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Lenkijos Kabine
tas Rezignavo

Premiero Koscialkowski kabinetas rezig
navo. Naują kabinetą sudarė gen. Sklad- 
kowski. Bet valdžia visgi mažai pasikeitė

VARŠAVA, geg. 15.—Lenkijos premjeras Marion Koscial- 
kowski ir jo kabinetas šiandie staigiai rezignavo ir prezidentas 
Moscicki tuoj aus pakvietė velionio Pilsudskio draugą, ir ben
dradarbį, gen. Felicyan Salwog-Skladowski! sudaryti naują ka
binetą. ’

Gen. Skadkowski kabinetą jau sudarė. Jis susideda iš se
nųjų ministerių, tik su vienu ar kitu pakeitimu. Naujo kabineto 
sąrašas bus įteiktas prezidentui Moscicki patvirtint gal dar 
šiandie vakare, ar rytoj ryte.

Premjeras Skladkowski, sutikęs’ sudaryti kabinetą, nutarč 
nedaryti visuotino pakeitimo, bet tik jį reorganizuoti pakeičiant 
vieną kitą ministerį. Į

Premiero Koscialkowski rezignacija buvo numatyta jau 
pereitą mėnesį, kada jis atšaukė savo kelionę į Vengriją. Jį re
zignuoti privertė didelės arti-semitinės riaušės, taipjau didelės 
bedarbių riaušės Lvove ir Krokuvoje, ištikę senųjų pilsudski- 
ninku “pulkininkų” sukilimai, abelni neramumai visoje šalyje 
ir dideli šalies finansiniai keblumai, kurie privedė prie Lenkijos 
banko prezidento pulk. Koc rezignacijos. Koscialkowski gi 
užėmė valdžią tik spalio 13 d.

Dar tik prieš porą dienų prezidentas Moscicki išleido dek
retą, kuris labai sustiprino generalinio armijos inspektoriaus 
gen. Rydz-Smigla galias . •

Austrijos fašistai su 
Starhembergu ruo

šiasi kovai
VIENNA, geg. Pa

skelbdamas kovą Ųėiriį, kurie 
jį išmėtė iš valdžios,-fašistinio 
heimwehro vadas princas vdn 
Starhemberg šiandie išvyko į 
Rymą pasitarti su Mussolini. 
Išvažiuodamas jis pareiškė:

“Kova už Austrijos fašizmą 
tik prasideda. Aš gryšiu į 
Vienną už savaitės laiko ir ta
da prasidės tikroji kova”.

Valdžia irgi ruošiasi kovai, 
koncentruodama savo ginkluo
tus burius Viennoje. Bet ta 
kova iškils tik tada, jei Mus 
solini parems Austrijos fašis 
tus. Tečiaus yra žinoma, kad 
jiems griežtai pasipriešins An
glija ir Francija.

Prasidėjo aštri arabą 
kova prieš Pales

tinos žydus
JERUZOLIMAS, geg. 15. — 

Neišpildžiųs arąbų ultimatumo 
sustabdyti žydų ~intmigraciją j 
Palestiną ir paliauti pardavinė
ti žydams žemes, arabai pra
dėjo griežtą pasyvio priešini- 
mos kampaniją prieš žydus. Jie 
paskelbė nemokėsią valdžiai jo
kių mokesnių ir neturėsią kitų 
ryšių su valdžia.

Prisibijant galimų riaušių, 
arabų miestas Jaffa yra stro 
piai patruliuojamas tankų ii 
kariuomenės.

Hoover nedalyvau
siąs republikonų 

konvencijoj
PHILADELPHIA, Pa., geg. 

15.—Jo sekretorius Richey pa
skelbė, kad buvęs prezidentas 
Hoover nedalyvausiąs republi
konų konvencijoj, kuri įvyks 
Clevelande ateinantį mėnesį.

Japonija didina ka
riuomenę šiaurinėj

Chinijoj
PEIPING, geg. 15. — Daug 

pulkų naujos Japonijos kariuo 
menės atvyko į šiaurinę Chini- 
ją, bet japonų karvedžiai atsi
sako pasakyti skaičių padidintos 
kariuomenės, nė tikslo tos ka 
riuomenės didinimo.

