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Nemune jau maudosi Nežiūrint vedi

liko ūži

Colorados bankierius 
pašto r vagilių saiko j

Anglijos Kabine
tas Arti Griuvimo

Į Visas Amerikos 
Lietuvių Draugijas

Kongresas nori atim 
ti pašelpas nele

galiems ateiviams

Paklausimai esą daug < aštresni, 
negu buvo manyta ir Hitle* 
riui bus daug galvosūkio iki 
paruoš atsakymą7 i

Japonai privertė chi 
niečius paliauti 
karo pratimus

Šauks speciali Illi 
nois legislaturos 

susirinkimą

CHAMPAIGN, III., geg. 8. -/ 
Du jaunuoliai liko užmušti, jų 
automobiliui atsimušus į tiltą 
ir sudegus.

Reikalauja sutvar 
.... kytiChicagos 

airpoHą

Karpio suėmimas 
Įtrauks bėdon dau

geli politikierių

PEIPING, geg,

Teismas, išžiūrėjęs bylą, kalt. 
Trusovą nubaudė pusantrų me
tų s. d. kalėjimo, Skardžiutę— 
1 m. paprasto kai. sąlyginiai 
Iš nuteistųjų patenkino Skar
džiaus civ. ieškinį 3450 litų. 
Nuteistoji Skardžiutę po spren
dimo pareiškė, kad daugiau te
kėti nebemėginsianti.

MINNEAPOLIS, Minn., geg 
8.—800 gasolino stočių užsidaro 

stočių darbinin

Kaip Anglijos visuomenės, taip ir kabineto 
nuomonės pasidalinusios. Eden nesiūlys 

atšaukti sankcijas Italijai

Sniegas izoliavo 
miestą

Vestuvės ir apga 
vystė

Dirižabelis at 
skrenda

Paimtas antras didžiausias 
Ethiopijos miestas

WĄSHINGTON,{ geg. 8. - 
šiandie atstovų butas visai ne
tikėtai priėmė bilių, kuris sie1- 
kiasi atimti bedarbių pašelpas 
visiems nelegališkai įvažiavu
siems ateiviams. Jiems nebus 
duodama ir pašelpų darbų.

Tik du atstovai griežtai to 
kiam biliui pasipriešino, būtent 
Vito Marcantanio iš New Yorko 
ir Boileau iš Wisconsino. Viso 
prieš bilių balsavo tik 19 kon- 
gresmanų.

276 žmonės užmušti 
automobilių

MUENCHEN, Vokietijoj, geg. 
8.—šiandie čia pasimirė garsus 
filozofas ir rašytojas Oswald 
Spengler, 56 m. Iki pasaulinio 
karo jis btfvo nežymus Berly
no mokytojas. Bet karo metu 
nešildytame kambaryje, prie 
žvakės šviesos, kada jam visą 
laiką skaudėjo galva, parašė 
knygą “Vakarų žlugimas”, kuri 
jį išgarsino visame pasaulyje. 
Jis praturtėjo ir galėjo persi
kelti gyventi į gražius rumus 
Muenchene.

NMMMMftMMMNII

KAUNAS, bal. 18. — Vakar 
ir užvakar Nemune ties Kar
melitais buvo matyti keli be- 
simaudą jatfni vyrai. Jie, šie
met maudymosi sezoną pradėjo 
anksčiau kaip kitais metais. ■

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

Galbūt lietus su perkūnija; 
vėsiau po piet.

Vakar 12 vai. dieną tempe
ratūra Chicagoje buvo 82°.

Saulė teka 5:37, 
7:56.

BERLYNAS, geg. 8. — Hit
leris turės didelio galvosūkio iki 
paruoš atsakymą į Anglijos pa
klausimus7 apie Vokietijos tai
kos mierius. /Anglijos paklausi
mai liko paskelbti viešai šian-

yisu 
greitumu, bandydamas sumušti 
visus dirižabęlio greitumo re 
kordus ir atskristi pirm numa
tyto laiko. Oras kely geras, tik 
vietomis tekę skristi per mig
la® ir prieš smarkų vėją.

, JERUZOLIMAS, geg. 8. — 
Pabėgęs Ethiopijos karalius 
Haile Selassie atvyko į Jeruzo- 
limą ir laikinai apsistojo Kara
liaus Dovydo hotelyje.

Anglijos paklausimai yra pa 
rašyti daug aštresniu tonu, ne
gu buvo laukta. Vienintelė juose 
koncesija yra, tai neminėjimas 
Vokietijos atginklavimo Parei- 
nio. -

CHICAGO
mos saugumo kampanijos ir aš 
trių teismų baudimų neatsargių 
automobilistų, Chicagoje ikišiol 
automobiliai užmušė šiemet jati 
276 žmones, arba 26 žmonėmis 
daugiau, negu buvo per tą patį sustreikavus 
laiką pernai

Lietuvos žmonėms reikia musų pagelbos. Valstiečiai ir dar
bininkai tenai persekiojami ir baudžiami karo lauko teismais, 
žmonių teisės pamintos. Visos politinės partijos ir jaunimo są
jungos uždarytos, išimant tautininkų. Spauda suvaržyta aršiaus, 
negu caro laikais.

Vis dažniaus ir dažniaus girdėdama apie savo brolių ir se
serų vargą Lietuvoje po tautininkų valdžios priespauda, Ameri
kos lietuvių visuomenė sujudo. Todėl balandžio 9 d. š. m. įvy
ko Chicagoje 75 draugijų konferencija, dalyvaujant 176. dele
gatams, kurie atstovavo apie 12,000 narių, ir vienbalsiai nutarė 
šaukti Cletelande (Ohio), birželio 20 ir 21 d.d., KONGRESĄ 
LIETUVOS DEMOKRATINEI TVARKAI ATSTEIGTI. Pana
šios konferencijos įvyko Brooklyne, Bostone ir kitose stambes
nėse Amerikos lietuvių kolonijose. Jos visos pasisakė už pami
nėtojo Kongreso šaukimą ir nustatė jam tokius uždavinius:

• (1) Visų laisvę mylinčių Amerikos lietuvių vardu pareika
lauti, kad be atidėliojimo butų sušauktas Lietuvos Sei
mas, išrinktas visuotinu, lygiu, tiesiu ir slaptu balsavi
mu, pagal proporcionalę rinkimų sistemą.

(2) Pakelti protesto balsą prieš žodžio, spaudos, susirinki
mų ir organizacijų ^laisvės slopinimą Lietuvoj, prieš 
karo lauko teismus, ir prieš kitokius tautininkų vyriau
sybės smurto žygius. / ■

(3) Pareikalauti amnestijos politiniems kaliniams, nukentė- 
. jusiems kovoja dėl demokratijos atsteigimo Lietuvoje,

dėl piliečių teisių ir dėl darbo žmonių gerovės.
(4) Surasti budus, kaip Amerikos lietuviai galėtų suteikti 

moralinę ir materialinę pagelbą Lietuvos liaudžiai, idant 
ji greičiau nusikratytų fašizmo jungo.

Taigi draugijų atstovų konferencijose, išrinkti komitetai 
Chicagoje, Brooklyne ir Bostone, su pritarimu kitų kolonijų ko
mitetų, šiuomi kreipiasi į visas Amerikos lietuvių organizacijas 
ir kviečia jas rinkti delegatus į augščiaus paminėtąjį Kongresą 
po vieną delegatą nuo kiekvienos draugijos, kuopos arba kliubo 
arba po vieną nuo kiekvienų 50 narių arba didesnės to skaičiaus 
dalies. (’ V j' į•' < i

Kongreso išlaidom^ padengti kiekviena draugija yra prašo
ma paskirti nors po dolerį nuėMfeteįįftttTPrašoma prisidėti su 
aukoiniš ir organizacijos, kurias jjęgąįi pasiųstiidalegatų, ir at
skiri asmens, kurie pritaria Kongreso tikslams.

Draugija, išrinkusi delegatą į Kongresą,. privalo tuojaus 
parašyti jam mandatą (įgaliojimą), pažymint delegato vardą 
pavardę, kurią organizaciją jisai atstovauja ir kiek ji turi na
rių. Mandato kopiją reikia pasiųsti Chicagos Komiteto sekre
toriui, p-lei Ę. Mikužiutei—2121 N. Westem Avė., Chicago, III., 
(į ją prašoma kreiptis ir kitokiais kongreso reikalais).

Kongresas prasidės birželio mėn. 20 d. (šeštadienį) 1 vai. 
po pietų. Vieta, dienotvarkė ir kiti dalykai bus netrukus paskelb
ti spaudoje.

NEW YORK, geg. 8. — Di 
džiausiąs pasaulyje dirižabelis, 
naujasis zeppelinas Hindentyurg. 
jau artinasi prie Amerikos kran
tų ir šeštadienio ryte nusileis 
Lakėhurst, ’N. J. Tai pirmoji 
to dirižabęlio kelionė į Jungt. 
Valstijas. Jis skrenda

ITALAI UŠEMĖ
HARARFederalinė valdžia įspėjo Chi 

cągos valdininkus, kad jie turi 
be jokio tolimesnio vilkinimo 
sutvarkyti miesto airportą - ir 
pašalinti iš jo geležinkelio bė
gius, kurie eina 'per patį air 
porto vidurį. Kitaip miesto 
airportas negaus pagelbos iš. f e 
deralinės valdžios ir viską mies
tas turės padaryti savo lėšomis.

Be to valdžia priminė, kad 
1938 m. pradės skraidyti dide
li 40 pasažierių lėktuvai, ku
riems dabartinis airportas yra 
perdaug mažas.

PANEVĖŽYS.— Aną dieną 
Panevėžio apyg. teismas nagri
nėjo retą bylą.

Kaltinamųjų suole sėdi 60 me
tų senutė Skardžiutę Ona ir 
apsukrus kaimo amatninkas 26 
m. Mikalojus Trusavos. Kaltino
mis itio/ kad susitarę vesti pa
vogė iš kaltinamosios brolio 
Skardžiaus Jono apie 4000 litų, 
Skardžiutę žinojo, kur laikomi 
brolio pinigai, juos dalimis ėmė 
ir davė tariamam sužadėtiniui 
Trusovui, kuris minimus pini
gus pragėrė.

Kaltinamasis Trusavos kol 
dar iš Skardžiutės gaudavo pi
nigų ja rūpinosi ir neva ren
gėsi vestuvėms, bet kai pasi
baigė pinigai—užgeso irv “mei-

ANGLIJOSTAKIAU
SIMAI VOKIETIJAI

Japonų 
spaudžiama, Hopei-Cahar šiau
rinės Chinijos politinė taryba 
įsake, paliauti karinį lavinimąsi 
visuose Peiping universitetuose 
ir gimnazijose. ‘ Mokykloms į- 
sakoma “paprašyti” savo mili- 
|arinius instruktorius tuojaus 
apleisti miestą.

Ap tas įsakymas paliečia ir 
kitas Hopei provincijas mokyk
las, dar nėra aišku.

Ang- ir Italijos kivirčiai užsitęs visą 
vasarą.

Yra ir kitų mažesnių priežas
čių, kurios labai nupuldė Bald- 
win valdžios prestižą ir gali 
privesti prie jos griuvimo, ar 
bent didelių pakeitimų kabine
to sąstate.

RY;MAS, geg. 8. — Nors j 
Mussolini ir paskelbė, kad ka
ras yra baigtas ir taika yra at 
steigta, tečiaus italų armijos 
pi e tinę j e Ethiopi j o j e nepaliau j a 
briautis priekyn ir užėmė ant
rą didžįausį Ethiopijos miestą 
Harar,. apgyventą daugiausia 
mahometonų.

Itai kely tik mažą pasiprie
šinimą sutikę.

Harar gubernatorius Nasibt. 
ir jo padėjėjas, turkų generolas 
Wahib Pasha, paskilbęs Darda
nelų kampanijoje, pabėgo iš 
Ethiopijos jau pirmiau, veik 
kartu su karalium Haile Selas
sie.

WASHINGTON, geg. 8.—Su
ėmus garsųjį gangsterį Alvin 
Karpis ir jo padėjėją Harry 
Campbell, dabar įkilusią į bėdą 
kelių miestų politikieriai ir po 
licistai; nes be jų pagelbos jie 
nebūtų įstengę tiek ilgai išbūti 
laisvėje. -

Federaliniai agentai, atvirai 
pranašauja; kad kėli žymus po
litikieriai jais globojo ir jiems 
gelbėjo, žinoma, už pinigus. Jie 
dabar renka žinias apię visus 
globojusius tuos piktadarius ii 
ketina atiduoti juos teismui.

»•

Toledo* šerifas jau prisipaži 
no draugavęs su Campbell; bet 
nežinojęs, kad jis yra piktada 
rys, o tik pažinęs, kaipo Bob 
Miller. Betgi visose policijos 
raštinėse buvo iškabinėti Camp
bell paveikslai kaipo federali
nės valdžios ieškomo piktadario.
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Nors naciai ir džiaugiasi, kad 
paklausimai nėra ultimatumo 
formoje, bet juose yra paliesta 
daug tokių klausimų, kurie šiuo 
laiku vokiečiams yra labai ne
malonus ir kurių jie nenorėtų 
viešai svarstyti. , , , ',

Ypač nemalonus yra naciams 
klausimai apie nepuolimo ir 
bendros pagelbos sutartis su 
rytiniais Vokietijos kaimynais, 
taipjau ir su Rusija.

X • ■

Hitleris, kaip numanoma, kiek 
galima išsisukinės nuo davimo 
aiškių atsakymų ir bandys kiek 
galima užvilkti diskusijas.

MOTINŲDIENA
nu ■iįi.i<>iįįĮiii»įįniĮi*ir

SPRINGFIELD, 111., geg. 8. 
—Gubernatorius Homer paskel
bė, kad jis netolimoj ateity su
šauks specialį legislaturos su* 
sirinkimą apsvarstyti ir priim
ti “teisingų balsavimų” bilių, 
kiiris buvo atmestas pereitame 
legislaturos specialiame pose 
dyje.

To biliaus priėmimo reikalau
ja daugelis Chicagos švaresnių 

leidžiasi'politikierių, nors jam griežtai 
priešinasi Kelly-Nash mašina.

TRINIDAD; Colo., geg. 8.- 
Staigus smarkus pavasario 
sniegas izoliavo šį 11,000 gy
ventojų kasyklų1 miestą. Viso" 
kis susisiekimas yra nutrauk
tas, išėmus telefonų 
pietus.

Keliose vietose 
pustyti bušai.

DENVER, Colo, geg. 8. — 
Distrikto prokuroras paskelbi* 
kad liko suimti Oliver P. Arnold, 
vice-pręzidentas Denver Natio
nal Bank ir dešimt kitų žmo; 
nuių už apiplėšinėjimą pašt. 
siuntinių. Gaudomas ir žymus 
vietos politikierius.

Ta šaika veikusi per kelis mė' 
tus keliuose vakarinių valstijų 
miestuose ir iš pašto siuntinių 
išvogusi apie $200,000.

šaika turėjusi raktus prie 
pašto siuntinių ir juos taip iš 
kratydavusi, kad sunku buvo ją 
susekti. Kartais dagi ir pati 
vagystė būdavusi nepastebėta 
per kelias dienas, o kartais net 
iki pats siuntinio laukėjas ne 
pradėdavo skųstis apie siunti
nio negavimą.

Jiedu taip stipriai fortifika- 
vo pietų Ethiopiją, kad italams 
teko sunkiai kariauti septynius 
mėnesius iki pasiekė Harar. Ir 
tai paėmė tik todėl, kad ethio- 
pų gynimasis susmuko ir jie 
paliovė kariavę.

Kąralius Haile Selassie 
Jeruzolime

Kabinetas irgi yra pasidali 
nęs. Kapt. Eden ir daugelis jau
nesnių kabineto narių stoja už 
kokiu nors budu suvaldymą 
Mussolini, ypča kad jis ruošia* 
si visą Ethiopiją prijungti prie 
Italijos.

Kiti gi, kurie nėra tiek pa
lankus tautų sąjungai, stoją 
u*ž susitaikymą su Italija, at
šaukimą Anglijos laivyno iš 
Viduržemio juros ir pertvarky 
mą pačios tautų sąjungos.

Premjeras Baldwinas, kaip 
paprastai, svyruoja ir nežino 
kur pakrypti. Todėl Eden ne
gausiąs tikrų instrukcijų kaip 
jis turi elgtis tautų sąjungos 
tarybos susirinkime ateinantį 
pirmadienį,

Eden todėl tarybos susini- 
kime nesiūlysiąs nė atšaukti 
sankcijas, negi nesiūlysiąs jas 
tęsti. Bus stengiamąsi palauk 
ti iki susidarys nauja Franci* 
jos valdžia ir tada bus apsvars 
tyta tarybos susirinkime? biržei 
lio mėn. O iki to laiko sank*. 
cijos dar labiau suspaus Itali
ją, negu kad jos yra suspau
dusius ją dabar. Ritų prana
šaujama, kad sankcijos Italijai 
nebus atšauktos iki ateinančio 
rudens. Todėl aštrus Anglijos

LONDONAS, geg. 8
Ii jos kabineto, kaip visos Ang
lijos visuomenės nuomonė yra 
labai pasidalinusi svarbiuoju in
ternacionaliniu • klausimu ir to
dėl bile dieną gali iškilti kabi
neto krizis. ♦

Stačiai neįtikėtina, kad Bald- 
dino valdžia, kuri dar nesenai 
įvykusiuose rinkimuose laimėjo 
tokią didžiumą, dabar butų pri
ėjusi prie to, kad atsiranda rei 
kalas keisti valdžią. Bet jos 
prestižas yra tiek "nupuolęs, kad 
dabar visko gailina tikėtis.

Paskelbimas Anglijos klausi
mų Vokietijai gal laikinai sulai
kys valdžios griuvimą.

Bet klausimas tęsimo ar at
šaukimo sankcijų Italijai yra 
giliai suskaldęs visą Angliją. 
Jeigu valdžia nutars tęsti sank
cijas, tai ji atstums nuo savęs 
stiprias konservatorių frakci*, 
jas, vadovaujamas Chamber- 
lain ir Churchill. Jeigu gi nu
tartų sankcijas atšaukti, taį 
neteks paramos tokių žymių 
žmonių, kaip lordas Robert Cę« 
cil ir labai stiprię^t&&ps. or
ganizacijos Vautų Sąj ungos Uni
jos

Naciohal-ddrbieČiai, kuriems 
vadovauja Ramsay MacDonald, 
tečiaus pasisakė už atšaukimą 
sankcijų. Tečiaus liberalai it 
darbiečiai griežtai priešinasi jų 
atšaukimui.
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Rytoj lietuviai golfi- 
ninkai pradeda 

sezoną 
•w- Ii <11, II II

Glen Eagles laukuose įvykę pir
mas kliubo turnyras

Nudulkinę per žiemą skiepe 
užkištas lazdas ir maišus, lie
tuvių golfinihkai rytoj pasilei
džia į darbą.

Sukilę anksti . sekmadienio 
rytą, beveik su saule jie ims 
daužyti kietuosius ir sunkiai 
pataikomus golfo sviedinius po 
Glen Eagles Kliubo laukus.

Ten įvyks pirmas šio zezorio 
lietuvių Golfininkų Kliubo tur
nyras, kuriame oficialiai daly
vaus tik kliubo nariai. Visi 
sporto entuziastai, kurie norės 
pamatyti kas iš golfininkų tąi-

ELEKTRIKINIAI 
Ref rigera ■ 

toriai
General Electric Kel- 
vinatcr, W ėst i n g- 
house, Sparton, Cros- 
ley. Pamatykite ir pa
lyginkite kainų skir
tumų B U D RIK O 
krautuvėse.

