd pprppse, Come in — a ręąl treat 
awaits you.

JURGIS P. TORMOEHLEN
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 2 d.. 8:15 v. pakarę, 
1930 ip., sulaukės 28 mėtų am- 

i žiaųs, gimęs Chicągoj. Paliko 
1 dideliame nubudime moterį Jo- 
j sėphine, po tėvais Chesnaitė, 
1 tėvą H. Frank Tormoehlėn ir 
motiną Oną Tormoehlen, sese
rį Adelaide Olse, broli Francis 
J. Tormoehlen.

Kūnas pašarvotas randasi 
Gordon Chapel, 1729 So. Hąls- 
tėd St. Laidotuvės įvyks Tre
čiadieni gegužės 6 d., 9:00 v. 

I ryto iš koplyčios i Sacred Heart 
i parapijos bažnyčią, 19th St. ir 
! Peoria, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos ųž velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas i 
St. Bonaface kapines. •

Visi A. A. Jurgio P. Tormo
ehlen giminės, draugai ir pažy- 

Įstami esat nuoširdžiai kvięčia- 
I mi dalyvauti laidotuvėse ir' su*- 
j teikti jam' paskutinių patarna
vimą ir atsisveikinimą. *

Nubudę liekame,
Moteris, tėvai, * sešuo . ir brolis, 

i . ' • . : -
I Laidotuvėse patarnauja Lai- 
Idotuvių Direktorius T. j. Gor- 
!don. Tel. Canal 1344.

A. A, ED^ARD ■ KISIELIUS, 
kuris mirė $9 diedą BaJ. ir pa
laidotas tapo Gegužes 2, p da
bar ilsis Tautiškose kapinėse, 
amžinai nutilęs ir negalčdą-./ 
mas atsidėkavot tiems, kurie 
suteikė jam paskutini patarna
vimą ir palydėjo ji i tą neiš
vengiamą amžinybes vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jo prasisalinimą iš mu
sų tarpo, reiškiame giliausią 
padėka ’ dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams; dekavoja- 
me grąboriųi S. P. Mažeikai, 
kuris savu geru ir mandagiu 
patarnavimu garbingai nuly
dėję ji i amžinasti, o mums 
palengvino perkesti nubudi
mą jr rupescįus, (jėkąvojame 
gėlių aukautojams ir pagalios 
dėkavojame Visiems dalyvavu
siems laidotuvėse žmonėms; o 
tau musų mylimas 
broli sakome: f 
žemėje.

TĖVAI IR 
’ T BROLIS.

SUSIRINKIMAI
Bridgeporto Lietuvių Namų Savininkų Bendrovė (Associatiop. 

of Lithuanian Property Owners of Bridgeport) laikys mė
nesinį susirinkimą trečiadienį, gegužės 6 dieną, 7:30 vą- 
landą vakaro Ghicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. HąL- 
sted Street. Visi nariai namų savininkai malonėkite ląi- 
ku susirinkti, nes randasi daug svarbių reikalų, kuriuos 
būtinai turime aptarti. Kurie esate šiais metais dar ne
užsimokėję mokesčių, tąi šiame susirinkime malonėkite 

. ąžsimokėti.-r-S. Kuneyiče, rašt.
Susivienijimo Lietuvių Amerikoj 226 kuopos susirinkimas į- 

vyks gegužės 6 dieną J. Grigaičio svetainėje adresu 3804 
. Armitage avenue; pradžia 7:30 vai. vąkaro. Visi nariąi 

mąlorfėkite būti susirinkfrne, nes turėsime daug svarbių 
dalyki organizacijos reikalu aptarti. Netolimas nė ląi- 
kas iki SLĄ. Seimo, tai geri sumanymai Seimui dabar 
kaip tik laikąs suformuluoti. < Visi nąęiai dalyvaukite su- 
sirinkime.—Ęen Aluząs, užr, sekr. £
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PAMATYKITE PAS BUDRIKĄ VISŲ IŠDIRBYSČIŲ ELĘK- 
TRIKINES LEDAUNES SU 5 METŲ GARANTIJA.

IŠmok^jiniaį net Iki 3 Metų.