CANTON, III., geg. 15. — 
Merle Stumpf, 28 m., iš Ma- 
comb, bėgdamas nuo besivejan
čios policijos ir važiuodamas 
per miestą 90 m. į vai. greitu
mu, atsimušė į šalygatvį. Au
tomobilius pašoko 30 pėdų, ap
sivertė ir nukrito kieme prie 
sandėlio. Bet jis ir kartu* su 
juo važiavusi Helen Arundel. 
kuri sakosi buvo vežama prieš 
jos norą, išliko nesužeisti.

Suėmė butlegerį, nu
šovusį federalinį 

agentą I —■ ' •
CHICAGO.— Pereitą ketvir

tadienį ties St. John, Ind., ve
jami degtinės šmugelninkai nu 
šovė federalinį agentą John R. 
Foster. Vakar gi tapo paskelb
ta, kad James. Jacobs, India 
napolįs butlegeris, prisipažino, 
kad tai jis važiavo tuo automo
biliu, iŠ kurio Foster liko nu 
šautas, šovikas gi buvęs Har- 
lan Croufch, 40 m., iš Indiana 
polis. Crouch dar tebesislapš- 
to, bet ir jį tikimąsi tuojaus 
suimti.

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

Giedra; nedidelė permaina 
temperatūroje.

Vakar 12 vai. dieną tempe
ratūra Chicagoję buvo 68°.

Saulė teka 5:29, leidžiasi 
6:03.

Karo stovis Ispanijoj
LONDONAS, geg. 15. —Pre

miero Quiroga valdžia paskelbė 
karo stovį viešoje Ispanijoje 
vienam mėnesiui. Tuo žingsniu 
taikoma suvaldyti ekstremistus.

Chicago, III., šeštadienis, Gcfeūžes-May 16 d., 1936

“Maisto” bendrovės pastatai Kaune. Čia neniažai yra suvežama bekonų. Panašios “Maisto”
skerdyklos yra dar Klaipėdoj. Panevėžyj ir Tauragėj. —Tsb.

Lietuvos Naujienos
Telšių laisvamaniai

veikia
TELŠIAI.—. Kovo 14 dieną 

Laisvamanių etinės kultūros 
draugijos Telšių skyriaus val
dyba sušaukė metinį visuotiną 
narių susirinkimą. Valdyba pa 
darė pranešimą apie skyriaus 
veiklą per praeitus metus. Lais 
vų kapinių įrengimui bu*vo su 
rinkta iš įvairių asmenų pasi
žadėjusių 325 lt. sumoj. B. Ja
kubauskas perleido šiam tikslui

Prasidėjo darbininkų 
važiavimas į Latviją

PANEVĖŽYS. — Panevėžyje 
apsigyveno ir atidarė savo kon
torą agentas, čia buriasi visi 
Panevėžio apylinkių darbinin* 
kai, kurie nori važiuoti vasaros 
darbų į Latviją. Interesantų 
ypač turgadieniais eilės vis dai 
nemažėja.

Priskaitoma, kad iki šio laiko 
į Latviją jau išvažiavo per 140 
žmonių.

Pietų Amerikos res
publikos traukiasi 
iš tautų sąjungos

' - -

Guatemala jau pasitraukė. Ti
kimąsi, kad pasitrauks ir ke
lios kitos respublikos. Kelios 
jau yra pasitraukusios >

GENEVA, geg. 15. — G>ua 
temala šiandie rezignavo iš tau
tų sąjungos. Prisibijoma, kad 
iš tautų ^jungos pasitrauks it . 
kitos Pietų Amerikos respubli 
kos.

Manoma, kad čili, Meksika, 
Colombia ir -kelios kitos Lotinų 
Amerikos respublikos jau yra 
pasiruošusios pasitraukti.

Brazilija, Costa Rica ir Pa- 
raguay jau pirmiau pasitraukė 
iš tautų sąjungos.

Ecuador atsisakė vykinti 
sankcijas prieš Italiją, o čili gi 
pareikalavo sankcijas atšaukti 
Abi jos yra tautų sąjungas ta
rybos narės.

Guatemala gi bu’vo prisidėju 
si prie vykinimo niekurių sank
cijų Italijai. Bet paskiausioj 
Pan-Amerikos respublikų kon
ferencijoj ji siūlė sudaryti Pan- 
Amerikos teismą nesutikimams 
tarp Amerikos respublikų spręs 
ti, panašų į tarptautinį teismą 
Haagoje. Ji taipjau pritarian 
ti kūrimui grynai Amerikos 
respublikų sąjungos, kuri tu
rėtų tik labai tolimus ryšius su 
.tautų sąjunga.