Skalbamos ir protinamos 
mašinos. Įmokant $500 ir 
po $1.00 į savaitę jus jsigy- 
si te vieną iš geriausių ABC, 
Thor, Westinghouse, May
tag skalbyklą.

Pirkėjai atlaiko brangias 
dovanas dabar.

Jos.F. Budrik
INCORPORATED

3417 So. Halsted St
Tel. Boulevard 4705

BL’DRIKO PROGRAMĄ!
WCFL nedėliomis, 7 vai. vakare 
WAAF panedėliais, 7 vai. vakare 
WAAF pėtnyčiomis, 7 vai. vakare

kiaušiai šauna, galės prisidėti 
prie žiūrėtojų galerijos, kurią 
sudalys golfininkų golfo nelo- 
šiančios žmonos.

Kliubo valdybos narys Dr. S. 
Bięžis apskaičiuoja, kad turny
re gali dalyvauti suvirš 100 na
rių, nes paskutiniu laiku kliu- 
bas smarkiai paūgėjo nariais. 
Jo sumanymu buvo surengtas 
naujų narių gavimo konkursas. 
Sumanytojas konkųrui vadova
vo ir daugiausiai naujųs narių 
prirašė. Bežvejodąmas prospek
tus golfui, Dr. Biežis surado, 
kad to sporto mėgėjų yra gyva 
galybė. - t

Kliubo pirmininku yra D. Pi
voriūnas, 4620 S. Marshfield 
avė., Town of Bake kepėjas. 
Turnyrams vadovaus ir jų Pro
gramą sudarė jaunas dentiste- 
rijos studentas, Stanley Jacobs. 
Jis yra turnyrų komisijos pir
mininkas. Turnyro dalyviams 
sąlygas ir “kliūtis” tvarkys J. 
Miller, žymus golfinijikaš . ir 
Evanstono miesto golfo laukų 
prižiūrėtojas. # .

Turnyras prisidės apie 9 vai. 
ryto. Informacijų delei galima 
kreiptis prie pirm. D. Pivariu- 
np, Bopl.5576, arba Dr. Bie- 
žio, Canal 6122. ~ \

Neva Golfffiinkas.

Rytoj “Pirmyn” Cho
ro Rėmėjų Pagerbi

mo vakarienė
Įvyksta Saddle & Sirloin Klube, 

prie 43-čios ir Halsted

Ryitoj vakare pirmyn pareikš, 
padėką ir pagarbą tiems lietu
viams, kurie chorą rėmė ir pe
reitą sezoną ir tolimesnėj pra
eityj.

Choras nori parodyti savo rė
mėjams ir draugams, kad jų 
moralę, piniginę ir aktyvią pa- 
gąlfeą. .įvertina ir supranta, kad 
be tos pagelbos darbuotė butų 
buvusi kur kas- sunkesnė, jeigu 
ne visai beįmanoma.

Rėmėjų ir draugų pagerbi
mui, Motinų Dienos proga, Pir
myn rengia 'vakarienę garsiam 
skerdyklų Saddle & Sirloin Klu
be, prie 43-čios ir Halsted gat
vių.

Toje istoriškoje vietoje, kur 
savo laiku vakarieniavo ir daž
nai tebevakarieniauja preziden
tai, ambasadoriai, karaliai, gu- 
bernatoriai. ir rašytojai, Pir
myn choras visus rėmėjus ir 
draugus pavaišins. Ne vien ska
nia vakariene ir visokiais ska
nėsiais, bet ir muzikaliu pro
gramų ir šokiais.

Vadovaujamas Kazio Stepo
navičiaus ir jo talkininkes p. 
A. Steponavičienės, choras ir 
jo atskiri nariai sugalvojo ir 
susimokino atlikti specialius 
numerius, kurie yra.. taikomi 
rėmėjams ir Motinoms, kurios 
į vakarienę atsilankys,..

Bus trumpų prakalbėlių, dai
nų, muzikos ir įvairių ceremo
nijų. O po viskam susirinku
sieji užbaigs vakarą linksmai 
šokdami puošnioje Saddle & 
Sirloin Klubo salėje iki anksty- 
baus ryto,

Visiems rėmėjams bilietai 
yra išsiuntinėti veltui, bet ne 
rėmėjams teks juos pasipirkti. 
Ir vakarienei ir šokiams jie yra 
po $1.50 asmeniui, o vien šo
kiams — 75c.

Šaukite telefonu lafayette 
7552 arba Canal 8500. Pp. Ste
ponavičiai ar sekr. M. Baronas 
jums bilietus paliks ir 'vietas 
užsakys. Bilietų šokiams bus 
galima gauti vietoje.

Vakarienė prasidės 6 v. v,
Choro rėmėjai :>

Choro rėmėjai yra sekami: 
Garbės nariai: Dr. P. Grigaitis 
.ir A. Vilis; rėmėjai: d-rai A. 
J. Bertash, A. L. Davidonis, A. 
Gussen, A. Juozaitis, A. Juš
ka, J. Kelia, A. Montvidas, Su
sam Slakis, M. T. Strikolis ir 
C. Z. Vezelis; advokatai: K. P. 
Gugis ir'p. N. Gūgienė, A. Sla
kis ir J. T. Zuris; redaktoriai.:

BLUEBIRD BUŠAI PRADEDA VEIKTI SEKMADIENĮ; 
<USŲ PASKIRTA

Nuo rytojaus Town of Lake pra
deda veikti 16 puikiu busu, Kiek
vienas busas puikiausiai, < moderniš
kai viduj išrengtas; Turi stiprius 
motorus, greiti ir. užtikrina saugia 

šiai, kad šie busai turės 
radio ir prietaisus1 balsu 
keliauninkams perduoti'.

Iki Argo vienus tripas kainos 20c,
.T■ , i’i1'i" ■' ■■==

K. Augustąs įi* K; Barokas ; 
biznieriai; W. Benikaitis, Jos 
F. Budrik, E. Čepulis, J. Gri
gaitis, J. W. Kaledinska, M. J. 
Kezes, S. B. Komaiko, A. La- 
chavicz, J. Mackiewich, S. P, 
Mažeika, M. Nąrvid, G. Nakro- 
šius, A. G. Neckrąsh Jr., T. 
Rypkevičiūs, A. Skusevich, ir J. 
Spitlis; kiti geri žmonės: Ę. 
čepųlevičius, P, Daubaras, J. 
Degutis, S. Dombro, Maria Jur~ 
gelonis, J. Kaulinąs, M. Kerne- 
šienė, J. Laučiškis, K. Matuko-’ 
nis, J. Markus, V. Mąnkus, M. 
Matulis, J. Mickevičius, B. Na- 
majuška, J. Pūkis, A. Salasevi- 
čius, M. J. Šileikis, L, Schultz, 
J. šmotelis,- J. Stanionis, K. 
Stupar, A. Sverusis, J. VabLi
lis, J. Vilimaitiš, N. Viiimaitis, 
Ona Vilis, A. Vaivada ič A. Zy- 
monį.

Pirmyn tiki, kad jie visi ga- 
dalyvauti vakarienėj.

Sūnelis.

deda veikti 16 puikių busu. .Kiek- 

ka^ viduj išrengtas: *kTūri stiprius 

ir patogia kelione, o kas svarbiau- u..—’ jr sav0
prietaisus balsiii tikąliai

lės

Motinų Diena
Sekmadienį^ įegi^žėŠ^lOlhbUs 

Motinų Diena, šios dienos pro
ga Garfield, Lincoln ir Wash- 
ington parkuose’ruošiama gėlių 
parodos. Kvietkynai bus atda 
ri nuo 8 vai. ryto iki 6 vai. po
piet. ■

Moteris kritiškai su
žeista automobi

lio nelaimėj
P-nia Anna Fisher, 271 Scott 

avė., tapo kritiškai sužeista, 
kai kitas automobilis t užkliudė 
mašiną, kuria ji važiavo ir ku
rią vairavo jos sūnūs. Antra
sis automobilistas, Frank Bey- 
nolds, 2329 Farwell avė., areš 
tuotas..

Marųuette Parko Build- 
ing and Loan Associa- 

tion Naujoj Vietoj
MARQUETTE PARK.Mar- 

ųuette Parko* Building and 
Loan Asšociation gegužės 5 d. 
perkėlė ofisą į naują vietą, ad
resu 6816 S. Western avenhe. 
Spulkcs raštinė dabar bus kar
tu su įstaiga, p. Z. S. Mickevi
čiaus, plačiai žinOmb real estate 
biznieriaus. —VBA.

Gubernatorius Horn- 
er šauks specialę le- 

gįslaturos sesiją
Gubernatorius Horner penk

tadienį pareiškė, kad jis su 
šauks specialį valstijos legislą- 
tųros posėdį. . šio posėdžio ti
kslas bus ir vėl svarstyti bilių

ILaidotuviy Direktoriail
ii I . ,,n. I ■■y.1 J II JI,     lį>M|NV .J Nr. r>i ■! ..I| i I   >

JUOZAPAS
UDEIKI

IR TfiVAS 
REPublic 8340
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Cochs 25c,. Šag Bridge 40c, St. 
Mary’s 45c, Lėmoųt 50c, Romeo ir 
135tn 55c, Lockport - 65c, Stateville 
65c, Joliet 65c. Roimą trip. — Argo 
85c, Justice 40c, milow Springs 50c, 
Cochs 60c, Sag J Bridge ,70c, St. 
Mary’s 80c, Leihpnt 85c. Romeo ir 
135th > 95c, Lockpbrt $1, Stateyilie 
$1', Joliet $1. r1' >.'

Taupumo deliai yra galima 
gyti tikietųs knygutėmis, kds daug 
sutaupo pinigo. Tikietai parsiduoda 
Leonard’s Gandy Store, 4650 South 
Ashland Avę.
. 7 *

Bušai išvyksta keturis kartus die
noje, o Šeštadieniais — penkis. Sek
madieniais nuo 9:15. ryta iki 6:15 
vak. ir paskui 9:15 vak.

isi-

Moteriai 50 dienų 
kalėjimo

Mrs. Schollė, 38 metų, 2907 
Congress Street, nuteista 50 
dienų į pataisos namus už tai, 
kad ji priiminėjusi vogtus daik
tus, kuriuos jai atnešdavo And 
rew Dooley, 15 metų, ir John 
Lyons, 15 mętų.

ADVOKATAI

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80. 

Tel. Boulevard 1810.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

Ir šis ‘draugas’ gavo
10 dienų

Ęobert T. Carter automobilis
tų teisme gavo 10 dienų kalė 
;i už tai,. kad važiavo įkaušęs. 
Šis ‘Mrautfutis” turės kentėti 
nežiūrinti td, kad jis priklauso 
vadinamai Cbicagos “sosaidei”.

"V .

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

Tel. Kenwood 6187 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio,

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 Iki 4 ir nuo 7 iki 1 
▼ai.. Nedeliomis nuo 10 iki 12 

8843 South Halsted SL
Tel. Boulevard 1401

.Į. ..... Iį..t .ĮfTOgt,., ,„į- ...įjil.Į.I.U-

pastoviai piliečių balsuotojų re* 
gistracijaL lėgislatura pri
imtų kalbamą bilių, tai tiki
masi, kad dar ateinančiuose ru 
dens rinkimuose mažiau balsi; 
suktybių butų. ’

RADIO
-------------- ■

“Progress” krautuvė 
duos gražų gegužini 
radio programą

--------- ......y,. .. ..................

orkestrą yra prisirengus pa
vaišinti klausytojus puikiais 
muzikaliais kuriniais. Makalų 
šeimyną irgi bus tikrai žingei
di. Gražios motinėlėms daine
lės ilgai pasiliks jūsų atmin
tyje. Beje, nepamirškite, kad 
Ęudriko metinis piknikas įvyks 
ateinantį sekmadienį gegužės 
17 dieną Birutės darže su pui
kiausiu programų ir brangių 
dovanų išlairųSjimais. Grieš dvi 
orkestros ir garsus Lietuvos 
Benas. Rengkitčs dalyvauti.

' J , — S.

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENB 
Res. 6515 So. Rockwell St 
Telephone: Republic 9728

Kl. 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 

z Central 5541
Rezidencija

3407 Lowe Avė. Tet Yards 2510

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
Valandos: nūn 1—S ir 7—8 

Seredomis ir nedil. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California* Avenrae 

Telefonas Republic 7868

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3895 

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

Valandos 
išskyrus seredomis ir subatomis.

po pietų. 7—8 v. vak,

Sekant metų < laiką, Progresą 
rakandų krautuvė Rengia link
smą gegužinį rkdio programą 
rytoj, nedėldienp 9tą dieną ge
gužes, l|tą valandą priešpiet, 
šis programas susidės iš labai 
linksmų pavasario dainelių, 
muzikos ir kalbų. Dainomis pa
sižymės grupė 1 Naujosios Ga
dynės Choro narių po vadovy
ste J. Steponavičiaus. Kalbės 
adv. K. Gugis ir kiti. O pro- 
gramo vedėj ašį’'dainininkas Jo 
nas Romanas, • visuomet turi 
naujų ir įdomių dalykų pasa
kyti. ' -Nepamirškite užsistaty t 
savo radio. .fi’J 1 .

—- Rep. xxx '

Budriko Programas 
WCFL, 7 v. v.

Kadangi rfėkinkaiėnį pripiio-* 
la Motinų Dieija, visų iiiotinų 
pagerbimui bus puikus radio 
programas sekmadienio vakare 
nuo 7 iki 7:30 iš galingos 
WCFL stoties. Buririko radio

" “ T' ■. I""' V »’»" >F" * «».' f » .»»'»,!'»■' IĮ» ' .iii. «! .......... '

Laidotuvių Direktoriai

General Motors Ra 
dio programas

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Road (W. 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 6. 

Vakarais: PanedSlio, Seredos ir 
Ratnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockuell Street 

Telefonas Republic 9600.

Phone Boalevard 7042

Dr. C. Z, Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutarti.

Sekmadienį, gegužės 10, nuo 
10 iki 11 valandos vakaro Ge
neral Motors vėl duos radib 
programą transliuojamą per 60 
stočių tinklą, šiuose General 
Motors rengiamuose progra- 
mtrose dalyvauja geriausiom 
Amerikos artistinės jėgos. Tat 
visiems patartina klausytis jų 

t---r-^—‘—

ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 737

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

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avė. 
namų Tel.: — Hyde Park 3395

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

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

■'T

Mrs. Anelia K. Jarus?
Physical Therapy 

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

Patarnauju prie
gimdymo namuo 
se ar ligoninSse, 
duodu massage 
Electric, treat- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims irmer-

State 4690 Prospect 1012
KAL & ZARETSKY 

ATTdftNEYS AT LAW 
6322 ŠO. Westefn Avė., 

Valandos: kasdien nuo 3:30 po.pie; 
iki 8:30 v. vak. Subatoj nuo 12 iki 

6:00 vakare.
188 W. Randolph St.

Valandos: kasdien nuo 9:00 ryto 
iki 3:00 po piet.

AKIŲ SPECIALISTAI

Nariai Chicagos. Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių. Direktorių-Asociacijos.

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

J. LIULEVICIUS
4092 Archer Avenue phone Lafayette 8572

z ' ir S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenue Phone Yards 1188

A. MASALSKIS
8807 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4189

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

. k k-. z, J* F. BADŽIUS
668 West Įgth Street ' Phone Canal 6174

| S, M. SKUDAS
718 We$t l$th Street Phone Monroe 8877

' ■n | ■1 - - ■ ■ ■ ....... ....................................................

I. J. ZOLP *
Phones Boulevard 5203-84181646 Wešt 46th Street

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

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

S. C. LACHAVICZ
42-44 East 108th St. Tel. Pullman 1270 arba Canal 2515

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741—1742

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
, Telefonas Virginia 0088 

i Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo 6-^8 v. vak; Nedalioj pagal sutarti 
■ ........ ‘.j ' _,r n if

Kiti Lietuviai Daktarai.
Tek Boulevard 5914 Diena Ir Naktį. 
Ofiso, valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 ilri 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS , 

Ofisas ir Rezidencija
3335 So. Halsted St

CHICAGO. ILL.

DR. VAITUSH, OPI. 
LIETUVIS 

Optometrlcally Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phene Boulevard 7589

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 St.

Tel. Lafayette 3051 
Valandos; ,9r-10 rytą, 5—6 p. p. 

Kasdien, išskyrus seredas. 
Sekmadieni susitarus.

KITATAUČIAI

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

__ Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso. 

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvi 
756 West 35th St 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. diena,
8

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai.___

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

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

Tel. Seeley 7330
Narai telefonas Brnnsirick 0597

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

756 West 35th St
Cor, of 85th and Halstęd St$. 

Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:30-8:80 
NedAliomh pagal sutarti.

Dr. Herzman
IŠ RUSUOS

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

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

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

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

Tek Canal 8U0 
Rezidencijos telefonai:'

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL. G 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOtma ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 8 po plietų

7 iki 8 vai. Nedil. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 24M

Ofiso TeL Dorchester 6194 
Rez. Tai Drexel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų. Vaikų ir visd 
chroniškų ligų.

Ofisas 6850 Stopey Island Avė. 
Valandos: 2—4. 7—9 vai. vak. Ned* 

Įlomis Ir šventadieniais 10—12
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Cicero viešųjų mokyklų mokinių beno nariai laimėjo dovanų

FLAT PAINT

BARTA ®. LEJCAR
MALEVOS TARDAVĖJAI. TAIPGI 

VARNIŠIUS, STIKLAI, ŠEPEČIAI, SIENOM POPIERA 
4163 Archer Avė. Tel. Lafayette 9500 
Išdirbėjai ATLAS FLOOR OIL ir MALEVOS VALYTOJAS

TERRA INCOGNITA

stu-

13-

Sanklerkynas

bet

(Galo niekad nebus)

t.

transportą-

Mes Aptrimuosim Jūsų Sieninę Popįerų DYKAI!

v
c'l

'aamu>4v»iain<

nuo 47th ir 
iki Garfield

organo redakto- 
pilnai atatinka 

protui. Atsikra- 
komisijos, dabar

Cicero dalyvavo 
mokinių. Drauge 
švietimo tarybos 
Frank J. Petrų,

Ar jus turite kokią 
nors problemą su de
koravimu savo namu? 
Atsilankykit ir pasi- 
tarkit su mumip. Mes 
su malonumu pagelbė- 
sime jums išrišti nors 
ir kebliausią problemą 
be jokios obligacijos.

S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560
Langam Uždangalus Padarome ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAME IR UŽKABINAME 

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

GLOSS 
MALEVA 

ir 
FLAT 

MALEVA

97c

GREITAI IR PIGIAI
Išmokiname Anglų Kalbos, Gra
matikos, Sintaksės, Aritmetikos, 
Kniygvedystėš, Stenografijos, Pilie
tybės. ir kitumokslo dalykų. Musų 
mokyklos nauja sistema stebėtinai 
greitai užbaigiamai pradini mdksla i 
devynis mėnesius; aukštesni mok
slą i vienus metus, šita mokykla 
jau davė mokslo tūkstančiams 
žmonių, ir tai padaryta per dvide
šimt tris metus. Todėl kviečiame 
brolius lietuvius Amerikos Lietu
viu Mokyklon įsirašyti ir mokytis.

k >
į>a jUk!'. 4’AiVį

ATLAS VELVET FINISH
Mes jų turime—Plaunama Fiat Maleva 

PLAUNASI KAIP TILE
Nepalieka jokių skretų bei šepečio ženklų 
Atsilankykit ir pamatykit panelį numalevotą su ši
ta maleva—perbraukit su ranka—ir stebėkit koks 
švelnus paviršius. Jus greit suprasite, kad ši male- 

. va numalevoja taip kaip jokia kita padaryt negali.