Jos. F. Budrik, Ine.
3417 SOUTH HALSTEP STREET, Tel. pOUlevard 4705 

'*""" ' ■ 1111 ' 1,1 I ■.I'.'H yri I'I' " 1 >.11" I ■ . .■■-■■...Į.... . t J'tOtJj.'.ii'. t -1 ■■ n —  

Budriko Programai: Nedeliomis WCFL, 97Q k. nuo 7 iki 7:30 vak.
siems laidotuvėse žmonėms

; Sūneli ir 
ilsėkis šaltoj

PANEDĖLIAIS: WAAF, 920 k. nuo 7 iki 7:30 
vąl. vakaro.

KĘTVERGAĮS: W3FC, 1420 k. nuo 8 iki 8:$5 
vai. vakaro.

PŽTNY^OMIS: WAAF nuo 7 iki 7:30 valan 
*- dus vakarą. '•

BŲDRIKO' RADIO METIKIS PIKNIKAS 
G ŪŽĘS 17 D., BIRUTES DARŽE.

..-V

IlllH_.il


CLASSIFIEDADS

(Apskelb.)

Pranešimas

ir Sue

CLASSIFIEDADS

NAUJIENŲ šešių mėme

LINKSMAS PAVASARINIS

PIKNIKAS
SEKMADIENY, GEGUŽĖS-MAY 24, 1936

BIRUTĖS DARŽE teisėjas

Jis gerai pasižymėjo

SOUTH SIDE BREWINC COMPANY

Užprašo Kliubo Valdyb

Komitetas

Gerkit ir Reikalaukit
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179

Lietuviikos
Degtinis

NATHAN 
KANTER

Visose Alinis* 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu 
Kentncky 
Bourbon

Devyni užmušti auto 
mobilių nelaimėse Personai

Asmenų Ieško

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

Business Service 
Biznio Patarnavimas

PASIRENDUOJA ofisas daktarui 
arba dentistui. Gera vieta. 2816 W. 
68rd St. Krikščiūnas.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

1 galionas malevos Q7c
visokių spalvų ........... ......w I U* ♦
Specialė maleva medžio C71* 
darbui............. . ...... ;... gal. V ■ U
1 gal. grindims ir trim vamish

išdžiūsta i 4 valandas Č7n

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

bartenderio darba. 
enimo išlaidos ir alga.

Parengimas davė 
pelno $158.67

Vaikas kamodė j, mo 
tina tavernose

PARDAVIMUI Grosemė, Ice cream 
ir smulkmenų krautuve. Parduosiu 
už cash arba priimsiu maža karčia
ms Marųuette Parke i mainus. 2584 
West 45th Place.

vakaras
Audito-

Publikos susirinko apie
Visi linksminosi, klaii-

Upytės Draugiškas Kliubas 
turėjo Bunco and Card Party 
su šokiais balandžio 26 d.* Pa- 
rengiinas pelno atnešė $158.67.

GROSERNfi, BUCERNfi pardavi
mui labai nebrangiai. North-East 
kampas \ 93-čios ir South Park avė. 
Commodore 1617.

3.50 
$3.50 
$6.50 

.. ... _______ $5.50
Biss Druni tiktai po ....... $12.50

GOLDSTEIN MUSIC SHOP
914 Maxwel St. arti Sangamon

ATYDAJ SLA 313 Kuopos Narių, 
šiuomi pranešu, kad ši vakarų SLA, 
313 kuopos mitingas atsibus toj pa
čioj vietoj, 2121 No. Western Avė, 

Malonėkite pribūti 7:30 vai. vaka-

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

jį iš tarny- 
Hagood yrą 6E

Flakes duosim veltui, perkant 
2 dideliu pakeliu Kellogg's 
Corn Flakes ir vieną pakelį 
Kellogg's Rice Krispies.

Šita populiarė kombinacija 
yra supakuota jums Naujame 
patogiame Kellogg Utility rhai- 
sely. Nepraleiskit progos pa
sinaudoti šiuo žymiu Pavasa
rio išpardavimu Kellogg's Ce- 
reals. Klauskit savo 'grosernin-

GREITAS PATARNAVIMAS
Skoliriam pinigus ant mortgičių. 
Užrašo m visokios rūšies apdraudas. 
— Insurance. Padarom dokumen
tus. Išrenduojam; parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis.