1,800 operacijų
J v •

DAYTON, jTenn., geg. 15.— 
Marvon Gmith, 19 m., pergy
veno 1,800 operacijų. Tikimąsi, 
kad tai buvo 'jo paskutinė ope
raciją. 1933; m. jis buvo su
žeistas automobilio nelaimėj. 
Besisukantis sudaužyto automo' 
bilio ratas nutrynė jo kojos odą 
ir reikėjo net 1,800 atskirų lo
pų tą žaizdą užgydyti. Oda bu
vo paimta iš'kitų jo kūno vie
tų.

Sovietąj^usijaketi- 
na statytis didelį 

karo laivyną
Nori turėti 'karo laivyną lygų 

Japonijai ir Vokietijai

• LONDONAS, geg. 15. —So
vietų Rusija, turinti didžiausią 
pasaulyje sausžemio armiją, da
bar pranešė mananti pasistatyti 
lygy Vokietijai karo laivyną 
Baltijos juroj ir lygų Japoni 
jos laivynui tolimuose rytuose.

Tuos Rusijos mierte atiden 
gė Rusijos ambasadorius Mais- 
ki, kuris įteikė užsienio reika 
lų ministerijai trumpą notą, 
kurioj paskelbiama, kad Rusi 
ja pasilaiko pilną teisę statytis 
didelį karo laivyną tolimuose 
rytuose ir kad Rusijos karo 
laivyno aprybojimas Europos 
vandenyse priklausys išimtinai 
nuo to, kaip bus aprybotas Vo
kietijos laivynas.

Dar šeši automobi
listai nuteisti 

kalėjiman
CHICAGO. — Teisėjas Gor- 

man saugumo teisme vakar nu
teisė kalėjiman dar šešis gir 
tus ar neatsargius automobilis 
tus.

Tas teisėjas nuo įsteigimo 
saugumo teismo gegužės 4 d., 
taigi. į 11 dienų, pasiuntė kalė
jiman jau 35 automobiliste.

Douglas Fairbanks daugiau ne
be vaidinsiąs muviuose

CHICAGO.—Vakar Chicagoję 
lankėsi garsus mūviu aktorius 
Douglas Fairbanks su savo nau
jąja žmona, buvusia .Lady Syl- 
via Ashley. Jie sakėsi vykstą 
apsigyventi savo dvare ties 
Santa Monica, Cal. Daugias 
Fairbanks pareiškė daugiau mu- 
viuose nebevaidinsiąs ir gal tik 
dalyvausiąs mūviu produkcijoj.

Anglijos lakime nu
statė dar tris 

rekordus
LONDONAS, geg. 15.—Gar- 

si Anglijos lakūnė Mrs. Amy 
Johnson Mbllison, žmona neina 
žiaus garsaus lakūno, nustatė 
dar tris naujus rekordus. Vie
nas yra, kad ji parskrido iš 
Pietų Afrikos į Angliją į re
kordinį laiką-—4 dienas, 16 vai-. 
Visą gi kelionę iš Anglijos j 
Pietų Afriką ir atgal irgi pa
darė į rekordinį laiką—7 dienas> 
22 vai.

Ji šioje kelionėje padarė ir 
trečią rekordą, nuskrisdama iš 
Anglijos į Pietų Afriką į 3 die^ 
nas, 6 vai., sumuodama dau 
giau kaip 11 vai. dar tik ne
senai Įeit. Rose nustatytą re*- 
kordą. Leit. Rose kelionį. į abi 
pusęse padarė tik į 10 dienų.

Lakūnė jau pirmiau yra nu
stačiusi daugelį rekordų.

Blum atnaujinsiąs 
derybas dėl karo 
skolų mokėjimo

Numatomas Francijos premieru 
socialistų vadas tikisi išspręs
ti karo skolų klausimą

PARYŽIUS, geg. 15.— So
cialistų vadas Leon Blum, ku
ris veikiausia pataps Francijos 
premieru ateinantį mėnesį, šian
die kalbėdamas amerikiečių kliu- 
bo nariams užsiminė, kad Fran
cija po jo Vadovyste, atnaujins 
Franci jos-Amerikos karo skolų 
klausimą.

Nors ir neprižadėdamas sko
las mokėti, jis betgi davė su
prasti, kad jis bandys tą klau
simą išspręsti.