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 So. Halsted St., Chicago, III......... - *

Mes Turime Virš

4,000 Gal.
LUCAS

išsibaigiančios
ENAMELS FLAT 
MALEVOS, OIL 

MALEVOS
tiktai tam tikru spal
vų, jeigu jas galit var
toti. Parduosime- už 
kainas, kurios jus nu
stebins. Atsilankykit ir 
pažiūrėkit.

MALEVOS
Didžiausios malovų išdirbėjų ir dlBtrl- 
bu torių įstaigos Chicagoje. Standarti
nės rųžies malevą už tiktai

7.000 gal. Sherwin Williams Trim Var- 
niAo, iŠ Majestic Radio, kuris suban
krutavo. $2.75 vertės
kaina ............... . ............................
Namams Maleva. Olose ar Fiat, Great 
Lakęs rųšies, kitur $2.25, J J
Montgomery-Ward certiflkuota maleva 
Sand Kote finish, pirmiau dtl Of) 
$3.20, dabar .......  —
Juodas Screen Enamelis
Dabar galionas ----------------—

Ir tūkstančiai kitų bargentj.
Mes operuojam nuosavą sandeli ir tu
rime savo malevų fabriką. Pirkit tie
siog ir taupykltl

PAINT EXCHANGE OF
' CHICAGO

1557 MILtVAUKEE AVK.
6830 8. HAT^TED ST.

2274 ELSTON AVK. 
Telefonas: Armltage 1440.

Chicagos kliubiėčiai
' ■ ■ S* • i '> A / » ‘ ‘ ’ •

d- V' 14

Malevų Speniais
NAMAMS MALEVA, balta arba 
spalvuota ....... ........ .! Gal.
GRINDIM IR TRIM VARNIŠAS A

MALEVQS ar VARNIŠO REMOVER
Galionas ................   9* U

SCREEN ENAMELIS. O C A
Kvorta .............................

ŠEPETYS malevai 4 inčų, ”7O aSpeciat ....... ....... •■•SIC

ED. STANKIEWICZ
Sienom Popiera—Maleva ir Varpišaš. .

1747 West 47th Street
BOULEVARD 1211 . MES PRISTĄTOM VISUR

(Pinionzų ministerio raštas 
be pabaigos apie jo kelionę į 
Lietuvą, po Lietuvą ir iš Lie
tuvos).

Taigi laivas vis dar plaukia. 
Norėtųsi greičiau pasiekti Lie
tuvą ir ten atlikus savo reika
lus atgal grįžti į ‘civilizacijų.

Pernai buvo šaukti plikių, 
nebylių, užsienio lietuvių ir ki
tokie kongresai. Gavau. žinių, 
kad šiemet kongresų šaukia ir 
Amerikos lietuviai. Kadangi ja
me dalyvaus ir komunistai, ir 
socialistai, ir liberalai ir šiaip 
visokių teisių ir laisvių šalinin
kai, ten bus diskusijų, argu
mentų ir debatų, šitokie daly
kai nėra geistini, nes jie ar Į 
do vienybę ir iškelia į .aikštę 
visokias vyriau*sybės svinstvas, 
kas silpnina valdžios autorite
tų ir stato į pavojų visų jos 
parėdkų. Man, kaip ir ponui 
Vitaičiui, patinka tokie kon
gresai, kur valdžiai ištikimi 
žmonės paruošia ir atspausdi
na visas rezoliucijas ir susi
šaukia kur nors baliavoj tįsius 
delegatus pabalsuoti už jas.

Amerikos lietuvių kongresas 
šaukiamas, kad padėti Lietu
vos žmonėms atsteigti demo
kratijų. Vadinasi, norima, kad 
kraštų tvarkytų išrinkti žmo
nes, o ne samozvancai. Tau* 
tiškai nusiteikę, nusiteikę, nu
sistatę ir pasistatę žmonės ši 
tokio dalyko negali pakęsti. To 
dėl pinionzų ministeris mušė 
kablagramų sandariečiams, fa
šistams, klerikalams ir visokių 
veislių tautininkams, kad jie 
sušauktų visų tautiškų srovių 
sęirhų reakcijos apgynimui. Aš 
apsiimu tokį seimų finansuoti,, 
o jei kreipsiuos į Lietuvos vy
riausybę, ji gausiai parems, 
nes šitas seimas už jos kailį 
faituosis. Man labai malonu yra 
girdėti, kad ir monarchistai, 
ir fašistai^ ir klerikalai ir be* 
dieviškieji sandariečiai suėjo į 
vienų kupetų.................................

Cenzoriaus - pranešimas.—Ne
valia dėti viso pinionzų minis- 
terio rašto, nes jis nukrypo 
nuo temos. Vietoj kalbėti, kas 
dedasi ant laivo, jis rašo apie 
Amerikos lietuvius, kas gali su
kelti neramumų ir buntų. Kra
što saugumas reikalauja, kad 
spauda nekalbėtų apie valdžios 
priešų nuomones ir veikimų ir 
apie jos draugų darbus. Gi pi
nionzų ministeris buvo išplepė
jęs visu*S sekretus, todėl dide
lę jo rašto dalį turėjau sunai 
kinti.

Redakcijos pastaba. — Mums 
rodosi, kad gerbiamas cenzo
rius, o mes labai gerbiame kiek 
vienų valdininkų, daro klaidų. 
Propogandai už tautines srio 
ves reikėtų pavesti visų musų 

(organų. Iš kitos pusės, yra rei
kalinga labai aštri cenzūra ir 
net boikotas tai pašalinei spau
dai, kuri drįsta tautininkų 
žmones kritikuoti.

Pinionzų ministerio skundas. 
— That’s right. Malonu girdė
ti, kad musų 
riaus protas 
Karpavičiuko 
tęs Apšvietos 
jis turi trubelį su cenzoriumi. 
Tautos Vadas ir visokie Pa
daužų ministeriai irgi eina prieš 
mane ir musų (cenzūros 
braukta).

Klerikalai, sandariečiai, 
Tautininkai ir fašistai 
Susibūrė į vienybę. 
Vardo trūksta tik jų srovei, 
Tokio vardo, kuris reikštų —• 
Marmalienėje galybė.
“Sanddringas išklerimas”, 
Rodos, butų geras žodis. 
Gal tačiaus teisinga butų 
Sanklerkynu j utis vadinti.
Kad skriaudos nebūtų niekam, 
Ir Smetonos šalininkams 
Reikia vietos šiek tiek duoti. 
Ar nebūtų todėl gera 
Tautiškuoju Sanklerkynu 
Tų vienybę pavadinti ?

— Sųųrgliava.

o
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BIRUTES DARŽE

GALITE GAUTI

regullarės kainos

Didžiulė parąda sek-, 
madienį

T0WN OF LAKE. — Rytoj 
2:30 popiet įvyks didžiulė pa- 
rada ir šventė, kurioj tikimasi 
dalyvaus apie 20,000 žmonių. 
Dalyvauja ir mayoras Kelly.

Šios iškilmės yra rengiamos 
Town of Lake Chamber of 
Commerce pastangomis tikslu 
pažymėti tas didžias kovas, pri- 
vedusias prie siekiamo tikslo, 
kurias prekybos rūmams teko 
panešti; kol išsikovojo to, kad 
nuo sekmadienio Chicago bus 
sujungta su Joliet 
cijos busų linija.

Eisena prasideda 
Ashland avė. ir eis 
bulvaro, paskui į Damen avė., 
iš kur į 47 gatvę ir grįžta prie 
Ashland, kur parada ir pasi 
baigia. ,

Iškilmių pirmininku paskir
tas* R. J. .Augo, o ceremonijas 
tvarkys E. Fenzaa.

ŠIOS SAVAITES

Extra Bargenai
SAMPELIN^ J

ELEKTRIKINE ■_ HB
LEDAUNĖ g M j!
VERTĖS $150

ROOSEVELT 
FURNITUREčo: 

2310 West 
Roosevelt Road - 

Tel. Seeley 8760

Cicero viešųjų mokyklų be
no septyni nariai Illinois vab 
stijos konteste laimėjo pirmus 
prizus. Vadinasi, jie buvo pri 
pažinti kaipo geriausi muzikan
tai. Valstijos kontestas įvyko 
gegužės 1 d. Bloomingtone. Ci
cero dūdų kvartetas laimėjo 
antra vietą, žodžiu*, ciceriečiai 
visais atžvilgiais pasižymėjo.

štai šie mokiniai, kurie kon
teste laimėjo pirmas vietas: 
Vlasta Martinec (trombonas), 
Ralph No vi t s ky (B-flat ■ klari- 
netas), Rudolph Marovec (bari
tonas), Jerome Kuderną (susą- 
fonas), Lorraine Justin (alto 
saksofonas), Joseph Martinec 
(susafonas) ir Edwin Krejcha 
(bass klarinetas).

Kvarteto nariai, kurie laimė 
jo antrų vietų, yra šie: Henry 
Keller, George Trepina, Rudolph 
Marovec ir Vlasta Martinec.

Iš viso iš 
konteste 18 
su jais vyko 
prezidentas
kuris rūpinosi; visu parengimų. 
Dalyvavo taip pat superinten
dentas George A. ,Schwabel, 
Frank Muchacek, beno vedėjas 
Hobart Bolerja.ck, tarybos na
riai: Eugene Clark, Michael So- 
lar, Frank J. Novak, Frank 
A. Marek, James Novotny, 
Jerry Silha, Joseph B. Kova* 
rik ir Charles Bu*rda.

Šiame atvaizde matosi pre
zidentas Frank J. Petru su kai 
kuriais beno nariais.

Beje1, grįžtant atgal iš Bloo- 
mingtono prezidentas Petru vi
sų grupę nusivežė į Urbaną, 
kad parodytų valstijos univer
sitetų. Mokiniams buvo paro
dyti Illinois universiteto pasta
tai, studentų bendrabučiai ir t.

t. Jų gidais buvo Cicero 
dentai, kurie dabar mokosi Illi
nois universitete*. Tarp gidų 
buvo ir p-lė Liberty Petru, pre 
zidento duktė.

Lincoln viešbutyje buvo su
rengti pietus. Dalyvavo vietos 
laikraščio redaktorė Frances 
Meyers ir pasakė kalbų. Po 
pietų buvo sudainuota daina, 
o p-lė Petru išdalino konteste- 
laimėtojams atitinkamas dova
nas.

Viši mokiniai grįžo iš kelio
nės labai patenkinti. Tiesa, gal 
vienas kitas nesijautė labai ge
rai, nes per daUg suvalgė keik- 
sų ir ledų...

Baigiant Lenką priminti, kad 
Bloomington ir Urbanos laik
raščiai įdėjo Cicero mokinių 
grupės paveikslus ir labai pa
lankiai parašė apie jų laimę- 
jirritis. ?

'‘v;|B|ifcQlas7T)ol; Pirmų Mor^ičių
' .į

^LNU^^WXh;>XYTON PLANĄ. .

KEISTUTIS LOAN & BUILDING
ASSOCIATION NO. 1

840 West 33rd Street 
MEMBIaR . 

U OME L O A 
(.)F-CHI(’A(;O

North West Lietuvių Moterų Kliubas
n — RENGIA —

5 METU SUKAKTUVIU BALIU 
Šeštadienį, Gegužės-May 9,1936 

MILROY HALL,
1564 North Damen Avenue

Pradžia 7:30 vai. vakaro. Įžanga 25 Centai
5 metų sukaktuvių iškilmių proga atsilankė svečiai gaus dovanas. 

3 puikus laimėjimai, už gražiausius lietuviškus šokius. ___ ..... \

Geriau vėliau,’negu 
y * ( t

niekuomet
Kupiškėnų Kultūros Draugi

ja rengė vakarų su programų 
balandžio 25 dienų. Nuo to lai
ko praėjo jau dvi savaitės, 
niekas jokios žinirtės - apie pa
rengimų iki šiol neparašė.

Na, o kaip patarlė sako, ge
riau vėliau, negu niekuomet, 
tai pasakysiu, kad teko būti 
tame kupiškėnų parengime ir 
jis man patiko. »

Programų išpildė Chicagos 
Lietuvių Vyrų Choras. Sudai
navo keletu dainų labai vyku*, 
šiai. Matyti, kad šis musų ve-1 
teranų darbuotojų choras daro 
žymų progresų dainose.

Kalbėjo Dr. Giraičunas. Bu
vo pianistė, bet programe ji 
nedalyvavo, kadangi pianas ne
buvo reikiamai suderintas.

Gi Chicagos Lietuvių . Vyrų 
Choras tai netik padainavo 
bet ir daugiau'sia biznio pada 
rė. Ačiū jam.

O sekmadienį, gegužės 10 
d., 1:30 popiet įvyksta sKupiš-, 
kėnų Kultūros Draugijos susi-j 
rinkimas p, P. švelnio namuo
se, 2419 West 45 st. 1

; ' — Kupiškėnas.

tiktų su musų, pažangiuoju gyr. 
venimu Chicagoje jeigu paliau- 
tumėm rėmę tokias musų or 
ganizacijas, kaip chorus. .Tad 
tikiuos su visais pasimatyti.

— Chorų rėmėjas.

Policininkai ir ugnė- 
gesiai pralaimėjo i
Illinois valstijoj įėjo galion 

įstatymas, sulig kuriuo ugnė- 
gesiai ir policininkai, sulaukę 
63 metų, gali būti pašalinti iš 
tarnybos ir padėti pensijoms.;

Dabar per teismų . daugiau 
kaip du šimtai pensionuotų po
licininkų ir ugnėgesių reikalau
ja, kad miesto tėtušiai priimtų 
juos atgal darbui. Superior 
teismo teisėjas išnešė nepalan
kų pensionieriams sprendimų. 
Jie tačiau ketina. apeliuoti į 
aukštesnius teismui.

Pavasarinis . šokis ruošiama 
St. Afenes Auditorijoj šeštadie
nį, gegužės 9 d.

Muzikų parūpins Jake1 Lam- 
gan ir Kings.

Kliubas, kurs ruošia šį šokį, 
susideda- iš tokių pasižymėju
sių atletų, kaip Ed. Krause, 
Notre Dame All-American; 
Pete Pėtrulaitis, lietuvis Olim
piados žvaigždė, ir Pete Bas 
kis.. . ' •' '■ .? /. ' ' ’ ■

Kliubo garbės nariai yra P. 
John Brenza, St. Mažeika ii 
John Yuska. Į

Laukiama atsilankysiant pa
sižymėjusių atletų. ; Bus DeLa- 
salle High School jauktas, taip 
moterų plaukėjų būrys su Em 
ma šeimatė kaip savo žvaigž
de. Bus ir Otto Keefer, 17 
metų žymus plaukėjas.

MASTER WIND0W SHADE C0.
Tel. Lafayette 4560

' '■■■■ — .................................................................... " IIIĮU ■■■ —

Mrs. Mary Makutėųas Užrašo Vįsus 
Lietuvių Draugus ir Paž|stamuš 

- atsilankyti
Nedėlioj, Gegužės 10 dieną 

į Pirmą Šiemet 
Birutės Daržo Atidarymą
Prie 79th ir Archer Avenue

Įžanga visiems veltui. Bus gera orkestrą šo
kiams ir galėsite smagiai pasilinksminti ant 
tyro oro. Visus užprašo

MRS. MAKUTĖNAS, 
Savininkė Birutės Daržo

Mes kviečiame jus pamatyti 
musų naujų

1936 SIENŲ POPIERA
Daugiau kaip 10,000 rolių stake 
čia rasite tokių kokia jums tikrai 

patiks. Mes jų turime '

Nuo 5c virš iki $8.00
Už ROLĘ

Bukime Chicagos 
Lietuvių Vyrų cho

ro parengime
Chicagos Lietuvių Vyrų Cho- 

ra% rengia vakarų šeštadienį, 
gegužės 9 dienų, Neffo svetai
nėj, 2435 So. Leavitt Street, 
j Įžanga bus tik 50 c. asmeniui. 
tIr už šių taip mažų įžangų at
silankiusieji bus dar pavaišin
ti skania vakariene. Taigi ge* 
rėsnio, taip sakant, bargeno, 
negalima nė noruti.

Chicagos Lietuvių Vyrų Cho
ras kviečia visu*s atsilankyti 

(ir paremti' jo pramogų, nes 
choro palaikymas irgi ne leng- 

|vas. O antrų vertus, kas atsi

/i

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

■■H Užlaiko dideli pasirinkimą vėliau- 
sios mados rankinių laikrodėlių 
vyrišku ir moteriškų, taipgi ki- 
tokių brangenybių. . Taisom laik- 

l roplius.
i Iii

I ■ » ,

už Galioną 
ENAMELIS - 
Baltas arba 

Spalvotas
Visokios 
Rūšies.