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

Hemlock 0800

IEŠKAU DARBO kaipo porteris. 
Esu patyręs. Galiu dirbti ir už baro. 
Kreipkitės John Kamarauskas, 3454 
So. Halsted St., Tel. Boulevard 8939.

Lietuviai ir lietuvai
tes paėmė leidimus 

vedyboms

MERGINA bendram namų dar 
bui. $5 savaitėje. Apsibūti. Geri ha-

CARR BROS. VVRECKING CO. 
(Ine.)

Parduodame Visokios Rųšies ,
ANTROS RANKOS BUDAVOJIMUI 

MEDŽIAGA:
Nauja Statybai Medžiaga ir Malkos 

Lietuvi pardavėja rasite musu 
y&rde.

3003-3039 S. Halsted St 
VICtory 1272-1273

šie lietuviai ir lietuvaitės iš 
siėmė laisnius (leidimus) ve
dyboms: *

REIKALINGAS bučeris. mokas 
lietuvių kalba. 4001 So. Campbell 
Avė.

VALGYKLA ant pardavimo. Biz 
nis gerai eina.

6236 Western Avė.

— EXCHANGE — 
Mainysiu lotų ant automobilio.
Mainysim bizniavę narna ant pri 

vatiško namo, ant Southwest side. 
4322 So. Hermitage, Antros lubos*

PARSIDUODA grosemė ir mesi 
nė labdi prieinamai. Gerai išdirb 
tas biznis. Gera padėtis.

2953 W. 59 St.

REIKALINGA patyrusi veiterka* 
Gera mokestis, geros valandos. Beri 
nice’s Lunch jRodm., 506 W. Pershing 
•Road. Tel. Boulevard 0127 >■. •>

Lietuvių Draugijos 
vakaras ’

PARDAVIMUI grosemė. Vieta 
gera, parduosiu pigiai. Priežastis— 
liga. Taipgi pardusiu 4 kambarių 
rakandus. Atšišaukit greitai.

4537 So. Paulina St.

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Lcng Dieta ne? 
Furniture and Piano Moving

3406 S. Halsted Street
Phone Yards 8408

Dainuos harmoningas 
Peoples Radio duetas; 

kalbės Dr. M. 
Strikolis ir tt.

Rome Furniture Co.
3236 So. Halsted St.

2-jų gab. Parlor Setas $29.50 
5-ų gab. Dinette Seįas $12.75 
Čia Jūsų Kreditas yra geras.

Praėjusios savaitės šeštadienį 
ir sekmadienį žuvo automobilių 
nelaimėse Illinois valstijoj 9 as 
menys. Iš to skaičiaus buvo 
trys moteriškės.

Viena iš užmuštųjų buvo plė 
Josephine Jurczyk, 23 m., 1025 
(North Harding avė. Ji važiavo 
automobiliu, kurį vairavo. Stan
ley Kulkus, 25 m., 636 North 
Harding avė., merginos sužie- 
dotinis. Jaunas vyras sunkiai 
sužeistas. Jo pavardė— Kuklus 
—rodo, kad jis' gali būti ir lie< 
tuvis.

Kellogg produktų iš 
populiarizavimo 

savaitė >

REIKALINGA MOTERŲ skudu
rams sortuoti, Nuolatinis darbas-— 
gera algą, Ideal Junk Shop. 1505 
W. Austin Avė.

PAIEŠKOM vyro, kuris gal neturi 
pastovių namų ar užsiėmimo. Gal 
būti ir senyvas ir vartpjas • pusėti
nai angliška kalba Prie dabojimo 
namų nakties laiku. Turi būti iškal
bus ,ir mylintis švariai užsilaikyti. 
Atšišaukit laišku. M. A. Sharka. 
N. W. Hotel. Rhineląnder, Wis.