“Aš noriu paliestiJLkišiol ne
liečiamą klausimą—nesusiprati
mą dėl karo skolų”, kalbėjo 
Blum amerikiečiams. “Prancū
zai turi palinkimą manyti, kad 
skolos yra panaikintos. Bet mu
sų sauvališkas panaikinimaš’ka- 
ro skolų sutarties įžeidė ame
rikiečių supratimą komercinės 
dorybes. Betgi aš tikiuosi, kad 
nesupratimas dėl karo skolų ga
li būti išlygintas. Norint pa
statyti pasaulį ant geresnio pa
grindo, turi būti gerbiamos in
ternacionalinės suartys ir pa
rašai.”

Blum taipjau pabrėžė, kad 
busiančios valdžios užsienio 
politiką visai neveiks būvimas 
griežtai priešingų valdžių Vo- 
ketijoje, Italijoje ir kitose ša
lyse, kad ji bus paremta nepa
lankumu* kurios formos valdžiai, 
bet internacionaliniu teisingumu 
ir bendradarbiavimu.

Užsienio įreikalų 'ministerio 
vietį užimti bandoma prikal
binti . Edouard Herriot, šalinin
ką Francijos mokėjimo skolų 
Amerikai. Jis būdamas pre
mieru griežtai atsisakė pakeis
ti savo nusistatymą dėl mokė
jimo skolų ir todėl turėjo pa
sitraukti iš valdžios.

savo sklypą naujamiesty, bet 
kadangi sklypas randasi miesto 
ribose ir jame negalima bus į- 
rengti kapinių, tai nutarta šį 
sklypą iškeisti į kokį kitą už 
miesto ribų.

Po valdybos pranešimo buvo 
išrinkta nauja skyriaus valdy 
ba: V. Mockus, S. Kontrimas, 
žalimas. Visuotinis narių su
sirinkimas priėmė dvi rezoliuci
jas: vieną civilinės metrikaci
jos reikalu*, o kitą dėl laisva 
manių vaikų atleidimo nuo ti
kybos mokymo mokyklose. Nu
tarta pirmą rezoliuciją nusiųsti 
vidaus reikalų ministeriui, o 
antrą—švietimo ministeriui. Su 
manymuose buvo iškeltas pa
geidavimas pakviesti į Telšius 
daktarą J. šliupą su paskaita.

PALESTINOJE PER RIAU
ŠES SU ARABAIS ŽUVO 

LIETUVOS ŽYDAS
. .į u .

KA'UNAą. -A Prieš: porą me-’ 
tų iš Kuršėnų į Palestiną iš
vyko pil. Prūsokas. Kaune gau
ta žinių, kad Prūsokas dabar 
laike žydų muštynių su* ara
bais Palestinoje žuvo.

NUSIŠOVĖ KAUNO GELE
ŽINKELIŲ STOTY

I

KAUNAS. — šeštadienį pu
sėj dešimtos Kauno geležinke
lių stoties išvietėje revolveriu 
nusišovė Mordkelis Zivas, ki
lęs iš Kėdainių ap., Šėtos vai. 
Jis paliko laišką, kuriame pra
šo nieko dėl jo mirties nekal
tinti, 

s. 

,1 A  ................          —

Šantažavo Al Smith 
sūnų

NEW YORK, geg. 15. — 
Grand ju*ry apkaltino privatinį 
detektyvą Max D. Krone ir 
Brooklyno advokatą A. Henry 
Ross už šantažavimą Alfred E. 
Smith Jr., sūnų buvusio gu
bernatoriaus ir buv. demokra
tų kandidato į prezidentus.

Jaunasis Smith prisipažino 
sumokėjęs šantažistams (black- 
maileriams) $10,000 pinigais ir 
$10,000 vekseliais.

žymiai didesnis skaičius dar 
bininkų pravažiuoja pro Pane
vėžį, t. y. tie, kurie vyksta iŠ 
Utenos ir dalinai iš Ukmergės 
apskričių. šiemet ypatingai 
daug darbininkų išvažiavo iš 
Utenos apskrities, kurie suda 
rys didžiausį iš vykusių jų nuo 
šimtį. Aluntos, Malėtų, Laba
noro ir kt. valsč. samdinių pa
dėtis praėjusiais keliais metais 
buvo labai pasunkėjusi, todėl 
šios aplinkybės juos ir priverto 
ieškoti geresnių ir pelningesnių 
darbo vietų.