DEKORĄ 
VIMAS
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ANEKPOTA8 ĮR TIESĄ

Dabar UiKrąščiąi rašo Ajšė dingusiu Etiopijos *'ka- 
ralių karaliaus’*, karūną. Ji esanti tyrp aukso ir labai 
sunki kepure be didelių kryžium ant viršaus

papuošta bei žemčiūgai?. Eina pančiai, kad
Daile Selassie tą savo karūną pasiuntęs į Londoną, kai 
pakitęs, kad ja šostfog galinti ijią paimta italų. -

Muasoiįpį narfs padirbdinti kitą visai takią pat ftU' 
runą Italijos kakaliui yiHbįhil, EWnwlM kuris btisiąs 
paskelbtas ^Etinpijpą imperatorium” -r- po t®, kai U4- 
iija formaliai aneksuos Etiopiją, .

tai primena idomy anekdotą apie karalių Viktorą 
tamanuelĖ Vš tHjii-keturių mėnešin p,o tm kai prasidės 
jo italų karo žygiai Afrikoje, vienas, užsienio korespbn- 
dentas, sako, paklausė karalių, ką jisai inahųš apie ta 
kąrjį. Mųssoiinio užuitas °Dievo pateptasis” valdovap 
jatti

"Jfeigu Italija karą laimės, tai aš •busiu Etiopi
jos karolius. O jeigu Italija kar$ prąlaimęs, tai aŠ 
būsiu Italijos karalius.”
We|i, Ml^spĮini karą laimėjo, ir jisąį jau ren

giasi užsakyti kara&ui Viktorui Emanueliui Etiopijos 
imperatoriaus kąrUftį! ,

Anekdotas kai kada geriau Nušviečia tam tikrą dą- 
i gilus ekspertų aiškihimąi.

listus, bet tikrumoje tai dabar Thorez mėgina tik atgaivinti seną Francijos socialistų ręikAr lavimą*Po pąsaųlio karo, kai Franci ja buyo paskendusi skplpsė ir valdžią ąpkravė yiąųs gyyentojus sunkiais. mokesčiais toms skoloms mokėti, t$i socialių partiją iškėlė reikąlnvimą, kad karo skoloms apmokėti butų imamąs tąm mokestis nuo stambiųjų tųptų. Amerikos spaudąją tie speciąJmiai mokesčiai buvo yądluąmi “eąpital levy”.Franpijoą kąpitąijątąį kovojo prieš tą socialistų reikalavimų visoms keturioms jr, kontroliuodami valdžią, jin ųuo jo apsigynė. Vietoję kapitalistų, pra- lobusių karp metų, Franpijos skolas buvo priverstą mokėti Vokietija, “reparacijų’’ pavidale. O kai Vokietiją lipyėšl reparacijas mokėjusi, tai Franci j a; atsisakė mokėti sayo skolas Anglijai ir Amerikai.
■ 1,................. --------------—   ;--------r——~ '

kurią turėtumėt ap 
lankyti šią vasara

lykg, negu

Apžvalga
i ĮjV.iA

MIRĖ M. PALTANAVIČIUSGegužės nb 4 d- ipirė Bostone senas laikraštininkąs, buvęs “Amerikos Lietuvio” leidėjos ir redaktorius — Mikąs - Paltanavičius. Jisai jau seniai sirgo ir buvo suparaližinotas.Velionio bėdos prasidėjo prieš kokius 10 metų, kai jis, negalėjo gauti paskolos ant savo namo ir buvo priverstą^ savo spaustuvę ir laikrašti parduoti (savo ze>eriui Kybai).M. Paitanavičiua, beje, būva; pįrrnąs “Keleivio” redaktorius.

n® jokios naudos iš jo oębu šią. Atsakydamas į šitokį jų argumentą, *■ Ę.ęleivįsn klausia: jeigu is kongresų naudos nėrą, tįu kuriam galui pereitą vasarą buvo saukiamas “viso pasaulio lietuvių kongresas” Kaupę? Tolįaus — ’ :“Kam lietuviai 1905 metais šaukė Didįjį Vilniaus Seimą ir darė nutarimus, jeigu jie nieko nereikštų?“Kam karo metu lietuviai šaukė kongresą Stokholme?” Kongresus ir seimus ( atmeta tie, kurie nori, kad viską spręstų ‘‘tautos vadas”, o tauta įy- lętij, kaip nebylė.
GANbAl APIfc “KOALICIJA” 

LIETUVOJE•‘Tėvynė” rašo, kad vienas nėitralūs politikoje ašmbo jai pranešęs, Lietuvoje ke’ti< nanti susidryti koalicinė vyriausybė, Wrion įeitų “visos stambesniosios partijos”. Tarp tų stambesniųjų partijų tačiau ji mini tik thptininkus, vąlštie-, čius liaudininkus it krikščionis demokratus.Bet tautininkai nėra stambi partija. Kada Lietuvoje būdavo laisvį rinkimai, tai tautininkai 'gaudavo . mažiau balsų pž viš'as partijas. Socialdemokratai bWb pėpkis ar šešis kartas stąmkęspė partija už tau- ‘itipinkde.pHeWgąi, 'ęšmpe peleniai gayę ŽTnįų iš patikimų M- tini^, kad lautiniPkai saVo: valdžią sustiprinti, neya ^utps atstovybę”, kurion bus ^rinkti” nominuoti kandidatai. į’ai vįsM nepanašu į koaliciją. j

■ • , i i— r i i• ♦ <» v -

AB kon-

. Tie žmtOnės, kurie panori pą- į dėtį Lietuvos -žmonėms iškovoti. ląisyę, j sako, kadaiperikięčjų ■ kongreso Lietuvos demakpati’- jąį (Kąųįžfeį)

MINĖJIMAS NESUPRAN
TAMO PĄDYĘO‘‘Drąa^as’1 pataika rpinČti ęĮvįejų enciklikų sukaktuvės: enciklikos “Rerum Novąrum”, kurią išleido 45 metai atgal popiežius, Leonas XĮlĮ, ir enęi-1 klikos “Quadragešimb Apno”, kuriu pąskętbė prfeš 5 metps dabartinis papa Pit^^ęikl’ika Wra§į kąht, ąpHąkri$tis. Kps^2 dvjejws6 popiežiaus ammkrąš- čiuose yra kokio svarbaus, kad reįkią nčt minėti j*ų ‘‘špkaktu- VGS^) ,Marijonų laikraštis sako:^ncikjikų turinį suprasti» ir kįtiemš aiškinti nėra tengf Va, peš jos labai suglaustos Ir sunkios. Reikia į jas gerai įsigilinti, studijuoti.” Nedaug yra prasmės žmonėms minėti tokį dalyką, ku^ rio jiems rpė pats jo garbintoje negali išaMipri. '

Mėgina atgaivinti seną
SOCIĄLISIĄI REJRAEAVIMĄ

♦ • . ' • .Dabartinis Frakcijos konšp- Wištų yadas Maurice Thorez pa? reiškė spaudai; kad jo pariją reikalais,' kad,“Hapdies fronto” vaįdžia apdėtų specialiniąi^ mokesniais turtinguosius — juo didesni turtai, juo didesniais mokesčiais.šis komunistų lyderio pareiškimas pusėtinai nugąsdino Francijos bankierius ir kapita-

Iš Palangos vykstame toliau Lietuvos pajūriu į pietus ir į yąkąruft' Už Palangos šilo tuojau mpdame keistų vardu kaimelį Nemerzatę (Besočiai), kuris taip pat pritaikytas vasarotojams ir turi gražių vasarnamių. čia įdomios smėlio kapos ir medžioklinis miškas. Toliau pajūriu yra keletas įdomių, žve-, jų sodybų. Nuėjus į tūos kaimus ir išsišnekėjus šų žveju ar j o . šeima taisančia tinklą ar laivą, galima patirti apie pajūrio gyvenimą ir kad tame gyvenime yra daug neatidengtų dramatingų slėpinių.Toliau pajūriu randame Gi pūlius ir Klaipėdą. Klaipėdoj gausybė ■ didmiesčio įžymybių;- uostas su prieplaukom,; švitu- rys, parkai, tiltai, viešbučiai, yąsariniąi restaųrantąi, koncertai, pasivažinėjimai garlaiviais. Skersai gana platų vandenį, kuris nežinia kas yrą — ar Kemųno įtaka į jurą, ap KUPšių įlankos sąsmaugą, ar juros rankove, ar viskas kartu — už gražaus pušynėlio rah-' damė maudykles ir pliažą su Vidais patogumais.Vykstame1 toliau, šį kartą paimsim garlaivį iš Klaipėdos ip plauksim ta vidujine Lietuvos jura, kurią sudaro Nemūnas, užstotas kopų kalūų nųp juros. Iš vienos pusės aukšti kopų krantai apaugę’ šliaužiojančio-' mis šiaurės pušelėmis, iš ki-' tos pusės žemas žalias krantas, pusėtas lehtpiųyėmis, apstatytas sieliais ir rąstų sandėliais.1 Toliau abu krantai vienas huo kito tolėją, tolėją ir pagaliau žėmašis krautas išnykš'ta iš akių ir tik kartais mėlynoje! tolumoje pasirodo lyg aukštų medžių girią, prieinanti prie Ęuršių vandenų. Musų garlai-, vis laikosi arčiau kopų kranto. Vietomis jie toki aukštį, knd, atrodo plauki Anglijos pakrantėmis. Visur apaugę miškai, bet pasitaiko vietų, kur j)ąltųo-‘ ja dįdeli smėlio plotai. Reginys visada gražus, ypač saulėteky, kai iš mėlynų rūkų tarsi iš? plaukia aukštos 1<OPU viršūnės, ir saulėleidy, kai Vakaruose už1 kopų dangus auksuotas parodo jų juodų kalpų banguotą linį-P Priešingoj pūsėj vanduo ir dangus išblyškęs ir skęsfąs vąkaro prięblandoje.Sustojome Juodkrantėje. Išlipę pajuntame visur, kur tik eipąme, kad šitos kopos yra jurų dovana, kaip jĖgįptąę Ndo dovana — yisŪF juros išplautas ir vėjų sunertas smėliu. Pereiname skersai kopas nuo Kuršių įlankos ligi juros ir įsitikiname, kad jos yra tik siaura smėlio juosta tarp prėsko ir suraus vandens. Ta juosta yra nuo Klaipėdos ligi Rasytės ar-

NAUJIENOS-Chicago,in. _____________ ___ti.100 kilometrų ilgio jr 4 kilo- aukštas smėlio kalnas (kopa)-, metrų pįočio. Sala ne sala —' smėlio kaspinus. Iš viMps ptp sės putoja ir daužosi į krantą žalsva plačioji jura* iš kitos kukliai teškenasi mėlynosios “marios’’, nusėtos* kaip kokiam gulbėm, buriniais laiveliais.Vidury jos siauros juostos

apsodintas pušelėmis, nuo kurio pasistiepęs rudos pamatysi švędijųš krantą. Visur grynas baltas jpro^ sųiėlis, o sutemoj kopų vlršuųėą Virsta. pasakingomis užkeretomis pįlįųiis.
..Vi Byžtftskienė.(Bps daugiąu) . .

Žalioji SavaitėT » ■ »Lietuvoie
. v'i 

- y ■ \ ' -

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

__________ ‘ špštadienis, gegtĮz. 9, 1936 

Tautiškų Kapinių 25 Metų Jubilėjus Kapų 
Puošimo Dienoje

Neužmirškite mirusius gimines ir draugus, kurie yra 
palaidoti tautiškose kapinėse.

GEGUŽĖS 29 D. NAUJIENOS IŠEIS PADIDINTOS
~ Jus galite įdėti paminklo pąveikslą ir tinkąmą aprašy- 

. mą apie mirusį, kuriam tas paminklas pastatytas. Taipgi 
galite įdėti mirusio paveikslą ir kartu paminėti metų sukak
tį, kiek išpuola nuo mirimo dienos. Kurie turite pastatę pa
minklus, taipgi galite įdėti save paveikslą stovint šalia pa
minklo. Del kainos ir kitų informacijų pašaukite V. B. Am
brose, Canal 8500 arba parašykite laišką į Naujienas.

> v.
f•i

trims ūkininkamspirmininkas pats

(Tęsinys)
' , ’ ■■ ■ . .'V 'Šitie pieno “didvyriui” snys Klemas, Liudas Vegys ir Vincas Jankauskas , visi trys yrą įmuręs Lietuvos ųkįiuik kai, vįsį piažažemiąi ir dų jU naujakuriui. žinovui lųena, kad jų rekordas esąs tikrai didelis, nes nuo vienų ha že- mes gauti 80,4-klgr. esą ne taip Jengyą. Reikia turėti ne’ tik ge

ras karves, bet reikia mokėti jas tinkąųiai ir rūpestingai ’pr|žiurėt|. j Taip pat žinovai tvirtina, kad Lietuvos karves produktingumas, žinoma, visos Lietuvos bendras-jau esąs pasiekęs labai aukštų normų, o vieno ūkininko karve, rodos, nuo Vištyčio Eidukevičiaus jau suidušųsį daugeĮip valstybių rekordą, nes iš jos gauta daugiau 8000 klgr. pieno su žymiii riebumo procentu, 
y. Šitiems miništerisasiPeninĮaiz suvažiavimo metu įteikė GediĮVVP0 ordinus. Tai pirmas Lietuvoje atsitikimas, kuomet Už nuopelnus darbe: duodami ordinui ir jie įteikti ūkininkams.- Iki, šiol ordinus dauginusia t davę tik valdiniu- kams ir nęnįa^a jų „ycjiaų' atsidūrė kalėjimuose. Vėliau pradėta duoti ordinus rašytojams, o jau'dabar ir ūkininkams. i ; jOrdinų įtikimas suvažiavimą savaip nuteikė., Kai kas iš suvažiavusių labai džiaugėsi, kad tie dąri)o žmonės nepamiršti ir tokių didelių dovanų JsUsilaukė, bet butą iųfįkritiš- kos minties, kuri šaldyti atšaldė ir vis dėlto ji turėjo dau giau pasekėju, bet įspūdis sudarytas. }Be to, visi suvažiavimo dalyviai, keletas šimtų ūkininkų buvo specialiai pakviesti į valstybės teatrą. Teatras kim- štinai buvo prikimštas publikos. Lietuvos ūkininkas žiurėjo—N a it jus Žnlones-A|rtis tUs. po vaidinimo apdovanojo ūkininkai savo dovanomis, bet vietoje gelių artistai gavo keletą statinaičių sviesto ir kiaušinių! Šita dovana tikrai teatre sukėlę gardaus juoko! Teatras sulaukęs veik išimtinai kaimo žmonių, tų žmonįų iš km’ių nagų darbo įnagis beveik niekuomet neišeina, kurių veidai štai jau dabar vėjo ir pirmų pavasario saulės spindulių juodai nudažyti, 'daug negalėjo nusistebėti. Jie rimtai Žiurėjo veikalą ir gal dar geriau, nuoširdžiau jį į- vertino, jiegu padykęs su rafinuotu, skoniu miestelėnas.> Savo išvaizda šitie kaimiečiai mąžai kuo skyrėsi ųųp miestelėnų. Jie taip pat pe- paprastai apsirėdę, dėvi minkštas baltai ąpikakJeą, nusiskutę, plaukus tinkąmąįj sutvarkę, žįnoina, čįa1 rin’ktįrie kaimu publika, tie žmones, kurie jau kaimo ukišku gyvenimu vadovauja, kurie daugiąų ppą- sitrynę, daugiau w ąpsišyietę. Bet stebi juos, klausai jų kalbų ir manai sau, kad Lietuva visai puikiai gali apsieiti bp tų visų vargtų, ku^ių dabar kiekviename žingsnyje tįek daug pasitaiko.- Susirinkime khlbą atsąrgįąi, daug nesikąrščiuoja,, daug kas

iš jų gerai žino, kad ne burna aušindamas pinigus dirbsi, bei fcftd tviąr—gera byla. Tik kaip kijo tarpautoių atlyginj- mb kĮauMmaŠr tar kaimas save parodė ir,» žinoma, parodė, kad vis pusėtinai:yrą žaįokas.Pienocentre jau daugelis iš tarnautojų yrą baigę ankštus mokslus, ar tai ekonominius, ar tai agrahomijos ir kitus daug kas iš jų jau kelinti metai kaip tarnauja, o vidutinis atlyginimas nepraneša trijų šimtų litų. Vyriausias direktorius gauna 1,400 ||tų. Jei turėsime galvoje, kad Pienocentro? balansas — 7091,683, kad eksportas siekia per dvidešimt keturis milijonus-, tai reikią sakytk kad toksai atlygį- nimas yrą kuklus. Betgi kiti užsispyrę reikalaują, kad tarnautoj ų atlyginimai butų sumažinti. Jie to dar ne|šmgųo, kad tarnautojas, gaudamas mažą atlyginimą, mažiau vartos. ir dėlto kaimui nebus gėriau. Ir tik yos-vos keliais balsais paliktą senąs tarnautojų atlyginimas. Pienocentre dirba keletas šimtų tarnautojų.IV.Be šitų: stambesnių visuq- męnišbait ūkiškų, organizacijų valandžio r mėnesio pirmomis dienomis dar turėjo. visa eilė kitų organizacijų savo metinius susirinkimus arba kaip kaimiečiai juokaudami sako —■ atlikome išpažintį,. Mat, tie susirinkimai eina vis gavėnios ipetu ir tikrai tų organižącijų Valdoniiems organams tenką kartais labai stipriai savo nuodėmes pagailestauti.Taigi tuo pačiu rųetu svarstė savo metinį veikimą cukrinių runkelių augintoju draugija, veislinių' arklių auginto- tojų draugija, veislinių kiaulių, Vištų, .karvjų ir visa eilė panašių organizacijų, kurių vąrdUs net sunku prisiminti Visos tos draugijos sUkaąk apie Žemės 1 Ūkio Bumus ir kai kurios iš jų šitos ūkio įstaigos yi;a šelpiamos. ;Čia visose šitose organizacijose, vienu ar kitu bUdų, atspindėjo žemės hkiški reikalai, bet politinio elemento čia mažiausia buvo pastebima.Daug kas iš tų visų kooperatinių bendrovių vienu ar kitu budu priklauso nuo valstybės iždo, tai net painius klausimus, tikrai opius, stengiamasi kaip nors švelniai,\ delį? katniai taip apeiti, kad nesų- pykinus tuos, nuo kurių daug kas priklauso, štai, sąkyšim, kad ir stipri, gąlingą pieho- cęntro prganĮžaęija, jos suvažiavimuos kartais šiek tiek, pasakomą karštų -žodžių, bet kai reikia,—-balsuoti finansų ministerįs yįisųomęt, daugumų balsų išrenkamas į valdybą, nors jis f aklinai vaĮdypos na? rio pareigų neina.^ §fąi ir šiemet jis irgi išrinktas. į yąĮdy’ bos nafįus. Tai ką jau bękąL bėti, apie kitas dąųg smųlkęs- nes draugijas, gurioms tenka nu6 didėįmių priklausyti. f daužau)
....  . į . ... j .. į  Į-' r - -i . ii "'i - ■ —  " 

Skelbimai Naujienėse 
duoda i naudą: dėlto.
kad pačios Naujienos 
yra naudingos, .. ..

DROVERS PATARNAVIMAS 
yra patikimas... .

Draugiškas ... Pilnas

1.

2.

3.

Patikimas Banko Patarnavimas Nuo 1882 tpę pertraukas ... daugiau kaip per 54 metus Drovėrs Bankas patikimai aptarnauja kaip individualus taip ir CJiicagos biznių firmas. Per tą laiką kastumeriai visuomet sutiko banko tarnautojų patarnavimą geros vadovybės ir patyrimų paremtą.DroVers Banko patarnavimas yra pilnas. Čia, jo vienų stogų jus rasite malonumą atlikti visus jūsų banko reikalus ir taipgi saugaus depozitavimo: teikahis? Patyrę tarnautojai užlipina visą kash reikalinga jūsų skubiems reikalams.Kviečiame jus apsilankyti dar šią savaitę ir pasikalbėti jūsų banko reikalais-
Septyni DepartmentaiČekių sąskaitos 4. Kredito Deparlmentasm , . • 5. Prekybinės ir paprastos pa-Tauppiųoąms sąskaitos skolosUžsieilįų skyrius 6. Valdžios bondsai' 7- Apsaugos indėlių ypltai.

Drovers National Bank 
Drovjjrs Trust &. Savingš Bank

MĘ^fBĖąS, FEDERAL DEPOS1T INSURANCE CORPORATION_____________

47TH STREET AND ASHIAND AVENUE • CHICAGO

DIDŽIOJI “NAUJIENŲ” EKSKURSIJA

TIESIOG I KLAIPĖDĄ
LAIVO NEMAINANT

MOTORLAIVIU GRIPSHOLM
Ilgio, 575 pSdu; pločio, 74 pčdos: 18,000 tonų 'ro<. tonažas; 23,600 tonų įtalpos 

.IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO

Gegužės-May 29 d., 1936 m., 11 vai. ryto
■ • Via Gothonburg

I Klaipėda atplauks birželio 10 d.. | vai. po piet * 
k ■ ,

Motorlaivis Gripsholm yra nepaprastai švarus, moderniškas su ge
ra ventiliacija. Skanus ir įvairus maistas. Patapiavimas maloniausias. 
Kelioneje biis visokių pramogų: Šokių, muzikalių koncertų kasdien ir 
kita. Kambariai dideli, švarus ir gerai įrengti. Erdvios salės. Platus 
deniai įvairiems sporto žaidimams ir pasivaikščiojimams tyrame jutų 
ore. Reikalaukite ekskursijos brošiūrėles.