Šiandie 7-tą valandą vakare 
užsistatę savo radio ant sto* 
ties W.G.E.S., 1360 kilocycles, 
praleiskite tikrai malonią valan
dėlę klausydami vięno iš gra
žiausių lietuviškų radio progra
mų, kuriu’os leidžia savo lėšom 
Peoples Rakandų Korporacijos 
Krautuvės, • 4179-83 Archer 
Avenue ir 2536-40 West 63rd 
Street, šių programų išpildy 
me dalyvauja žymus daininin 
kai be muzikos artistai. Prie 
to parinkta muzika bei įdomios 
ir pamokinančios kalbos, o taip 
gi svarbus pranešimai, šios die
nos programo išpildyme daly
vaus harmoningas Peoples Vy 
rų Radio Kvartetas ir duetas 
bei žymus solisai. Kalbės Dr. 
M. Strikolis ir daug kitų nume 
rių, ries šių programų vedėjas 
vis turi ką naujo ir įdomaus 
užinteresitfoti klausytojus. Ne
pamirškite.—Rep. W.G.E.S.

RENDON 5 kambariai—garažius 
—refrigerator. Prižiūrėti boilerius 
dienos, laika $25.00. 6632 So. Rich- 
mond St. Galima matyti po 6:30.

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.

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

STANLEY GAVCUS,
7118 S. Talman Avė. REPublic 6051 

Chicago. III.

Haymarket aikštėj 1886 
tais gegužės 4 dieną laikyta 
masinis mitingas. Mitingas lai
kyta ryšy su streiku, kuriam 
anuomet vadovavo Chicagoj 
ąnarchistai. •

Minia buvo susirinkusi skait
linga. Stovėjo čia ir policinin
kų būrys. Ir staiga kas ten 
metė bombą, kuri eksploduoda- 
ma užmušė aštuonius policinin
kus ir sužeidė 74 asmenis.
/ Mitingo šaukėjai ir streiki
ninkų simpatizatoriai aiškino, 
kad bombą metė veikiausia pro
vokatorius. Tačiau vyriausybė 
nužiūrėjo kaltus esant anar
chistus.

Įvykusiame vėliau anarchis
tų teisme septynif kaltinamieji 
buvY> pasmerkti mirčiai. ^Teis
mui pirmininkavo teisėjas EI- 
bert Gary, kurio vardu4 dabai 
yra žinomas miestas Indiana 
valstijoj—Gary, Ind., Nedaug 
laiko praslinko po to teismo ir 
teisėjas Gary apleido teisėje 
karjerą. Jis nuėjo tarnauti 
plieno kompanijų interesams.

$600 vertės 4 kamb. Įrengimas 
de luxe ............  $175

_____ ,____iv. v.
RAPP STORAGE FURNITURE .

Gegužio 3 d., įvyko Chica 
gos Lietuvių Draugijos inicija 
cijos ir laimėjimų 
Ashland Boulevard 
rijoj 
3000 
sydami rūpestingai priruošto 
programo. Programe dalyvavo 
penki Chorai ir šeši solistai. 
Muzikos kuriniąi buvo labai 
rinktini įr publiką! £tftikb. 
Ypatingai reikią duoti kredi
tas Dr. Montvidui už parašy
mą juokingo veikalėlio, kuris 
buvo vykusiai suvaidintas.

Apie dovanų laimėtojus 
Draugijos vakare rasite šian
dien Draugijos skyriuje.

Help Waiited—Female
Darbininkių reikia

Nusisamdę kambarį, 
nusišovė

Towii of Lakė, apielinkėj 
adresu 4612 So.,Paulina Street 
kilo gaisras. Kėtūri šeimos na
riai gyvenusieji užsidegusio 
trobesio antrame augšte pasi? 
juto bėdoj. Jiems pagelbą su
teikė Bruno Doolėy, 4606 So. 
Paulina st., 200 svarų amato
rius boksininkas,

Jisai palipo ant gonko tvo
ros tų namų, kurie randasi 
tuoj prie užsidegusio namo ir 
visus keturiūs asmenis buvu
sius užsidegusiam name vieną 
paskui kitą perkėlė į kaimynų 
namą.