Per paskutinius ūkininkų su* 
važiavimus Panevėžy teko pa 
tirti, kad šios vietos ūkininkai 
nusiskundžia darbninkų stoka, 
tuo tarpu iš čia darbininkai taip 
pat vyksta Latvijon. Priežastis 
—perdaug numažintas atlygini
mas.

Matyt nekoks šiemet pasise- 
kjjnasKir Latvijoj, nes nekuriu

— . *
- .. I^>l. ,l.<įįll „, .
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Šuliny prigėrė valdi
ninkas

ROKIŠKIS.—Bal. 14 d. netol: 
gęlžkelio st. Narbuto šulinyje 
buvo pastebėta plaukiojanti ke 
purė. Pradėjus ieškoti, buvo 
surastas skenduolis. Ištraukus 
pasirodė, kad tai jaunas 20 me
tų amžiaus vaikinas P. Lauža 
das, kuris tarnavo Rokiškio 
apylinkės tardytojo raštinėj. 
Nuskęsta tik prieš keletą valan 
dų, nes jis iki 12 vai. nakties 
linksminosi viename st. vaka
rėlyje. Kadangi vaikinas buvo 
doras ir rimtas, saužudystės ne
buvo rasta pamato; netyčiomis 
į šulinį įkristi negalėjo, nes šu. 
linys turi aukštą rentinį, todėl 
pradėta stropi kvota. Gydytojai 
kupė smurto žymių nerado. Tą 
vakarą jis buvo nuėjęs į sve
čius pas Narbutaitės.

IR JAUNOJI KARTAIS AP
GAUNA JAUNIKĮ

PAKUONIS. — Pakuonio v. 
Margininkų km. vienas ūkinin
kas rengėsi susituokti su savo 
kaimyne Olga Kleinaite. Jau 
viskas buvo tikrai sutarta ir

RYMAS, geg. 15. — Italijos 
bankas pasiuntu ekspertų štabą 
organizuoti Ethiopijos finan
sus.

PITTSBURGH, Pa., geg. 15. 
----- Jų draugas pranešė, kad du 
žmonės, kurie naktį nusileido 
į apleistą kasyklą pasirinkti 
anglių, nesugryšta iš kasyklos 
jau daugiau kaip 20 valandų.

LONDONAS, geg. 15. —Kirs- 
ten Flagstad, Norvegijos dai
nininkė, liko sužeista Covėnt 
Grand Opera rūmuose, stikli
niam indui su pudra nukritus 
ant jos galvos.

WASHINGTON, geg. 15. - 
Senatorius Robinson tikisi, kad 
kongresas baigs dabartinį posė
dį iki birželio 6 d.

LA SALLE, III., geg. 15. — 
Rockfordo laikraščių leidėjas 
Elliott Bartlett liko užmuštas 
nelaimėj su* automobiliu ties 
Tonica, III.

WASHINGTON, geg. 15. — 
Kongresas šiandie priėmė biliu, 
kuris paskiria $410,000,000 elek- 
trikavimui ūkių ir kaimų.

sutuoktuvės greit turėjo įvyk
ti. Jaunoji pradėjus prašyti sa
vo sužadėtinį pinigų, sutuok
tuvinei suknelei įsitaisyti ir kt. 
reikalams, susijusiems su su
tuoktuvėmis. Jaunikis patikėjo 
ir davė sužadėtinei 1,300 lt. ir 
kt daiktų. Bet gavus “rank
pinigių” Kleinaite pasišalino ir 
atsisakė už kreditoriaus tekė
ti. Kriminal. policija Kleinaitę 
buvo sulaikius, bet, iškvotus, 
paleido.

TUCSON, Ariz., geg. 15. — 
Vietos kalėjime liko nutroškin
tas nuodingomis dujomis Jack 
Sullivan, 23 m. Jis mirė į 4 
min.
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Nedaliomis pairai sutarti.

Ai Moritvid, M. D.
West Town State Bank Bldg. 

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

Tel. Seeley 7330
Name telefonas Brunswick 0597

Telephone: boulevard 2800 .

JOSEPH J. GRISH

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

gęnau 
darbą laisvamany

Susirinkimas 
svetainėje, 3116 
Bus gera muzika, užkandžių 
gėrimų, Įžangos nebus.