E|hkųr8|Ja ųžglrta Liet. Lai v. Agentų Sąjungos Amerikoje.
Platesnių žinių ir laivakorčių kreipkitės

LITHUANIAN NĘWS PUBI4SPING CO, 
1739 South Halsted Street, 

' ■ ' AUTORIZUOTA AGENTŪRA

SWEJ)ISH AMERICAN LINE

“NAUJIENOS”
Chicago, Illinois

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

/

1h
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Paskelbiant

Keturi . žygiai kasdien

Cicero ąnč Archer
5:30

KETURI ŽYGIAI KASDIEN

nuo
iOHgjĮi

B. šniukas.

Sportininkams pa 
gerbti bankietas

20 m.
26 m

Barta ir Lejcar pa
grąžins jūsų namus

0:80 
0:40 
9:45 
9:50 

1'0:04 
10:30

1:00 
1:20 
1:40 
1:45 
1:50

2:00 

2:15

4:50

5;Q0

11:00 
11:26 
11:40 
11:45 
11:50
12:00

BUŠU TRANSPORTACIJ 
Nuo 47th ir Ashland Avė

P. M. 
&:ĮS

2:30 
2:40 
& 

3:04 
3:30

Paliekant 47th ir Ashland 
Grįžtant

10415 
1'0:27 
10:30 
10:40 
10:45 
10:50 
11:04 
11:30

PAMATYKIT!
OTU^STANTIES ĮKVIEFRU

IŠGIRSĘIT!
‘KALBANTĮ BOKŠTĄ”

APLANKYKIT!
‘‘RApANJU DARžA”

Noon 
12:00 
12; 26 
12:40 
12:45 
12:50

4:00 
l:O5 
145

COUSEUM 
Vadovystė

The Chicag-0 
Ęeaį. Estate 

Ęoard 
kooperuojant

FHA

T0WN OF LAKE. — An
tano Czesnos Davis Sųuare 
Tavern Bow|ing jauktas ir vėl

539.75
Kitų išdirbysčių Stąlę 

mados pečiai pp 

$24.95

JFŪSTICE ---------- -
WILLpW SPRINGS 
lemont' 
miET. .................

$90.00 vertes modernistic 
Parlor Setai tik po

$49.75

3:45 
3:50

9:00
'9:15

jama , sveikatą. Posterįų tiks
las, — prieš Kalėdas pąnąp- 
dot^i juos sukėlimui pinigų svei
katos ręiįialąms.

Geriausią piešinį paruošė p 
lp Sylyįa Visbąrąs, duktė p-nų 
yįsb.arų? žinomų Cicęroje “nąų- 
^ppiepiil”. P-lp Sylvįą, taip są-

SIULOMA NEPALYGINAMOS VERTYBĖS 
Ant visokių Namam Reįkipenų

Lietuviai ir lietuvar 
tęs paėmė leidimus 

vedyboms

M, X, Mockaus sušel- 
pimo vakaras įvyks 

gegulės 16

linį^. 
meiĮą.

DRAMA
NĄMŲ STATYMAS 
MohĘhNizĄyiMĄS 
APSTATYMAS• . * A r ,

*. įrengimu
PASILINKSMINIMAS
SPECIALUS ĮVYKIŲ

DALYKAI

Pranešimas draugi- 
jom dalyvaujančios 

Lietuvių Tautinių 
Kapinių apvaikš- 

čiojime

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

Anton Lrbanckas 27 m. ii 
Alice Lazauskas 23 m.

Frederick Payne
Bernice Petrauskas

Frank Prusinski
Anna Viewiora 25 m

Didis išpardavimas viso
kių gerųjų refrigeratorių: 
N arge, Crosley, Sparton, 
VVcstinghouse, Frigidąjre 
ir kitų sumažintos kainos

*69.50
r aukščiau

Barta ir Lejcar yra finpa 
kurių produktais galite pityai 
pasitikėti. Jeigu jums reikia 
malevos, sienom popieros, vąr- 
nišaus, stiklų į langus, porčiųš

laimėjo čempionatą, šis jauk
tas laimėjo Čen>pio!pata antrą 
kartą ląike trijų

Ta proga, kad pagerbti čem
pionus, ruošiama bankietas Pa
vis Parko salėję, šiandie, šeš
tadienio vakarą.

P-ui Czesnai bus įteikta tro- 
fėja, kurią ‘dovanojo p. W. 
Dorsch, The PęopĮes Ęecręą- 
tion Bowling Parlor sąyiniip 
kas, 4715 So. Ashland avę.

Czesna’s Bowlirig jauktas do
vanojo taipgi p. Czesnai čem
pionato skydą. Ir ta dovaną 
bus įteikta šį vakarą.

kant, • laimėję pirmą , praizą. 
Laimėtoja buvo pakibta ba
landžio 29 d. |p36, kitą prai- 
zą laimėjo taįpgj lietuvis Nor- 
bert ‘ Rublis. Praizų laimėtojai 
gąlėjo būt tiktai yięšų ir baž
nytinių mokyklų mokiniai.

Organizacijoms ir kliubams 
buvo išsiuntinėti .pąk¥inWRai 
dąlyvąųĮbi Lietuvių Tautinių 
Kapinių 25 metų jubilčjuje-ąp- 
vaikščiejime, kurs įvyks gegu
žės ^0 dieną. , 1

Iš šimto šfišįų dešimčių drąųt 
gijų, kurioms buvo pasiųsti ųž-r 
kvietimo laiškai, dėl /netikti 
adresų Sugrįžę yįsę šąsįolįką 
įąiškų. Numąt’ęnią, kąd kuo:- 
pų bei draugiųjų 
persikėlę j kitas yięĮ^S gyvąftr-

Tokiu bmta .jj'įe pfpgąvp ųžr 
kvietimo.

, šiuo prašpmP .fcferF 
sas draugijas, .yrąpąsb 
žadėjusios dąlyyą'ųta W ta$> 
kurios užkyiąįįm^ pągavo, 
rengtis gaįų$$$į. ^ąįbąfnoms 
Iškilmėms splįg 'ąąyę piurėj i- 
mu.

Prašome yįąąs '^^^eiįj'ąs. 
atvykti j Liepos ĮJarŽą $ vaiąn- 
dą ry to. . * •

Parpia prąsįdps mąrįįąvifiąą 
iš daržo į kapines lygiai 1’0 yar 
landą.

Programas prasidės 10130 
vąląmdą.

Kadangi iškilmių programas 
yra didelis, dainuoja šeši epo 
rai, pakviesti vietiniai trys kąlr 
bėtpjai ir sye.Čįas iš Lietų vęs, 
tai prpgramąs ’irgį prasidės 
pusvalandį anksčiau, n.egu pra- 
uity kad bodavo.
’ <Jž komisiją

Brighton Parh p? 
4230Į/2 Archer Aygę 
Mr. Goldberg krautuvė, arba 
20th Century Refrigeration Co., 
Įiic., kurios didelis skelbimas 
šiandien telpą ‘‘Naujienose” jy 
kųt skaitytoj as turi galimybės 
truputuką susipažinti su tos 
krautuves tikslais ir išgalė
mis.

Tenka pastebėti, kad ta 
krautuvė jau verčiasi 
kaip ketvirtadalis amžįątfs įį 
yra užsitarnavusi vielos ir apię- 
linkės lankytojų pagarbos. 
turi tikslo paskleisti gerinusio
mis sąlygomis kuo daugiausiai 
naujųjų refrigeratorių. Verta 
susipažinti, o reikalui, esant ii 
nusipirkti.

. MANUFACIURING »COMP/KNY<S 

4179-83 Archer Avė. 253640 W. 63rd St.
Tel. Lafayette 3171 Tek Hcmlock 3400

CĮflCACO, ILL.

Geniausias laikąs pirkti 
naują plovyklą.
PąsįrifcklMfls: Thpr> 
Westinghwe, M 9 y t n 0? 
AĘC, Vąc įr 
sumažintas kairios i

ir ^^811

1936 pavasario šimtai nau
jų madų Parlor Setai, m 
stebėtinai žemas kainas 

$65.00 vertės po 

$32.00

P. Nausėdaitei su 
rengta gražios 
"Shower Parties”

Didelė nuolaida ųž senus dalykus rnaiiųtnt ant fiatijtį
LENGVI JŠMOKęjLMAI

Pirkite Dabar — Daug- Sutaupysite

Yra užprašomi visi laisvama
niai ir simpatikai Mockaus pri
sidėti prie surengimo pąsek- 
mingo vakaro. Rengimo komis^ 
ja vieną negalį pilnai prisiręn 
gimo darbą atlikti.-^

Visi Močkaus pritarėjai turi 
draugų, galį juos pakalbint? 
prisidėti kuo jie pajėgią: pa
aukauti valgomų daiktų ar g& 
rimų. Kiek pelno atliks nuo 
vakaro, bus atiduota Mockui.

Norėdami ką nors aukauti 
minėtam vakarui, , gąĮįtę prį: 
duętį J- Bą|tųšiu|, * 3110 SO.

40c rounę} tpipas nųp 47th ir Ashland iki Ressuręction 
ar Bethania kapiniu

' VIDAUS BUS 3 IŠVEIZDA ’ ' , .

Šie 1936 metų mados 4-rių 
tūbų radio; reguliariai $15, 

;lž................  ’6,95
4

1936 mados Console Zenįth 

Radios po *24,95
Gražiausios^ Klijonkes, 0 
per 12 pė(|ų dydžio, vertęs 
W'3o, už

Yąrdinės ĮGijęnkės gęros 
rųšies, yardas —..... -

Bargain kabios , ant pui
kiausių Virtuvėm gęąinių 
pečių. Crowų įšdirbysteš 
pečiai kaip išvaizda rodp

Iš Cicero margumynų
Cicero įtėąltb ę^ntęr, ku

riam vą^ovąują t)r. Ahrpme R. 
tieąd, buvo surengtas geriau
sių ppjsterlų: pi^šįtpo kęntestąs. 
fosterjiięse tiįręjo bųt vąįzdųę-

krautuvė, 4650 So. Ashland Avenue

JOL1ET ..............................
LĘMONT .-. f....................
\VlLLOW SPRINGS ........
jvsncE ......................./
argo .........................
CHĮCĄpp

63v(l and Cicgro Ąįrpoi-t 
Cicero' and Archer'.........

*nd 4vp•• • •

BRILIANTINE 
PARODA!

CHICAGOS 
nacional^ 

NAMŲ’

Daugėją kalba, jog Mockui 
dabar’ pagelbės nereikia, nes 
jis galįs gauti pensiją. Blan 
kęą yrą, ^pildytos, o pensiją 

nėra žinios, ži- 
fflAitft pensnė gavimas pri- 

nuo polltilffls. Katrie tu- 
d g^s i>ensijįį

Mokaus selnimp vakaras
įvyks geįfpžSs Įfy Vilnies sve-
tnln«je, gite st.
Pradžia 7 yni; įžangos
nebus. RęĮĮ^lH Itflinitetas:

J- Ms Bntntotetltis, 
tp. ji knžlns^s

arba šepečių mąlevojimiri, fcręip 
kitės j Batta ir Lejcar krau
tuvę, adresu 4163 Aręhąr

Jie ne tik juip? 
tarnaus, bet # 
ti jūsų dejmrnybnn pyąbięm^ 
Už gerą n^lffl 1$
reikės jnakM

jų m 
mos. ta mute

RESURRECTION KAPINYNO 
BETHANIA KAPINYNO 
FAIRMONT KAPINYNO

FOREST PRESERVES
Sag Bridge—i Romeo and 135th

Justice— M, Mary's < Lockportrr-

Snv Springs ^ Lemont— y Stateville— ;
š— ' Jollet—

• | fc, ~ "• >. vi ~ *• *■ " *«• >* ■»-* • ik I *« *•» tĄ 4- S

Galingas — Streamlined — Greitas — Saugus

PRADEDANT SEKMADIENY, GEGUŽES 10 D
IR KASDIEN NUO TADA

’ ' • ' ■ * ' A> • k •» T L' •’ C - '

Vietjnis tikietų ofisai: Leonardas saldainip

BLUEBIRD COACH UNES, INC.
JOLIĘT IKI CHICAGU

Laiko rodyklė 47th jr Ashland Avenue. Routp 4-Ap^^*ds 
: . : KETURI ŽYGIAI KASDIEN . ■ “<kiai '

Sekmadieniu laiko rodyklis
‘. V9:15 rytį ir per kas valandą iki 6:15 p.p 

Tiesjai iRi Resurrection kapiniu.
palieka Resurrection kapinius 9:45 rytą ir per kas va

landą iki 5:45 p.p. paskui 8:45 p.p.

JOLIETIKI ( HKAGO
Laiko rodyklis 47|h įr Ashland Avenue. Raute 4-Ąpffes žpy«js 

iktai

Vistj žinoma northsidietė, 
Pįųs Nausėdaitė, seąųo Dr. 
Nausėdos, gegužės 16 d. stos i 
moterystės luomą.

Pereitą savaitę p-lei Nausė- 
4ąitęi buvę sųrepgta dvi dide
les “Shower parties”. Visos 
rengiamų vestuvių pamergės 
bą|^ 29 d. surengė turtingą va
karą YftpdU “Ęrideąmaidę 
SbQWPr’’? Q gegužes 3 d? žinę- 
mi ^ąrgųętfę Bąrįo b’iznieriąi 
pp. Ęri|$šmųną} sąyo puikioj re- 
zįdeppijoj iškėlė ąptrą didejį 
“Kraitięs?’ yakarą.

Prišįrįnkę pilnai ųąmąs žy
mių matarų? jų tarpe buvo p. 
Ęg^ęĮ|uęnęt Įąi4- 4irpktoriaus 
Žmoną, Pr Raųbkįęnū, p. Nau
sėdienė, Jonikienė ir daug kį- 
tų visų žinomų lietuvių mote
rų. P-lei Nausėdaitei buvo prį- 
$ėtą tiek daug brangių dovanų, 
kad/ ėmė virš valandos jas 
peržiūrėti.

Po gardžios vakarienės buvo 
sųdarytąs mužikąlįš’kas progrą- 
piąs. Gražiai 1 padainavo dain. 
S. Laųraitięnė, įspūdingą pią- 
nę solo suteikė Ląuraitienės 
sūnūs Benediktas ir p. Krikš
čiūnas. Taipgi gražiai padainą- 
vo p-lė Vai tar ai tė. -

Grąžįąį yąkąrą prąĮeidusios, 
yisęs sk-irstė^i lįpk^dąmęs p-lei 
Naųsčdąiteį ir p. Jonikdi daug 
ĮaimėS rųęšįantįs prĮę naujo 
gyvenimo luomo. —L.

1
11. 1 III. - IL I ■! 1 1 ----------------
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šeštadienis, geguž. 9, 1936

Neužmirškit Pagerbti Savo Motiną

«  NAUJIENOS; Čhicago, 111.

Gegu

SOUTH SIDE BREWING COMPANY
mu

MOTINU DIENAI PAMINĖTI

Atyda

CICEROTIKTAI

VANDENS
VARTOTOJAI!vardui

nežiūrint kaip nežymus Jūsų

KOMBINUOTOS DURYS

Gera sveikata jus užlaikys

SPECIALUS PARDAVIMAS

NAUJI
PĖDA

MULE-HIDE
GATAVI
LANGAI

KVAD. 
PĖDA

Virš 2,000,000 galionų vandens 
kasdien Cicero išleidžiama nie
kais dėl netikusių plumbingų.

Vartokit vandens kiek tik jums 
reikia, bet žiūrėkit, kad nesieikvo
tų be reikalo.

Visuomet prižiūrėkite, kad kranai 
butų tvarkoje.

M. NORKUS
Res. YARDS 2084

Užeikit i Adams 
Meat Market

KAINOS PRIEINAMOS 
LENGVUS IŠSIMOKĖJIMAI 

PRISTATOME I KIEKVIENA 
VIETA CHICAGOJE

Nėra pristatymo 
mokesnio.

Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato j alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitęs pas NORKŲ, 
kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

3225 So. Lituanica Avenue
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179

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

Artinasi Bronislavos 
Asanavičiūtės mir
ties metinės sukak

tuvės
MELROSE BARK 

žės 13 dieną sueis metai kai 
mirė Bronislava Asanavičiūtė.

Bronislava Asanavičiūtė bu* 
vo gimusi kovo 21 dieną 1916 
metų, o mirė gegužės 13 d. 
1935 metų.

Palaidota Mt. Carmel kapi 
nėse.

Paliko nubudusius tėvą An
taną Asanavičių, 807 North 14 
avenue, Melrose Park, ir bro 
lį Feliksą.

Velionės atminčiai 13 diena 
gegužės, ateinantį trečiadienį, 
yra užpirktos pamaldos Mh

FRANK J. BROZ, 
Superintendent of Water, Town of Cicero

VALDYBA
Stanislaw Czerwiec, Josef Czerwiec, 

F. Czerwiec, A. Kuciemba, 
J. Myshako

MOTINĖLE
Jos meilė yra kaip sala, didelėj plačioj gyvenimo juroj,
Rami, tyki apsauga nuo žiauraus^vėjo, aštraus lietaus..

Ji apsiginklavus iš šiaurės viltimi,
Iš vakarų kantrumu,
Jautria siela iš pietų
Iš rytų pailsiu.. .

Viršuj jos, kaip žibintuvo šviesa, \
Spindi pasitikėjimas, tiesa, malda,
Ir per gyvenimo besimainančias scenas,
Nuolatinę prieglaudą mes randame ten...

(Autorius nežinomas)

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATH HOUSU 

908-910 W. 14th Street
„ ' MOTERŲ DIENA SEREDOMIS
Po naujų savininkų priežiūra. Naujai išremontuota išmalevota. Ma 

sažai—Chiropodistai—Atdara dieną ir naktį. Svvimming Pool.
. Phone CANal 9560

pirmoji 
sužeidimuose 
kokių šposų iškerta 
automobiliai musų 

Chicagoj.—Dėdė.

d brangaus balso, 
palytėjimas jos

< r i; Mylimą Motinėlę
Išskaitykite tą berybę meilę jos akių, tą maloningą rūpestin
gumą jos balso ir žvilgsnio, 
skausmas. ’ į

Gyvenime galite turėti draugų, malonių, brangių draugų,
Bet niekuometv neturėsite vėl tą neapsakomą meilę ir 

jaukumą, >
Taip gausiai teiktą Jums, kurį nįekas kitas, kaip tiktai 

į < MOTINA t

trokas. Dundi, kad net trobe
sių sienos dreba.

Tik staiga brrr! — ir nu
trukęs nuo rėmo tairas sauja 
tiesiai į šalygatvį, užšoka ant 
šalygatvio, pasismagejęs kerta 
į p. Kiro real estate ofiso lan
gą ir su stiklais ir skambėji
mu įsiritėna į ofisą.

Kitam troko tairui tur būt 
patiko pirmojo tairo šposas. 
Tad ir antrasis iššoka iš rėmų 
ir pasileidžia' išilgai Halsted 
gatvę. Tik jis kur kas smar 
kiau šeliojasi už pirmąjį. Jis 
atrieda net iki 33 gatvės kam- 
po, palieka jį, nužiūri, kad ge
riausiai. atrodo ir tur būt bran- 
giausiai kaštuoja kalbamo j vie
toj gražios aptiekos langai.