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis — Prieina

momis išlygomis
$100. Importuoti ir Amerikoniški - 

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

setai ------- ---------- •-----..... $39—$49

Majoras generolas Johnson 
Hagood pirmadienį, gegužės 4 
d., padavė vyriausybei prašy
mą priimti jo rezignaciją tuo
jau.

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
MUZIKALIU INSTRUMENTU 

CHICAGOJE 
Gitaros * taip pigiai kai 
Smuikos taip pigiai kai

JONIŠKIEČIŲ LIUOSYBĖS 
IR KULTŪROS KLIUBO PIK
NIKAS įvyks gegužės (May) 
10 dieną pono Spaičio darže, 

. -s’ . k
prieš O Henry Park, Archer 
Avenue. Pradžia 11 vai. dieną.

Kliubas užprašo savo kai
mynus Žagarięčius, Gruzdie
čius, Meškutiečius, Skaisgirie- 
čius, Krukiečius; taipgi ir pa
čią Chicagos visuomenę, nes 
tai bus Jubiliejinis 10-ties me
tų sukaktuvių piknikas.

REIKALINGA MERGINA bend
ram namų darbui suaugusi. Geri 
namai. Pašaukit Keystone 5896.

Racine avenue policininkai 
pirmadienį dėjo pastangas nu
statyti vardą ir pavardę as-* 
mens, 'kurs nusisamdę Chica
go viešbuty, 458 North Hals
ted st., kambarį ir čia nusjŠo-

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apskait- 
liavimų. 25 metai patyrimo— 
Blekorius ir Stogiiis.

Leonas Roofing Co.
3750 Wallace Street

• Tel. Boulevard 0250

J . For Reni •
STORAS rendon — garu apšildo

mas. Privatus basementas; dideli 
langai, gera vieta dėl wholesale 
licjuor house arba dry goods store 
arba kitam biznjui. Renda priei
nama, 3341 So. Halsted St.

J. Fiazu’Cis 22 m. ir Mar 
Thomas 19 m.

Arthur Kovera 23 
let Daucunas 23 m.

Zenonas Matuzas
Anna Z: i si ak 25 m.

Joseph Karalunas
Salonia Zalubas 23

Leo L- Lukas 24
•S. Maksa 24 m.

Anthony Jancevich 28 m. - ii 
Bernice Buchignassi 24 m,

John Bak 21 m. ir Pechut 
23 m.

Albert Mittskus 21 m. ir Rose 
Wuzek 20 m.

William A. Tibbetts 32 m. ir 
Sharauskis 24 m.

George Visockis 25 m ir Ju 
lia A. Yurson 20 m.

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St. 

Victory 4965

DĖL GERO 
PIRKIMO NAUJŲ

DODGE arba PLYMOUTH 
PASIMATYKIT SU

AL. THOMAS-T AM 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

Vincėnt Jonikas Jr. 24 m 
ir PeaH Nausėda 24 m.

Sįmon Judeikis 26 m. ir An
na KUcinškis 20 m,

Stanley Civinski 26 m. ir 
Helcn Kazunaš 24 m.

Nickolas Rutsis 22 m. ir Ire- 
ne Mikolakczak 18 m.

Victor Petkus 36 m. ir Anna 
Liliger 36 m.

N ĄM U ININK U A T YDAI 
Musų biuras puteiks patarimus namt 
savihinkamš ręlkalė nesusiuratimu si 
rendauninkais. Maža narinė mokės 
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryt< 
iki 8 vai. vak. Šventadieniais nui 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU HF 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Divlsion St. 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu viri 

50 met

Mrs. Dordthy Giaruso, 
metų, paguldė savo 
nėšių sūnų kamodėj ruiming- 
hauzėj adresu 7Ž West Hurori 
st., o pati su ąeseria Arlene 
Pletz išėjo tavernų lankyti.

Kada p-nią Gįaruso sugrįžo 
namo pirmadienį 10 valandą 
ryto, tai jąu kūdikio nebera
do kamodėj. Jis buvo išvežtas 
į St. Vincent’s prieglaudą na- 
šlaičįams. Kūdikio viętoj betgi 
jos laukė policininkas. Mote
ris vėliau turėjo aiškinti teisė
jui kur ji taip ilgąi užtruko.