J. D. Bendokaitis,
T. J. Kučinskas,
P. Mikulėnas.

gal nau- 
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įtaisus.-, 
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Tel. Ofilce Wentivortli 6380 
Rez. Hyde Park $

Dr. Sušauna
Motera lt vilku Ūku
,6900 So. Halst

Valandos 1-^4 po pieta, 
išskyrus seredomis ir

The Lithuanian 
Club has madėi dari 
ment of ;tlie 'pihg^ėss ori tliė. 
work of. the Scholarship kimi 
It has beeri ėxptainc'd’ that a t 
thiš time the Scholarship will 
not be ah būįri^Kt gjift būt 
will be giveri jūJhitfiė £orm o^ 
a loan. At present,-the Scholąri 
ship Fund rė^h^ęąjh ąppfoxi: 
matė šuhi ot 150 aollar^ which 
wilh be .enou’gh to proyide f oi 
oihe 'semešter’s tufticn orily.

Na, lAhktois malonus pava
saris jau čia; laukinės gėlės ir 
medžiai žaliuoja ir žydi, žmo
nės valiuoja į laukus ir miškus 
įasi'įėričti atsidavusia gamta. 
Tat ir north'sūi'di'ėčių jaunuolių 
choras “Bijūnėlis” nusitarė or
ganizuotai išvažiuoti į visiems 
mėgstamą ir žinomą- Jefferson 
mišką ant “lietuviško” kalne
lio rytoj, gėgužės 17 d. ir ten 
sU dairiomis, žaismėmis ir kito
kiais paįvairinimais prisvėikinti 
jaunąjį pavasarį, pasigerėti gra
žiais žolynais. Taipjau kviečia 
ir Visus kitus geros valios nork 
saidiečius draugus ir kaimynus 
Atvykti ir sykiu su “Bijūnėliu” 
pasižmonėti gamtom prieglobs
tyje. —Kvieslys.

> 1ATtOR^EYŠ AT LAW
, 6322. So. Western Avė*, 1

Valandos: kasdien nuo 3:80 . po piet 
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.

Cicero viešųjų mo 
kykly koncertai

S. P. MAŽEIKA
B31ė Litūariica Avehūė

‘Ofisas ir Akiniu Dirbtuvi 
756 West 35th St.

, kampas Hhlsted St.
.Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. diena

A.L.Davidhriiš, M.D. 
4910 Š. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:.: <t .. / < . .

rilio 9 iki 11 valandai , ryto 
ri'uo.6 iki 8 valandai vakarė 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Dh Strikol’is 
Gydytojais ir Chirurgas 
Ofisas 4641 
Ofiso val.:_.__------- _

vrik. Nedėiioj pagal sutarimu.
Ofiso Tel 

v JNamu T

Physical Therapy 
: and Midvvife 

6.630 S, tVesteiu 
Avė., 2nd fldor 
Hemlock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo riamųo 
se ar ligoninėse, 
dpodu massage 
Electric t r e a t- 
merit ir riiagne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims irmėr- 
ginonpa patari
mai dovanid.

JOIIN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Raad (W. 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdien.nuo 9 iki b.

Vakarais: Panedėiio, Seredoa ir 
, Pėtnyčios 6 iki 9. , 
Telefonas Canal 1175.

Naftai: 6459 S. Rockirell Street 
Telefonas Republic 9600.

Dr. V. A. Slinkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 Iki 4 ir huo 7 įid 4 
vai.* -Nedaliomis nuo 10 iki 12 

3343, South Haisted St 
Tel. Boulevard 1401

ir pasekųiingiąn''’ dirbti 
irvoje.

įvyks Vilnies
5. Haisted St;

j. F. ĖtJDEIKIS
4605-07 S. Hęrmįtage Averiue Phones Yards 1741-1742
Brighton Pąrk Skyrius, 4447 S;* Fąirfield, Laf. 0727

Būrys Hydėi Pafk apielinkės 
gyventojų turėjo susirinkimą 
Chicago BeAch Hdtėl sūlėjė. 
Jis nutarė pradėti vajų prieš 
trukštao kėliriią ChicAgos gat
vėse, Pirmiausia jis. dės pa
stangas suvaldyti oUtombbilių 
birbinėsi po to radio daihaš lei
džiamas į gatves ir t.p. Hyd'ė- 
parkiečiai tikisi, kad jie susi
lauks daug pritarėjų it- kitose 
miesto dalyse^ ba ištikrųjų 
ttrUkšmaVimaš Chicūgoje daro
si kai kada tikrai nepakenčia
mas.