Na, tai šis tairas, pasišoki 
nedarnas, pasimiklindamas smo
gia į p. Kulio aptiekos langą 
ir įsiritęs vidun pavirstą. Jis 
pavirsta ten, kur paprastai ga 
Įima gauti pirmoji pagelbu 
įvairiuose

Tai ot 
trokai ir 
garsiojoj

dovanoja...
Už tad, apvainikuokime ją Pasaulio Karaliene.

(Iš—Noros Gugienės užrašų)

BRIDGEPORTAS.— štai 
kių keistenybių pasitaiko 
sų Bridgeporte:

Penktadienio rytmetį, gegu 
žės 8 dieną, apie 6 valandą va 
žiuoja, dundi Halsted gatve

p. K. Augustas duos labai 
įdomią paskaitą klausimu, kaip 
išsivystė religija. Paskaitą jis 
duos gegužės 10 dieną Į va
landą popiet Neffo svetainėj, 
2435 'So. Leavitt Street.

Kadangi paskaitos tema yra 
labai įdomi, o K. Augustas ži
nomas kaip vienas geriausių 
prelegentų, tai neabejoju, kad 
susirinks daug žmonių pasu 
klausyti šios įdomios paskai-

imok^ti 
Balansą savaitiniais ar 
mėnesiniais išmokėji

mais.

Rokiškėnų Kliubas, kurs ren 
gia paskaitą, įžangos neims.

— K. č. VIENINTELIS LENKŲ SANDĖLIS CHICAGOJE
NAUJŲ IR VARTOTŲ RĄSTŲ .

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

Carmel bažnyčioj 9 valandą 
ryto.

Skaisti gegužės saulė rėdo 
žaliu rubu pievas, puošia me 
džius, džiugina kiekvieną že
mės gyvį. 1 Skaisčiosios saulės 
šypsena neranda betgi atgar
sio skausmo perpildytoj velio
nės tėvo širdy, ir jis su sunuiri 
Feliksu prašo gimines ir drau 
gus dalyvauti pamaldose už ve 
lionės Bronislavos sielą Mt 
Carmel bažnyčioj.

— Senas Petras.

YTOJ bus “Motinų Ėiena’

didžiausias refrigeratorių ištobulinimas i visą 
kada pasirinksite naują 

vieninteli refrigeratorių su 
kitomis naujų-naujau-

Chicago ^yra daug* didžiulių 
mėsos krautuvių, arba kaip pa
prastai vadinama bučernių.: Į 
jų skaičių įeina ir Adams Meat 
Markets. Bet tatai dar nesvar
bu. Svarbu kur galima pato
giau apsipirkti, susirasti artes- 
nį kelio galą ir gauti tinkamą 
patarnavimą. Be tų trijų daly
kų nė viena pirkėja negali bū
ti patenkinta.

Tai, ot, čia kalbama krautu
vė, kai tik ir yra tokia, kokios 
pageidauja musų pirkėjos. Čia 
galima rasti visas tas ypatybės, 
nes jos 'visos yra lietuvių ap- 
gyventoe vietose, būtent: 1734 
W. 47th g., 1835 W. 47th g., 
5226 S. Ashland ir 5234 W. 25 
g., Cicero. i

Tų krautuvių skelbimas tilpo 
Naujienose, todėl' kam reikia 
ko apsipirkti, pirma aplankyki
te šias krautuves. —Rep. X-Y.

ROSELAND FUR SHOP, Ine.
MANUFACTURING FURRIERS 

Pašaukit Pullman 4720 ir musų bondsuotas pa 
siuntinys tuojaus pas jus atvyks.

11025 Michigan Avenue
4 Ų’RlKŠ STATE TEATRĄ)

v*4 T --M—ar-t1 tr- .. .... ...,■^.■..-4

STOGAMS DENGTI—20 METŲ \ffi3W 
GARANTIJĄ

KIETAS IR MINKŠTAS MEDIS GRINDIMS

T ENGVIAUSIAS išsimokėjimo planas visam mieste 
jj, JJJY?_______ ___ . _____ A____ ________________________________ •

Ai metą. Jus gausite abudu
* STEWART-WARNER

i ~ SAV-A-STEP, SLID-A-TRAY
< siomis ypatybėmis, kas taip sutaupo darbą ir kitas iš

laidas. Ateikite ir pamatykite SAV-A-STEP 'šiandien.
' Jis atkreipia užpakalinę vietą i “frontą” —• atsuka už- 

pakalinias lentynas vartydamos — ir pasidaro lengvai 
pasiekiamu visur taip, • kaip refrigeratoriai kainuojan-

, tys nuo $25 iki $50 daugiau. Tad pasižiūrėkite naujo
ji SLID-A-TRAY — didįjį, slaptąjį persitvarkanti tray 
ir visus kitus patobulinimus, randamus tik naujame 
Stewart-Wamer. Leiskite mums išaiškinti musų nuo
stabu naują “NO DOWN PAYMENT” planą. Užeikite 
Šiandien ar rytoj tikrai. į

STEWART-WARNER
20TH CENTURY REFRIGERATOR CO„ AR 

GOLDBERG’S CREDIT STORE
4230 Vi Archer Avė. Lafayette 4617

DYKAI RODĄ
Visi kviečiami, nes veltui duo

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

TRISDEŠIMTS METŲ TOJ 
PAČIOJ VIETOJ

Geriausi 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- “ ‘ ..
linksmais ir tinkamais gyvenimui.

LENGVUS IŠSIMOKĖJIMAI
Mokesniai yra prieinami kiek

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

brangus.

Dr. Ross Health 
Service and 
Laboratories

35 So. Dearborn Street 
CHICAGO, ILL.

Priėmimo kambariai: vyrams 506, 
Moterims 508.

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

Elevatorius eina Ir sekmadieniais

Čia tai rekordas 
’ r ■' « * *

padaryta

Kedro Stulpai 20c^
7 PĖDŲ ILGIO, DABAR TIK Už ”” V________

■'/J ' ■ /. Motinos
Vaikučiai, žiūrėkite į tas akis, klausykite
Pastebėkite)!.tą jausmą, kurį mažiausias

rankos "suteikia Jums,
Įvertinkite jį kol turite tą brangiausią iš visų dovanų

MUSŲ MOTINOS
O žavingas žodis, lai jis niekuomet nemiršta 

nuo lupų, kurios myli jį ištarti,
Neištirpstą iš' tikinčių širdžių, kurios 

plyštų, kad tik palaikyti jį...
Ar buvo kuomet vardas, kuris gyveno kaip Motinėlės, 

Ar kuofnet nors bus kitas toks...
Angelai danguje pastatė sostą tam šventam

todėl neužmirškit nors ge 
rą ž<j>dį tarti savo motutei, jeigu jau negalite jai kokią dova 
nėlę suteikti ir tuo išreikšti jai savo dėkingumą ir pagarbą.

PADAROME IVAI- A
RIUS NAMU REIK-1J ■ |V 

MENIS VEIK

Įstokite į Roseland* 
FUR COAT CLUB 

1936—1937
Nauji Styliai ■ j 

Jau čia!
Pirkit ateinančiai žie- a H
mai kailinius DABAR I 

ir SUTAUPYKIT!

Plaster Board 2V
_ _________________________ 3/8 COLIO STURUMO 

5x PANEL DOOR

NAUJOS DURY k- $2.J

GERKIT TIK GERĄ ALŲ

SLIDA-TBjjy

MULEHIDE 
ROOFS

1

rStl 1 
A
i

OFISAS ATDARAS
KASDIEN IKI 8 V. V.

ŠEŠTADIENI IKI 6 V. V<

„i'; .is., -v
A

•. ’ V1 / ! - ' ’-y’i, V".’s,’ V'1



MUZIKOS ŽINIOS
Rašo NORA

ES STOKAI

Shop

Už prieinamiausias kainas visiems

Real

SU S IR INK IMA I

NO M0NEY D0WN

pažystami

PARENGIMAI

įvyk'!
Tai

amunici- 
šovimui 

i pasise

rai smagus ir gaivinantis pa 
tyrimas. v

Paderewskis •
Garsinėj Filmoj

Pasauliniai įžymus pianistai 
Paderewskis, kuris yra jau 75

“Ambicija yra 
ja reikalinga 
kad pataikyti 
kimų.”

roo» SaFUV IMUCATOR

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

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

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

Smulkesni $7.05 tanas

Kad piano populiarumas grįi 
žta, yra nurodyta • vienos ry» 
tinių valstijų piano dirbtuvės, 
turinčios užsakymų ant $3,* 
000,000.00 vertės instrumentų, 
kuriuos - jai teks pristatyti pi^ 
kėjams šį metų.

Tek Republic 8402
Crane (Joal to
5332 S. Long Avė,

alsted St, 
BOUlevard 7314

Pasiklausykite Progresą Krautuvės radio programų iš 
stoties WGES nedėlioj ll-tą valandų prieš piet

KVIETKININKAS
Gėles Vestuvėms, Bankietams" 

ir Pagrabams
3316 So

Gėlė* TeĮegrąmu 1 Visas 
Pasaulio Dalis

Ženevos (Šveicarijos) Muzi
kos Konservatorija, kurioje 
mokytojavo toki muzikai kaip 
Liszt’as ir kiti, neseniai šven
tė savo vieno šimto metų su* 
kaktuves,

3222-24-26 SO. HALSTED STREET
Vedėjas J. KALED1NSKAS 

Tel. VICTORY 4226

, J. MIKŠIS
MM®AAl'I0 SROP 

also visokius automobilius 
geriausiai ir Spigiausiai 
834 W. 35th St.

Tel. Yards 6547

Chicagos Lietuvių Vyrų Choras rengia vakarų šeštadienį, gegu
žės 9 dienų, Neffo svtainėj, 2435 So. Leavitt st. Įžanga 
asmeniui tik 50 centų. Bus išpildytas gražus programas, 
o ir vakarienė bus suteikta. Choro rėmėjai ir simpatiza- 
toriai kviečiami dalyvauti.

Joniškiečių Labdarybės ir Kultūros Kliirbo piknikas įvyks sek
madieny, Gegužės (May) 10 dienų, p. Spaičio darže aht 
Archer avė. ties O’Henry Park. Pradžia 12 vai. dienos 
Joniškiečių parengimai visados, esti rūpestingai parengia
mi, todėl užprašome savo kaimynus žagariečius, Grųz^ 
diečius, Skaisgiriečius, Meškuitiečius, KrukieČius, Pa- 
švintiečius ir visus musų draugus dalyvaut. Dėdė B. Vai
tekūnas.

Gegužė® 10
Saddle & Sirloin Club.
Vakarienė, programas
kiams. G. Stephens orkestras šokiams

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

WM. DAMBRAUSKAS IR 
BERTHA KINDER

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

MONIKA LUKAUSKIENĖ 
; do tėvais Ramanauskaitė

* Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gegužės 8 diena, 3:00 valan
da ryto 1036 m., sulaukus pu
sės amžiaus, gimus. Telšių ap- 
skr., Kalvarijos pąrap. Ameri
koj išgyvęno 25 metus. Paliko 
dideliame nubudime yvra Pet
rą, 2 dukteris Emily ir Loret- 
ta. Seserį Eva Roman ii* gi
mines, o Lietuvoj du brolius 
Kazimiera ir Pranciškų ir gi
mines. Kūnas pašarvotas ran
dasi 3702 Kenihvorth Avenue, 
Berwyn. Tel. Berwyn 1751-R.

Laidotuvės ivyks Pirmadieni 
Gegužės 11 diena. 2:00 vai. po 
pietų iš namu i Tautiškas ka
pines.

Visi A. A. Monikos Lukaųs- 
kienės gimines, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna
vimu ir atsisveikinimą.

, Nubudę liekame,
Vyras, Dukterys, Sesuo 
ir Giminės. ,

Laidotuvėse patarnauja Lai
dotuvių Direktorius S. P. Ma
žeika, teL Yards 1138.

PETE’S INN
Mano užeigoje visados randasi ge
ros rūšies degtinė. Garden City alus 
cigarai, cigaretai, saldainiu, šaltu
ko šės, užkandžiai ir mandagus pa
tarnavimas. . Užeiga prieš lietuviu 
tautišku kapiniu vartus. Kviečia 
visus savininkas. •

PETE YOUNG 
82-nd and Kean Avė.

ši diena turėtų būti labai 
reikšminga lietuviams visur, ir 
nėra abejonės, kad nemažas 
skaičius jų bus toje tūkstan
tinėje minioje pasigėrėti pasi
sekimu pirmos lietuvaitės pa
tekusios nare šios svarbios 
muzikos įstaigos,;

Visokeriopo pasisekimo de- 
biutantei ateinantį trečiadienio 
vakarų ir lai ilgas ir įdomus 
rekordas seks jos darbuotę 
operos ir muzikos firmamen-

Pirmyn choro rėmėjų pagerbimo hankietas 
43rd & Halsted St. 6 vai. vak 
šokiai. $1.50 vakarienei, 75 to

atsidarys 11 d. ge- 
perstatymu operos 

Antrų vakarų šio 
d. gegužės, eis vi

suomet populiari opera “Rigo- 
letto”, kuriuoje debiutuos lie
tuvaitė — Ona Katkauskaitc 
(Anna Kaskas) Maddalenos ro-

Pirmyn Choras
ši yra Nacidnalė Muzikos Są* 

vaite,y ir Pirmyn Choras tikrai 
atatinkamai pasirinko sekantį 
sekmadienį, kaipo dienų “pa
mylėti” savo rėmėjus ypatin
gu parengimu Saddle and Sir
loin Club — kurioje vietoj ro
dos pirmų kartų lietuviai tu
rės parengimų, kartu minėti 
Motinos Dienos šventę, ir ar 
gali būti tinkamesnis pagerbi
mas to už viską pasaulyje 
brangiausio turto Motinos, kaip 
su mu’zika ir dainomis. Dar 
reikia pridėti, kad sekmadienis 
yra paskutinė diena Muzikos 
Sųvaitės, kurių visi muzikos 
mylėtojai mini ypatingose for
mose ir kurią šventę Piriųyų 
Choras priskaitęs prie savo ce
lebracijų ir* pagerbimų, galės 
būti patenkintus, kad atliko sa
vo malonius pareigas.

Ona Katkauskaitė 
Debiutuos operoj 
“Rigoletto”

Metropolitan Operos pavasa 
rinė serija 
gūžės su 
“Carmen”. 
sezono, 13

Mes Padarom Gera 
DARBA PIGIAI!
Galite ateiti visados
Permanents muši

Specialybil

Ideal Beauty
Charles Stones, Vedėjas 

1747 SO. HALSTED STREET 
Atdara vakarais

gegužes 16—24. 
16 pėdų aukščio 

rengia Chicagos 
Board, kooperuojant
Housing administraėi- 

patalpose prie

21st*‘Place Tavern & 
Restaurant

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

. degtinė ir 
ANTANAS IR A< 

. Savininkai
701 W. 21st Place Tel. Canal 7522

Tai. -‘Kalbantis Bokštas”, ku 
rį bus galima pamatyti Chica 
gos nacionalčj parodoj 
siančioj 
pylonas 
parodą 
Estą te 
Federal1 
jai, Coliseum 
15th ir Wabash Avė

Generalis
Kontraktorius

Ištaiso krautuvių frontus, porčius, 
stato gąražus, mūrinius arba me
dinius, pakelia stubas, cementuo
ja skiepus. Apskaitlįavimas dykai.

WM. NOVAK
2417 S. Campbell Avė.

Tel. LAFayette 7029

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

mams ir parėms. Savininkai 
KUCHINSKAI

82th and Kean Avė. WiUow Springs

F. M. A. Insurance Company 
Paskolos. Finansuojam sulig su ju
sti įplaukomis. Lengvus mėnesiniai 
išmokėjimai. ' Pasitarimas, Brie- 
žiniai ir Apskaitliavįmas DYKAI!

H. M. ZEMON CO.
30 No. La Šalie St..

Tel. STATE 7092
Atsakomingi namų statytojai 

nuo 1916 — šimtai užganėdintų 
kostumerių.

Atdara iki 8 vai. vakare.

Pavasaris, 
Jaunimas, 
Muzika

f

Butų suriku perdėti svarbą 
darbo, kurį atlieka kiekviena 
organizacija, įstaiga arba pa* 
vieniai lavinime jaunimo su
prasti, įvertinti ir studijuoti 
muziką. Ir progos tokiam jaiP 
nimo lavinimui vis dauginasi, 
reikia tiktai supratimo svarbos 
ir naudingumo iš tėvų pusės, 
kad būtinai pasinaudoti tomis 
taip gausiai teikiamomis pri
vilegijomis jų vaikučiams nuo 
pat mažens .įgyti tų mokslą, 
kuris tiek daug prisideda prie 
tvėrimo jų charakterio, prie 
kūrimo gražesnės pusės jų at 
eities. ’ ! •

Laisvamanių kuopa šaukia susirinkimą ant- 
7:30 vai, vakaro Darbininkų salėj, 

tapti 
svar-

Bijūnėlis
Kalbant apie jaunuolius dai

nininkus, prie progos noriu! pa
sakyti, kad turėjau malonumo, 
irgi pirmų kartą, išgirsti mu
sų Ęijiinėlio Vaikučių Chorų, 
kurį Veda simpatipga ir my
lima dainininkė p-lc Ona Ske- 
veriutė, praeitų trečiadienio va
karų Pirmos Gegužės apvaikš
čiojime, Auditorium svetainėj,

Nors tat yra tiktųi pradžia 
šios Draugijėlęs darbo, tačiaus 
sprendžiant Šįo pasirodymo, 
kaip tie vaikučiai nuoširdžiai 
ir atydžiai seka savo jųokyto- 
ją/ir p-les Skeveriutės sugebė
jimų rižinteresuoti ir lavinti 
juos, nėra abejonės, kad pa
sekmės bus naudingos visiems, 
o ypatingai vaikams ir jų te 
vams.

Sekmadienio 
Festivalė

Nuėjus į Orchestra Hali pra
eito sekmadienio popietį, kur 
įvyko metinis koncertas kom
binuotų Chicagos Miesto vai
kučių chorų, susidedant iš apie 
800 jaunimo, ir Civic Orkes- 
tros, iš 100 muzikantų, irgi jau? 
nimo, pajautai - atsidūręs lyg 
kokiam gražiam gelių daržely
je, kurį taip atsargiai globoja 
augšti, tvirti, daug gyvenimo 
audrų matę medžiai.

Kuomet šis didelis būrys 
vaikučių pakėlė savo balsiukųs 
programo pirmoj dainoj “Pu-, 
sies supuokjė”, tai pasijautai 
apsiausta kažkokio šilto, malo
naus jausmo, kuris nepranyko 
ilgą, ilgą laiką. v

Stebėtinai gražiai Šie vaiku
čiai išpildė savo ilgą progra
mų, kuris susidėjo iš 12 dainų 
ir ilgokos kantatos. Ir paste
bėtina yra tas, kad jie daina
vo viską 'iš atminties, su or- 
kestros akompanimentu, įstoji
mus, kurie ypatingai kantato
je nebuvo lengvi, padarė kaip 
tikri seni dainininkai, ir jų dik
cijai galėtų pavydėti daug se
nesni ir su didesniu patyrimu 
chorai.
' Chorų vedė ir visų orkestrą 
ei ją jų dainoms padare Chica
gos muzikas Marx Obėndorfer 
ir kredito už sava pastangas 
užsipelnė daug.