Sužinojęs, kad p7ia Giaruso 
lankęsi 
pasakė jai pamokslą. Moteris 
gi aiškinosi, kad. ji ieškojusi 
tavernose darbo 4 kaip svečių 
priėmėja. v

Jos .bylos tolesns nagrinėji
mas atidėtas. >

Vakar sukako 50 me
‘ • . • », 

tų nuo Haymarket
tragedijos

Vėliau jis paskilbo kaip plieno 
trusto galva ir kaip didžiausias 
darbininkų uhijiį priešas.

Tik pastaraisiais laikais iš
kelti aikštėn dokiimentai rodo 
vieną dalyką: kad teismas prieš 
monarchistuš nebuvo bešališkas, 
kad teisėjas Gary jau tame 
teisme parodę nusistatymą prieš 
kaltinamuosius, Jlr tai yra už
registruota teisiįio nuorašuose1.

Tūlas laikfis ^tgal generolas 
Hagood aštriai kritikavo Wa- 
shingtono vyriausybę. Tuo lai
ku jis tarnai 'icariųomenės 
viršininku SanJ Antonio mies
te. Dėliai to vyriausybe jį at
šaukė iš San Antonio.

šeštadienį, gegužės 2 die
ną, jis, vyriausybes įsakymu, 
užėmė 6 ariiiijbs korpuso ko
manduotojo vietą. To korpu
so centralinė buveinė yra Chi- 
eagoje.

ištarnavęs čia tik vieną die
ną generolas Hągood padavė 
prašymą paleist 
bos tuojau 
metų ir yra jau užsitarnavęs 
pilną pensiją.

Mutual LiuuorCo
4707 So. Halsted St 

Tel YARDS 0803 '

Urmo (Wholesale) kainomis pri- g 
stato Į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, . j 
kur gausite greitą ir teisingą patar- 3 
navimą. Kv J

3225 So. Lituanica Avenue . l. m. norkus
Res. YARDS 2084

Generolas padavė 
rezignaciją

Miscellaneous
____ įvairus _ _ _

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

Kas savaitę “Naujienų” skil
tyse jus rasite Ęellogg Com- 
panijos teikiamas žinias apie 
jos gaminamus įvairius pro
duktus. Fabrikantai ir pre
kiautojai pęlriys sekdami Kel
logg Company pavyzdžiais, d 
taip pat šimtai kitų laikraš
čių garsintojai.

Šita savaitė yra žinoma kai
po “Kellogg Week”. Meš* norė
tumėm atkreipt jūsų dėmesį į 
žymiausias šio sezono grudų 
(cereals) produktų vertybes. $375 vertės 3 kamb. įrengimas $125 
Vietiniai gorserninkai parda- VI£“S 4 kamb- 
vinėja Kellogg čėreals. Vieną Atdara vak^JM"^ 
pakeli Kellogg’s 30% Pep Brgn' ~ ‘

MALEVOTOJAMS IR 
/TLtyCIOSJNAMŲ SAVININKAMS 

Didžiausias 18 Metų Sukaktuvių 
IŠPARDAVIMAS

1 galionas enamel $*fl 
special ......................... ■ »ww

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

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

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

PIRKDAMI ČIONAI SUTAUPYSIT 25% 
HELMAN PAINT STORE 

1411 So. Halsted St. TeL Canal 5063

GERKIT TIK GERA ALŲ

jUį'n ujįj., .

Furniture & Fixtures 
______v Rakandai-Įtaisai_______ _

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. UALumet 5269.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

. REIKALINGAS nevedes vyras 
kad paimiti pilna vadovybe Country 
Club House ir piknikų daržo. Toks, 
kurs supranta 
Visos prag'
A. Miliauskas, 1837 So. 49th Court 
Cicero.

Texas “gusher” '
BEAŪMONT, Tex. — Mine 

ralinio aliejaus išsiveržimas.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

'NORIU gauti darba prie namu 
prie mažos šeimynos. Esu apie 40 
metų- amžiaus, viena. J. Servidienė. 
917 W. 34th Place. 2 lubos.
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