šis vakaras ne vien Mockui 
sušelpti; jis bus taipgi ir lais 
vamanių mitingas, blačiai ap* 
tarsim, kaip pasekmingiau? ve
sti kovą prieš krikščionybės 
juodąją armijų. Aptarsim ne
tik laisvamanių veikimA Chi- 
cagojė, bet ir kitose lietuvių 
kolonijose, Apkąlbėsįm, 
hfeš galėtume geriau 
saVo broliam Lietuvoj 
prieš tašizin'o 
biną.

Dr. Graičiūhas sako, jisai pa

5. Mušt
“C” avėrage1 ,at college,

6. Rėcohimehdatious mušt bė 
by two professors from school 
and one outside^sonVce '(dmi! 
relatives), .

7. A record of grades mušt 
be furnished and mušt be sent 
from the school direct. Thcy 
will be returned to the can 
didate,

GREITAI IR PIGIAI
Išmokiname Anglu Kalbos, Gra
matikos, Sintaksės, Aritmetikos, 
Knygvedystės, Stenografijos, Pilie
tybės, ir kitu mokslo dalyku. Musu 
mokyklos nauja sistema stebėtinai 
greitai užbaigiama pradini mokslą i 
devynis mėnesius; aukštesni mok
slą i vienus metus. Šita mokykla 
jau davė mokslo tūkstančiams 
žmonių, ir tai padarytą per dvide
šimt tris metus. Todėl kviėčiariie 
brolius lietuvius Amerikos . Lietu
viu Mokyklon isirrišyti ir riiokytis.

(Tęsinys)
bŽ*UKŲ EŽERŲ KRAŠTAS.

Dzūkų kraštas yra pietų ry
tų Lietuvos dalis. Jis aįiiria 
Seinų, Alytaus, dalimi Trakų 
apskritį neokupuotoj LietUVOL 
Pėr .šį kraštą ęihat iŠ . žiemių

CICERO 
ro viešiesios męĮiyklos 
šia koncertus. Mokytojai 
kytojos ir jų mokiniai primo
sią ir išpildo programus. Tokie 
koncertai bus duoti ir šiemet 
pirmadienio ir antradienio va
karus, gegužės 18 ir 19 dd. Pa
rengimai įvyks Morton High 
School patalpose.

Kadangi Cicero j, kaip ii* ki
tose koldhijbsė, nibkyklas Įrih- 
kb įvairių tarilty ateivi^ vaikai^ 

’tūi į šiuos progtabnus bus įterp
ta daug numerių, kurie parodė 
tų> ar kitų tautų kultūrines ąs- 
mehylbes. Taigi programai ža
da būti neįprastai įd'oriiųš if 
įvairus. įdomūmaš jų bus dar 
ir tame, kad jie visgi parodys, 
kas skiepijama jaunubmenėi 
viešosios’e mokykioše, kokie kū
riniai ar vėikaiai parėnkahia 
jaunuOmehė's pramogoms ir t.

17, there will bė a coricėrt given . 
over W. G. E. S. sponsored 
by Pėobles Lurnitūre Coni i 
pariy. After the čohceft for, 
which we prepared mos’t of 
the season we are going to be 
on our way to the bijūnėlis 
pieniė ih Jefferson Grėve. Thiš 
pienie being the first we ex- 
pect a great numbef of people. 
The wild apple trees Are start 
ing to bloom, the grass is an 
kle high and greeh and fįesh. 
The beauty is cbmbarable to 
hothiūg! Therė will be Ali kihds 
pf gfiintes and entertainment 
tor all those that come; so TU 
be s'ė'eihg and šinging for- ydū

p. * Joseph Gžerwiėc atstovauja 
vieną didžiausių Chicagoje sta
tybos medžiagos firmų Vabdu 
Czerwiec Lumbėr Co., kuri ran
dasi adresu 3658 So» Western 
Avė., telefonas Virginia 0^53. 
Šioj kompanijoj- galite rasti 
įvairią statybai medžiagą, ga
tavai padarytas duris, langus ir 
stogams dengti asbestinę me
džiagą. Perskaitykit jų apskel
bimą šios dienos Naujienų lai
doje ir susipažinkit arčiau su 
jų išdirbamais produktais.

t :.. ' ... .Ai MašalSkiš u(V.......,
8807 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4189

8. ,A photograph miršt bo OWtUVm Dirėkloriail 
furnished. * ---------

Further inąuiries and cohri Į jtt JUOZAPAS A
muničations šhould be ntade to O > T f
Mr. Albert Lidy,.18O VV. IVasbr 
ingtoh St., 
of the L. 
Cornmitteė.