Orkestrų, ku'ri irgi pažymė
tinai gerai išpildė tris nume
rius, vedė Robert Sanders, asis
tentas vedėjas.

Kiek lietuvių dalyvavo cho
re, butų sunku pasakyti, ka
dangi programas netalpino cho
ristų vrirdus, tačiaus orkestro- 
je galėjom pastebėti lietuvius 
jaunuolius, kaip paneles A. Po
žemis, E. Poška, ir vijoįės sek 
cijoj Adomų Micėvičių. < 

šis vizitas pasirodė ne atli
kimas pareigos, bet vienas tik-

NEW PRICES A

106.00

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Salutaro Biteris yra vienas iš geriau 
Siu Biterįu k;
marketo. Jis i______ _
duole dėl viduriu ar kitu nesmagu
mu. Plačiai yra parduodamas aptie- 
kose ir vartojamas. Tavernose geras 
gerti su degtine ir be degtinis. Rei
kalaukite visi ir visados Salutaras Bi-

Kriaučių Lokalo 269 A. C. W. of A. susirinkimas įvyks pėtny- 
x Čioj, 8 d. gegužės, 7:30 vai. vak. Amalgamated Centro 
name, 333 S. Ashland Blvd. Malonėkite visi dalyvauti. 
Valdyba.

Garfield Park Lietuvių Vyrų ir Moterų Pašalpinio Kliubo mėne
sinis susirinkimas įvyks sekmadienį, * gegužės 10 dienų, 
Lawler Hali patalpose, 3939 West Madison st., 1 vai. 
popiet. Visi nariai malonėkite atsilankyti ir atsivesti 
naujų narių, nes įstojimas yra labai palengvintas, būtent 
nariai nuo 16 iki 25 metų priimami be įstojimo mokės 
ties, o asmenys amžiuje nuo 25 iki 45 metų priimami už 
$1.—Rašt. df

Gegužės 10-tų d. 1936 m. įvyks Teisybės Mylėtojų Draugystei 
mėnesinis susirinkimas Chicagos Lietuvių Auditorijoj 
3133 So. Halsted St. 12-tą vai. dienos. Nariai prašomi 
skaitlingai dalyvauti, nes yra svarbių reikalų. St. Narfcis, 
sekretorius.

Kupiškėnų Kultūros Draugijos mėnesinis susirinkimas įvyks 
nedėlioję gegužės 10 dieną, 1:30 valandą popiet, p. švel- 

’ ^nio namuose adresu 2419 West 45 strėet, pirmos lubos. 
Visi malonėkite dalyvauti, ba yra labai svarbių t reikalų 

.apsvarstyti.
ROSĖLAND
radienį, gegužės 12 d
10413 Michigan avė. Visi kuopos nariai ir norintys 
kuopos nariais malonėkite atsilankyti, nes turim daug 
bių reikalų apsvarstyti. t .

v Taipgi kuopa kviečia Chicagoj gyvuojančius kliubus, 
žagariečių, rokiškėnų ir 1.1., prisiųsti savo atstovus arba vai 
dybas apsvarstyti Dr. J. šliupo priėmimo reikalų.-Taigi lauk 
sime visų gegužės 12 d.—Antanas Jocius, 135 East 114 pi.

.IL I. .1. > . ,MI

Svarbus muzikos 
rinkinys viešam 
knygynui

Muzikos kolekcija neseniai 
mirusios Metropolitan Operos 
dainininkės Sophie Braslau, ku 
ri talpina nemažų skaičių bran
gių rankraščių tokių kompozi
torių, kaip Rachmaninoff, 
Tschaikowsky, Sibelius, Mat? 
Dowe|l ir kitų, buvo perimta 
Brooklyn (N. Y.) Viešojo Kny
gyno. Pirkimo kaina nebuvo 
atidengta.

Tavernos
Kur Susirenka Lietuviai

V .. - J
■v'

; JONAS JAKUTIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gegužes 7ta , diena. 7:30 va.L 
Vak. 1936 m., sulaukės 51 me
tu amžiaus, gįmes Lietuvoj, 
Raseinių apskr,', Nemakščių 
parap.. Užkalnių kaime. Anįe- 
rikoj išgyveno 30 ihetų, Pa
liko dideliame nuliudime mo- 
tere Prai^čiška (po tėvais Ta
mašauskaitė), duktere Monika, 
2 sūnus Petrą ir Joną, sese- 
re Moflika ir švpgeri Prančiš- 
kų Petkus ir jų šeimyna, 3 
pusbrolius Stanislovą, Antaną 
ir PranČiškų Jakučius, ? pus
seseres Marioną Krupinskiepie 
ir Marioną Jocius, jų šeimy
nas ir gimines Amerikoj. Lie
tuvoje 4 seseres, brolį ir gi
mines. Kūnas pašarvotas ran
dasi 3236 So. Ėmerald Avė.

Laidotuvės ivyks Antradie
nį. Gegužės 12tą diena, 8tą 
vai. iš rytų iš namįj į šv. Jur
gio parapijos bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamal
dos ųž velionio sie|ą, o iš teų 
bųą nulydėtas i šv. Kazimiero 
kapines. -■! t

Visi A. A. Jono Jakučio gi
minės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam pąskutįni patarnaviina ir 
atsisveikinirųą. ' .

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dąktė, .gunai. Sesuo, 

. švogerys įr Giminės.
Laidotuvėse patarnauja Lai

dotuvių pirekto.rius^ A. Masal- 
skįs, telefonas Boųlevard 4139.

metų, pasirašė sutartį su vie
na Londono filmų kompanijų 
dalyvauti vadovaujančio j role 
j e garsinėj filmoj e, kririuos 
pasaką jisai rezervuoja sau tei
sę patvirtinti.

LOTŲ SAVININKŲ 
ATIDAI!

Budavokit Dabar!
Mes finansuosim ir pabudavo- 

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

Be Įmokėjimų!

General Motors Frigidaires turi visus vėliausius page
rinimus reikalingus dėl moderniškiausio rėfrigeratoriauš. 
Ir tie pagerinimai yra faktiškai paremti:

1— Mažesnės išlaidos dėl operavimo,
2— Pilnas saugumas maisto užlaikymui,
3— Daugiau ir greičiau ledą sušaldo,
4— Daugiau vietos maistui patalpinti, , ,
5— Penkių metų patarnavimo apsauga.

Matykite naujus Frigidaires PROGRESS KRAUTUVĖ
JE. — Duokite užsakymus anksti, nes dabar kainos apt 
Frigidaires yra mažesnės.

_.q06.00 aukščiau

PROGRESS * KRAUTUVĖS lengvo 
išmokėjimo. plano.

IMTI 3 METUS LAIKO IŠMOKĖTI. 
Nuolaida už senas Ledaunes.

PROGRESS
Krautuvėje eina didis 
IŠPARDAVIMAS f9 

naujausių, gražiausių ir geriausių 
Refrigeratorių į 

Produktas General Motors Company
1936 Metų Mados “

FRIGIDAIRES

Bronislava Asanavičiūtė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 13 dieną 
Gegužės mėh. 1935 m., sulaukus 25 me
tų atažiaUsv gimus Męlrose Park, III. 
Paliko aideliame nubudime tėvą * Anta
ną, brolį Feliksą ir gimines. Liūdnai at
minčiai musų brangios dukrelės ir se
sutės būs laikomos šv. Mišios Mt. Car
inei Bažnyčioje 13 d. Gegužės mėn. 1936 
m. 9:00 vai. ryto. Kviečiame visus gi
mines, draugus ir pažįstamus atsilan
kyt į pamaldas.

Jau metai kai Tu mus apleidei. Liūd
ni ir nejaukus metai, nes Tavęs nete
kome. Nėra jau to į linksmumo ir sma
gumo kai Tu šu mumis buvai. Nei pa
vasaris nebelinksmina — ir šypseną ne- 
bępuošia musų veido. Tavo kapą ^mes 
lankoine ir griaudžias ašaras liejaiųe.

Mes Tave'; Musų ‘brangioji > dukrele ir 
sesute niekuomet rieųžmiršipie. Tu pas 
mus jau nebesugrįši, bet mes anksčiaus 
ar vėliaus pas Tavą ateisime/. Lauk mus 
ateinant!
Nubudę lieka, . i •

TĖVAS IR BROLIS.

į šiandien randasi ant 
inomas kaipo gera gy-

mų. Plačiai yra parduodamas aptie-

gerti su degtine ir be degtinės. Itei- 
______________F_,_____ j- 

terio. Pašaukite telefonu Canal 1183, 
639 West 18th St.



NAUJIENOS, Chicago, UI. šeštadienis, geguž. 9, 1936
H ..................... ..... .. "".......*"*"'*‘*"

Ir lietuviai turi rei
kalauti gatvių 

antrašču
Jau daugelį metų Chicagoj 

antraštės ant gatvių kampų ap 
leistos.

Ant šimtų skersgatvių visai 
nėra antraščių; ant kitų šimtų 
jos taip pasenę j usios, kad ne
galima įskaityti.

Aiškiai įskaitomos naujos 
ai ba atnaujiptos antraštės tir
tėtų būti padėtos prie visų 
skersgatvių, kur tokie ženklai 
yra reikalingi. ,

Ir pati miesto administracL 
ja supranta .reikalą pataisyti 
antraštes, šiam tikslui buvo 
skiriama per keletą metų sptį- 
cialipiai fondai. Tačiau iki šio 
laiko nematyti reikiamą darbą 
dirbant.

Turėtų ir Naujienų skaityto
jai reikalauti, kad jų wardų

aldermanai' darytu akciją ant
raštėms atnaujinti.

Chicagos gyventojus kviečia 
daryti Šį spaudimą j alderma- 
nus the Citizen’s Associatidn 
of Chięago. Ypač tuo reikalu 
turėtų susidomėti lietuvių poli
tiniai kliubai.

$

Paleido iš darbo kai
kuriuos miesto 

darbininkus

dirbtuvę.

IR VĖL MES SAKOME ;
Nepraleiskit Sykį Gyvenime Pasitaikančios

Lietuvių Draugijų ir 
Kliubų dėmesiui ,

Praeitą. šeštarVenį r įžiūrė
ta paleisti iš darbo vienai sa
vaitei patyrusius darbininkus, 
kurie nukloja arba lopo asfąl 
tu ..miesto gatves. Paleidimo 
priežastis ta, kad gaisras su
naikino Bellvvoodo
kupoj būdavo pagaminama di
džioji dalis akmens miltų, var
tojamų asfalto mišiniui. Ims 
bent savaitę laiko iki reikiamų 
akmens miltų miestas parū
pins pakankamai įvairiems pro
jektams gildyti, ir* *tada paleisti 
darbininkai vėl bus pašaukti 
darbui.

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

“NAUJIENŲ” ADM.
$376,513 gazolino 

taksų
CONRAD 

PHOTO STUDIO 
420 W. 63rd St.
Englewood 5883-5840 
Fotografija yra am

žina atmintis.

Gubernatorius Horner prane
šė, kad iš sukolektuotų už ga- 
soliną taksų praėjusį mėnesį 
Cook kauntei teks $376,513. Iš 
tos sumos $2441,323 bus su
vartoti bedarbiams šelpti.

Progos '■ . -
ATSILANKYKIT JI DIDŽIAUSI IŠPARDAVIMĄ 

NAUJAI ĮGYTŲ AUTOMOBILIU CHICAGOJE 
Nepirkit nei naujo nei senp automobiliaus pirm, pėgu ątsilankysit j 
musų showruimius. L ii Y
MES PILNAI GARANTUOJAM, KAD SUTAUPYSIT; NUO $100 IKI 

,$200. * . ; q j
Virš 150 beveik naujų automobilių turb būti Jšparduptą dabar. 
Niekur kitur negausit tokių vertybių, nes męs esame Tikra Automo
bilių Finansavimo Kompaniją. y ' • v .
Musų 20 metų teisingas patarnavimas yra musų gąrantija, kad pilnai 
busįte užganėdinti. Kiekvienas karas yra stropiai peržiūrėtas musų

STUDEBAKER 6£ til1ra$ 1935 .ke^!h 
tūrių durų. Sedan, kaip naU-4 
jas visais atžvilgiais. Taipgi 
1933 Sedan . kuris bevęįk ne
buvo važiuotas, ; T A £ 
tiktai "CflbO

".... ''.............. jį ........................ ............... .
PONTIAC tikrasZL986 DeLuxe Se

dan. Gražiausias ; ir .ekonomiš
kiausias kaimas, yisai naujam 
stovy j. Su '6 military ratais, 
heaterių, saugiais stįkįaiš. Rei
kia pamatysi kad . (vertinti, 

taipgi 1932 Sedan, 
tiktai ......w

HUPMOBILE paskiausis 1982 Sn- 
dan. Kaip yisąi nąu? IZ 
jas, tiktai 1

AUBURN 1933,. Dą Luxe Se- 
dan. G. a r a p. t u ę t a s, kad 
gprqS jy tarnaus, kaip 

Musų kaina 
tiktai.

OLDSMOBILE 193Ž lįSiim Sedan. 
Pastebėtihai gfažus karas, tar
naus dar daugeli metu, Mu- 

$275
PACKARD hąUjąusiąs,' 1932

De Luxe Sedan;?Ypai yra pui
kiausiai ir gražiausiai pabu- 
davotas karas, išrengtas su 6 
ratais, radio, Heaterių, tronku. 
Važiuotas tikto’ 6 200 mvb*u 
Kainavo virš $8,200; 
Musų • kaina tiktai 

. N..'.,.-..—.1 lublF.i..,....! ...a......
Mes taipgi turime apie 50 karų 

kuriuos paėmėm i mainus. Vi
sokio -išdirbiipo ir - modeliu. 
Gerai j važiuoja ir taip SOC 
pigiai kaip ............ —...

Virš 150 beveik naujų automobilių turb būti Jšpardųnta^ dabar, 
bilių Finansavimo Kompanija*

mekanikų ir tarnaus jums ilgus metus.
CHEVROLET tikrai haujausiąs 1935 

Sedan, važiuotas tiktai keletą 
šimtų mylių. Garantuotas 
kaip naujas. Kaip 
naujas. Musų kaina '"t v v

\ Business Service
Biznio Patarnavimas

NAMU Oą-iNllSKU Al YDAi 
Musų biuras suteiks pat arimus namų 
savininkams reikale'nesusipratimu 
rendauninkais. Mažą narinė mokės 
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryti 
iki 8 vai.! vak. šventadieniais n.ui 
10 ryto iki piet ' ■

LANDLORDŠ BUREAU np 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951 .
Mes esame iau šiuo adresu virš 

.■ 1 50 meti •

H ' <. < ’ ... i . • '!

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS žmogus dirbti ąpt 
ūkės netoli Chicagos—darbas ant vi
sados. Atsišaukit 6831 So. Talman 
Avė.

REIKALINGAS patyręs karpen- 
teris; taipgi reikia ir paprasto dar
bininko, 423 East 64th St. Stanley 
Ist floor.

■ •„£> - •

Business Chances
• Pardavimui Bizniai

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda 50 pėdų muro namas, 

kartu tąvemas ir cafe, taipgi ii 
Barbeoue stand prie 71 ir Wstem. 
Mortgičiaus 
čiai, dabar 
$18,000 su 
Įrengimais. 
0800.

ir cafe, taipgi ii 
buvo duota 25 tukstan- 

parsiduoda tiktai už 
visu bizniu ir pilnais 
Pašaukite tel. Hemlock

BUĮCK paskiausis 1935 Dė LUxe 
Sedan. Mažai važiuotas, iš
rengtas 6 ratais. Rpdio, tron- 
kii, heateriu. Negalima at- 

A skhti nuo naujo, tą’^g’ So
dan kaip naujas, $4 1E 
tiktai....  ........

DODGE tikras 1932 Sedan. Gra
žus, mažas karas 
kaip. naujas, tiktai “”.W,

CHRYSLER * paskiausis 1934 De 
Luxe . Sedan. Garantuotas.

- kad yra tokiam stovyj kaip ir 
naujas. Turi 6\ ratus. Radio. 
heateri, saugus. Mes taipgi 
turime 1932 ,Sedan kaip nau
ją. Musų kaina 
tiktai . . ...................

GRAHAM . naujausts 1936 De 
Luxe Sedan. labai mažai var- 

, totas, turi ‘Knee Actjęn”; Sau
gius stiklus taipgi 1938- So
dan kaip naujas, 
Tiktai .. .... .......

PATAISYK STOGĄ IR 
R YNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apskait- 
Davimų. 25 metai patyrimo— 
Blekorius ir Stogius. ,

Leonas Roofihg Co.
8750 VVallace Street 
Tei. Boulevard 0260

su kaina 
tiktai .....

STOGAI IR SĄIDINGAI
Dengiame stogus, statome garad- 
žiUs, ir porčius, taisomP kaminus, 
pakeliame narna ir padedame ce
mentini fundamentą, patyrė per' 
dvidešimts metu. Darau darba ant 
lengvo išmokėjimo ir kožna darba 
garantuoju., , ,

JOE LELEIKA
4135 So. Campbell Avė.

Tel. Prospect 3140.

PAIEŠKAU agentu, gali būt Real 
Estą te ar koks kitoks. Uždarbis ge
ras $50 savaitėj ar daugiau. Joe 
Lileika, 4135 So. Campbell, Avė.

4

REIKALINGAS ALL AROUND 
darbininkas prie namu darbo, kuris 
supranta apie painting ir papering. 
Mary Anderson, 919 W. 35th St.

Help Wanted—Female
DArbininkių reikia

MERGINA patyrusi — prižiūrėti 
trijų metų vaiką—lengvus namų 
darbai—be skalbimo ir virimo $4.00. 
Geri namai. Rogers Park 0343.

■ __ ___ _________ _____________ _____ ___ i. ....—

REIKALINGA mergina dirbti i 
taverna. 8216 Vincennes Avė. Vin- 
cęnnes 1143.

For Rent
PASIRENDUOJA išfornišluota 

kriaušiaus šapa, gera vieta geram 
kriaučiaus šapa, gera .vieta geram 
vietos gyvenimas. Atsišaukite 4457 
So. Talman Ąve, arba Lafayette 2285

PARSIDUODA MarqUette Parke a 
flatas po 5 kambarius. Naujas mūri
nis namas apšildomas $6,500.

Moderniška 5 kambarių mūrinė 
bungalow už cash labai pigiai arba 
mainysim ant mažesnio namelio ar
ba ant ūkės.'

Mūrinė Bųngalow 5 kambariu, 
modemišką apšildoma. $3975.00.

Brigh|on Parke 6 kambarių mt21 
nė ęottagė $1600.

2 flatų naujas mūrinis po 4 kam
barius—grąžus Cementuotas
mėntas $3775.00.

CHAS URNICH, ,
4708 -Ša. Westem Ąve, - - 

Atdąra i| nekėliomis ir vakarais. 
, Iiį.,11 I. , I , I,|| iii.'^jinĮ r,,į ~^||| ji..    i„i     »4*‘illl'«ll»i«.

I, „ •' I I*. ■ «•<< If’* | '

TURI BŪTI PARDUOTA LABAF 
z. GREITAI .

2-jų flatų medinis namas,' cemen
tinis fundamentas. Vėliausios* ma
dos Įrengimai. Randasi * ant 42 ir 
So. Campbell Avė. kaina' $3700. 
Mažas imokėjimas. Telefonuoldte va
karais po $:00 Boulevard 0127., :

■< ■ ’——o— .

medi-

base

Mr. and Mrs. Mike Tarutis
• šjvakar užprašo visus lietuvius linksmai 

. praleisti vakarą jų užeigoj.

New Century Tavern
3149 South Halsted Street

Tek VICTORY 2679. CHJCAGO^^

NASH 1936 DE LUXE SEDAN
Puikiam stovy j kaip diena kai 
paliko dirbtuve. Neturi ne" 
ženklo. 'Su tronku, heateriu 
Musų kaina 
tiktai ........................ .

FORD paskiausiš 1934 Sedan kaip 
naujas. Mes taipgi turime dv 
1933 Sedanus taip $225 
pigiai kaip .......

90 dienų raštiška garantija ir dešimties dienų pasivažinėjimo išban
dymas duodamas su kiekvienu karu. „ . . .. . « .
Tai tiktai keletą karų. Mes turime vietos iŠskaithuoti visus 150 Pui
kių Bargenų. x
TAI TIKRAI VIENA SYK PASITAIKANTI PROGA. . , t
NEATIDĖLIOKIT, BET ATEIKIT ŠIĄNDIEN ARBA RYTOJ PA
KOL STAKAS DAR PIŲNAS. ATSIMINKIT, KIEKVIENAS KARAS 
MUSŲ TURI TĄ GARANTIJĄ KAIP IR NAUJAS KARAS ARBA, 
GRĄŽINSIM PINIGUS. A!' ;
MES PRIIMSIM JŪSŲ SENĄ KARĄ KAIP PIRMĄ ĮMOKĖJIMA IR 
DUOSIME JUMS DU METUS ĮMOKĖTI BALANSĄ. .

MES ATDARI KASDIEN IR NEDĖLIOJ IKI 9 VAL. VAKARO.

u: S. AUTO FINANCE CO*
2535 N. Crawford Avė. (Pulaski Road)

r Atsiminkit musų numerj.
' 1..• ■ ...j1 n" ji  

........ •' •, . i-'į-''h- \ «

$425

Miscellaneous * 
įvairus 

4*^l***^**W>**^#WIM*^»ZW*>**W*i^^W*^**lW»**X^^^^*ZW*i^^^h**

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

PASIRENDUOJA gąsdino stotis 
su 5 kambariais pagyvenimui, 2 ka
ru garažius ir kiti namai už $2500 
i mėnesi ant Archer Avė, gatvės, 
šaukite Hemlock 0800. .

BARGENAS: Automobilis 4 durų 
sedan, Dąy1 Bed^ Bąby Buggy. Elec
tric Vacųųm Cleaner,, 5800 So. Lin
coln St. g fl. , 

-i-.....■'-------- o------

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.

ANT RENDOS Tavernas, labai pi
giai, su visais įtaisymais Joes Ta
vern, Willow Springs 82nd ir Kean 
Avenue. ' .

.... ......... ■ .................. . ...... —
PAĖSIDŪODA kriaučiaus valy

mo ir taisymo šapa—nauja Hoff- 
man mašina ir- nauja kailių mašina 
-^biznts^ gerai" eina. Kas Tffori' gera 
gyvenimą padarytu tai pirkite ši 
bizni, Pardavimui priežastis važiuo
ju, Lietuvon. Naujienos. Box 44l.

RENDON* vieta tinkama krautu
vei ar tavernui arba parduosime 
prieinamai. 4312 S. Ashland Avė.

Furnished Rooms

PARSIDUODA pigiai: Baras, Sin- 
kos ir Cash Registeris, 7253 South 
Wdktern Avė.

RENDON fomišuotas kambarys 
dėl vyro ar moters—2 šeimoje. 6938 
So. Campbell , Ąve., Prospect 0144, 
1-mes lubos. ■ ■

BRIGHTON PARK medinis na
rnąs, 2 fletai 5-6 kambariai ant ci- 
mėntinio pundąmento. Kaina $2700, 
i mokėt $500.

- • ,■ . y...-•»------- - / .■

75 AKRAI farma su budinkais, 
gyvuliais ir įrankiais, ant puikios 
upės kranto, nepėrtoŪ nuo Chica
gos, Michigan. Parduos pgiai arba 
mainys ant Chicagos prapertės. 
Klausk Chas Žekas, 4706 South 
Westem Avė. a,.

A ii. JI MALEVOTOJAMS irA t y dOS J NAMŲ SAVININKAMS 
Didžiausias 18 Metų Sukaktuvių 

IŠPARDAVIMAS ,
1 galionas mąlevos . 
visokių spalvų ........................■ V-

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

CLASSiFlti ADS

1 galionas enamel $4 OQ 
special ....................

Specialė maleva medžio 1* 1 galionas flat balta “$į""O<į 
dąrbiii, j........................ gal. v < V maieva ...*..... ..... ......  ■
1 gal. grindims ir trim varnish, <' k

išdžiūsta i 4 valandas Q*7m 1 galionas pirmos kl. 
removal, ...... ............ ..... .

Taipgi visos kitos malė vos, kempinės ir šepečiai.
Virš 500 Įvairių sieninių popierių po 4c ir daugiau. 

PIRKDAMI ČIONAI SUTAUPYSIT 25%
HELMAN PAINT STORE

1411 So. Halsted St. Tel. Canal 5063

1 gal. grindims ir trim varnish.

ir daugiau

ir daugiau

Ą’TVrY/VCt DEL GEROA. 1 I LRJO! PIRKIMO NAUJŲ
DODGE arba PLYMOUTH

PASIMATYKIT SU
AL. THOMAS-TAMAŠAUSKAS

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

lengvais išmokėjimais.

CICERO MOTOR SALES
5420 WEST CERMAK ROAD

Cicero 4660 , Rockwell 2020
į ■’ < . v . .; ■ . ■,. ei

Gerkit ir Reikalaukit
,. Visose Alinėse 

Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentųcky 
Boųrbon 

, b 
Lietuviško* 

Degtinė*

NATĮIAN
KANTER

Mutual Liquor Co
4707 So. Halsted St

Tel YARDS 0803

Pranešimas
NORTHSIDIEČIAMS

ŠIANDIEN, gegužės 9 d., 
po “Bijūnėlio” pamokų įvyks 
susirinkimas pasitarti kaip ilgai dai* 
tesime “Bijūnėlio” pamokas, ir yra 
sumanymas surengti išvažiavima i 
Jefferson miškus. Visi “Bijūnėlio” 
auklėėtojai turėtų dalyvauti. Vieta 
Almira Simona svetainėje, ■ apie 4 
vai. po pietų. ,

tuoj 
tėvu

TAUTINĖS PARAPIJOS.,,. REN
GIAMAS PASILINKSMINIMO VA
KARAS rytoj. Pradžia 7 vai vakare. 
Parapijos svetainėje, " 3501' South 
Union Avenue.

' Kviečia KOMITETAS.

UŽKVIETIMAS!

; JONIŠKIEČIŲ LIUOŠYBĖS 
IR KULTŪROS KLIUBO PIK- 
NIKAS įvyks gegužės (May) 
10 dieną pono Spaičio darže, 
prieš O Henry Park, Archer 
Avenue. Pradžia 11 vai. dieną.

. * • -

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

Užprašo Kliubo Valdyba

ir Komitetas

CLASSIFIEDADS
Financial

Finansai-Paskolos

Automobiles ~~
IŠPARDAVIMAS

VARTOTŲ d^ĄRU
1930. '4-^rt T........... $160.00 

$160.00 
. $75.00 
. $45.00 
. $25.00

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

•DAME BARŲ FIKČE* 
____ w Boksais 
Jr sįnkom. Taibd štoru ;fikčeriu8 dėl 
bile kurio biznio, įskaitant svarstyk-* 
les, registeritfs ir ,ice baksus. ,Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu; pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
, STORE FIXTURES ,

1900 S. State St. CALumet 5269.

REIKALINGAS kambarys apšil
domas. Vienas didelis ar 2 Ynaži, 
šviesus, prie geros tranąportacijos. 
Rašykite Naujienos Box 443.

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIUS, visokįbdidžio su Coil Boksais KAMBARYS ‘ ^endon — Geistina 

vedusiai porai Norėdami gali 
gauti 4r 2 kambarius — 2 šėimynoj. 
Bungalow. 7042 So. Campbell Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA /čeverykų taisymo 
šapa. 2556 W. TBomas St.

'A Y ’ » I - , . «
PARSIDUOpA pigiai grosime, 

kendžių ir icę creamo krautuvė, se
niai išdirbtas, biznis. Bridgeporte. 
Atsišaukite 8246 .So. Emerald Avė.

Tabako Krautuvės
' i Tobacco Stores v

Chevrolet, 1930, !4‘1dfJ 
Ford, 1931, 2 dr.^—- 
Ford, 1929, 2 tįr. -■ 
Ford TrOkaš .V -- -,—. 
Ford 1927,' 2 dr.
Moon-i4 dr. —...... . ,
Plymouth, 1933, 2 dr. ........ $275.1)0 

4614 S. WEŠTERN AVENUE
—-O——

Rome Furniture Co.
3236 So. Halsted St.

2-jų gab. Parlor Setas $29.50 
5-ų gab. Dinette Setas $12.75 
Čia zJūsų Kreditas yra gera$.

PARDUOSIU Tavern Wisconsin 
valstijoj. Turiu 2 vietas tai vienų iš 
jų parduosiu. Vįena yra Woodniff, 
Wis., o kita Mercer, Wis. Parduodu 
pigiai. Atsišaukit > 5335 So. Halsted 
St.. S. Burba ; .

MĄX KOHN. Turim Rusiška ir Tur
kiška tabaku, ' 1728 :• S. Halsted St. 
Canal. 9345, > ‘ > .

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimai

parsiduoda:, kepykla. 2238 
West Cermak Road. _

ŠIOS SAVAITĖS VARTOTŲ KARŲ
barge!nai

Viskas pertvarkyta ir užtikrinta.
• Nash naujausias 1934 big 6 town
sedan ...............    $465.00
Buick ’31 De Luxe 5 keleivių sedan

•    $195.00
Nash ’31—DeLuxe? 8 kaleivių se
dan .......................i................. $195.00
Packard ’30 Light 8. 5 keh sedan

......,.    $195.00 
Ford. ’34, De Luxe 4' durų sėd. $385 
Chevrolet ’35 biznio coupe $295

BERMAN-BŲrtNIN a i 
Chrysler-Plymo.ųth Dtealers 

Naujų karų pavyzdžių kambarys 
3207-46 So. Halsted St. 

Vartotų karų Lot 3216-22 S. Hals
ted Street.

' i J • f ’' i. f > : ■ ’

Business Šervice
Biznio Patarnayipia^

GREITAS PATARNAVIMAS 
Skolipam pinigus * ant mortgičių. 
Užrašom tisokibs ruŠies apdraudas. 
— Insurance. Padarom dokumen
tus. a Išrenduojam. parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis.

Z. S. Mickevice & CO;
6816 So. Westefrn Ąve.

Hemlock 0800 ' '

$25,000. Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis Prieina

momis išlygomis
$100. Importuoti ir Amerikoniški i 

kaurai •——— $15-“—$20^—$25
$150 Amer. ‘Orient kaurai $30—$35 
$135 gražus, nauji parlor

. ,; setai -—i———r—■—...., $39—$49 
$375 vertės 3 kamb. įrengimas $125 
$600 vertes1 4 kamb. įrengimas

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

RAPP STORAGE FURNITURE
5746 So. Ashland Avė.

VALGYKLA parsiduoda pigiai; 
geras biznis, tarp dirbtuvių, arti 
Madison St. 22 So,. Katine. Mdn- 
roe 6007. ’ j / „ ■ *

PARSIDUODA 5 kambariu frame 
—visiškai moderninis. Lotas 30x125. 
Kaina $2000. Išsimokėjimai. William 
Jerpe, 3118 W 111 St. Tel. Beverly 
7680.

FARMO.S — BARGAINS '
40 akerių geri budinkal, miško, 

kaina $1,300. Illinois 121 akeHų 
geros žemės arti miestelio 7 kam
barių trioba $1,850. Indiana — 40 
akerhr geros žemės ir budinkai— 
$1,350. Indiana. 170 akerių Michi
gan budinkai. gyvuliai—be skolų. 
Mainyti* ant gero namo. 80 akerių 
Mięhigąne gyvuliai $500 skolos. Mai
nyti ant namo. Atsišaukite bile va- 
Jandą. . . . /

H. A. PADY
4452 So. California Avė.

KADA JUMS REIKĖS ko nors iš 
rakandu, ateikit pas mus. Jūsų se
nus rakandus mes. priimsime mai
nais. West Side Furniture Co., 1825 
West 18th St.

PARSIDUODA grosemė ir mėsi
nė labai prieinamai. Gerai išdirb
tas biznis. Gera padėtis.

2953 W. 59th St

’ Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
MUZIKALIU INSTRUMENTU

' CHICAGOJE
Gitaros .taip pigiai kai ..........  3.50
Smuikos taip pigiai kaų,......... $8.50
Kornetai tiktai po ........  $6.50
Klarnetai tiktai po .......    $5.50
....Bass Drum tiktai po ....... $12.50-

GOLDSTEIN MUSIC SHOP 
(114 Maxwel St. arti Sangamon 
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PARDAVIMUI STAND, prie pat 
“Sauk Trail Lake” prie pat Chica
go Heights, Storas ir du kambariai 
gyvenimui, ir 10 laivukų pasivaži
nėjimui. maudymosi kostiumai su 
fornišiais, pečiais ir visi įrankiai. 
Renda, laisniai užmokėta už visus 
metus. Kainuoja virš $2000.00 da
bar* gali pirkti viską už $1000.

J. T. NAGRECKI 
401 E 69th Street Chicago, III.

• . . ' . • ..   <

PARSIDUODA 80 akrų farma, 40 
akrų nuvalytos, 4 kambarių narnas^ 
balkiai dėl barnių, 9 mylios nuo 
Rhinelande?, Wis. Kaina $1,500 cash. 
Ant didžiojo kelio, tuojau suteikia
ma nuosavybė. W, A. Brown. 
Rhinelander. Wis. 92JL Arbutus St.
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PARSIDUODA Lietuvoje ūkis ar
ba maino ant namo Amerikoje. Mo
derniški triobėąlai. Prie stoties ir 
vieškelio. Arti Kauno. įdomaujan
tieji kreipkitės j Naujienas, 1789 So. 
Halsted St. Box 438.

BUNGALOW savininkas aukoja 
modernini 6 kambariu stucco, 55 
nėdų lota impruvmentus išmokėtus. 
Fumace . šildymas. 10940 Hermosa 
Avė., Beverly 1265.

SKOLINAM PINIGUS
Ant jūsų parašo nuo $50 iki $300, 
be komiso ir nėra jokiu kitu kaštu, 
tik legalis nuošimtis. Taipgi per
kam morgičius ir namus; mokam 
cash. ’ "A
Namon Finance Corp.

6755 S. Western Avė.
, Julius Narnom Prezidentas

UNIVERSALI STORAGE 
J V. BAGDŲ^ĄS. Sav. '■ 

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving 

3406 S. Halsted Stręet 
Phone Yards 3408

•. * . . ‘ - . '■> • ' ------------------------ -----------------—
CARR BROS. WRECK1NG CO. 

j - (Ine.)
Parduodame Visokios Rūšies j 

ANTROS RANKOS -BUDAVOJIMUI 
MEDŽIAGĄ:

Nauja Statybai Medžiaga ir Malkos 
Lietuvi pardavėja rasite musų 

■ varde. <
3008-3039 S. Halsted St 

VICtory 127JJ4278
:: ..• I 1 ,• '
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STOGDEtfGYSl’fi
Mes dengiame ir pataisome visokios 
rūšies stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos'išlygos, jei pagei
daujama. , .

. BRIDGEPORT ROOFING CO. 
i 8216 So. <alėted St.

Victory v4905
j-.-

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

DAUGELIO muzikaliu veikalu au
torė,- rašėja, tikra tušė moteris ieš
ko partnerio vyro ar moteries i 
restaurano bizni, kuri planuoja ati
daryti. Pasisekimas užtikrintas. Ra-, 
šykit Box 442, 1739 So. Halsted St., 
Chicago, III. ’

PARSIDUODA vienas iš 2 biznių 
— už pirma gera pasiulijima. Ta
vern arba bučemė. Tavern randasi 
5545 So. Damen Avė, Vienai mote
riai persunku bizni vesti. Savininkė 

B. SUCILLA 
12300 So. Emerald Avė.

Pullman 8990

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS darbininkas i Ta
verna dėl apklinijimo, ir retkarčiais 
padirbėti už baro. Turi suprasti an
glų kalba. 1247 So. Cicero Avė.

AUGĖS VYRAS 40-50 metu am
žiaus padaboti bara, nereikia paty
rimo Turi būti nevedes,. mokėti 
skaityti ir rašyti angliškai ir būti 
svetaunas. Kambarys, užlaikymas ir 
alga. 5702 W. 65th St.

’ REIKALINGAS kriaučius—geisti
na, kad butu patyręs prie moterišku 
ir vyrišku taisymu ir prosinhnų. At
sišaukit Naujienos, Box 440.

DĖL vyro mirties esu priversta 
parduoti labai pigiai gera vištų fer
ma. Gražus namas ir graži vieta. 
9507 Central Avė., Oak Lawn; 111.

PARDAVIMUI elektrikinis nianas 
tik kelis mėnesius vartotas. Taipgi 
Graham Page Automobilis 14000 my
liu vartotas. Gerame stovyje; viską 
parduosiu pigiai. Atsišaukite, Tel. 
Yards 2414,. 3601 So. Union Avė., 
1-mas aukštas.

Real EsUte For Sale
Namai-žėmė Pardavimai

15 AKRŲ žemjs netoli Chicagos 
ant didelio kelio, kur yra šokių pa- 
vilionas, salunas, gasolino stotis ir 
Hoi “ dog’s standaš. mainysiu ant 
namo Chicagoife.

2 FLATŲ muro narna Marquette 
Parke mainysiu, ant senesnio namo 
bile kuh Pigiai parsiduoda, karštu 
vandeniu apšildomas cottage. 4569 
So. Paulina St. Gtfovehill 1965. Stan- 
kowicz. ‘

MĖS PARDUODAM resiveriu 
namus; turim apie 25 murinės ir 
medinės bungalows, 30. 2-flatų buil- 
dings apie $0 apartment buildings, 
visokių cottage mūrinių ir medinių, 
tųriih daug kerų bizniavų namų ir 
labai pigiai; atsišaukit po Šiom ant
rašu; 4018 Archer Avė. Tel. Lafa- 
yettę 3086. Sirus.'

PARSIDUODA Tavern, 8049 Vin- 
cennės Avė. Gera vieta. Geras biz* 
nis. '

PARSIDUODA du kampiniai lo
tai ant. 69th ir Campbell 
lis bargenas. Kreipkitės 
69th St. Prospect 1844,

Avė. Dide- 
2502 West

2 FLATŲ muro , namas—apšildo
mas ir mtiro garažas. Randasi Mar- 
quette Paike. Kaina tik $6850. Imo- 
kėt $1800.

2 PLATAI po 4 kamb., muro na
mas randasi Brighton Parke. Par
duosime tik už $4100.

Bevėrly Hills prie Western karų 
linijos, 3 flatų namas ir lotas 98x125 
Gera vieta dėl “Road House” ir gy
venimui* Kaina tik $4800. Imokėt 
$1500. Kreipkitės

K. J. MACKE-Mačiukas 1 
2846 W. 69th St. tel Prospect 3140