K P. GU61S
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N; Dearboru SL 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namu ofisas—3323 So. Haisted St. 

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80. 
Tel. Boulevard 1310.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniai!— 
naeral cutartien

- L J. ZOLP, ...
1646 Wėst '4 6tK Street I’hones Boulevard 52034J418

Kl. Jurgelionis 
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas 

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

Rezidencija
3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

Si c. lAchavičž
42-44 East 1081h St. Tel. Piillman 1270 arba Cūhal 2515

Phone BėMletard 70<2-

Dt. r. Z. Vežel’is 
beptįstas . ..

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47tk Street 

Valandos riuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj natai HŪtaHL

I !■ lĮII.JlĮHIIJ , ,1^ llll—I į Į ) III',

AMBULANCE PATARNAThere arė great doings in 
Bijūnėlis. As you know re- 
hearsals liave been diseoh- 
tinued būt that do'es not end 
the season for on Sunday, May

Variianių platesnio veikimo
Laisvamahiai ateikit, atsineš-

Dr. t. Dundulis
GYDYTO JA S. IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
į i# Telefonas Virginia D036 
(Mišo valandos nuo 2—4: ir nuo 
-¥v. vak. Nedėhoj' patai atitarti

Gfetttetališ 
Kohtraktorius

Ištaiso krautuvių frontus, porčius, 
stato garažus, mūrinius arba me
dinius, pakelia stubąs, cementuo
ja šklepus. Apstaitliavimas ‘dykai.

WM. te.
2417 Š. Campbell Avė;

Tel. LAFayette 7029

— Arina KaTriš, 
member of L. U. G. Scholarship 

f tommittee.

Susirinkimai ir prariiogy pranešimai 
DYKAI bris talpin&rtii Naujienose 
tiktai per DVI DIENAS. Už dau^ 
giaii pakartojimu reikės mokėti.

“NAUJIENŲ” ADM.

coę Lietuviu Daktaru 
raugi jos Nariai.

DR. G. SERNĖR
LIETUVIS 

___ Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis

ryalandos: nuo 1—Ž ir 7—8 s 
Seredomis Ir nedėl. pagril sutari 
Rez. 6631 So. California .ĄVenu 

Telefonas Republic 7868

Ofiso TęL Dorchester ,5194 
Rez. Tti. brase

Dr. A. A.
Rusas Gydytojai ir

Moterišku. Vyrišku, ~ 
bfiftas 6850°Stoney Island Are.

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Nedl 
įlomis ir iventadjeniais 10—19 

dienu.

DR. VAITUSH, OPr.
.. A ............ tIETUVIŠ ■■ y-
Optometrically. Akiu Specialistas. 
.Palengvins akiu įtempimą, kuris 

ešti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akiu 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. 
Nedėiioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimu akys atitaiso

mos be akiniu. Kairios pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Insurance Comptav

. Lengvus iriėnesiniai 
Pasitarimas, Brie- 

Apskaitliayimas DYKAI! 

H. M. ZEMON CO.
30 No. La Šalie St., 

Tel. STATE 7092 . i. . < 
Atsakomingi namu statytojai 

nuo 1916 — šimtai užganėdintu 
kostumeriu.

Atdara iki 8 vai. vakare.

The following (įŪAlificritiohs 
haVė beeh šėt-ūp:

1. Thė carididatė1 ihū’š't be a 
Vesident of Cook Cdūhty,

2; Mušt be of Lithuanian 
parentage, j

Š. No age or sex limitation;
4. Mušt

of a

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 737

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

Gyv. vfeta: 6733 Craridon Avė.
namu Tel.: — Hyde Park 3395

Nariai Chičdgos, Cicerbs Lietuvių 
Laidotiivių Direktorių Asociacijos.

<. -f ■ '■ ,|K.Ii4wi.IWIIIIIiiii»»i ii ui■■■ I HM m   

PATARNAVIMAS dieną ir naktį 
turime T<6t)lyčiaš Viždae Miešto balfrše.

or to any mėlhbei:
U. C. Scholarship •

Taip pifmadi'eiii'O, taip antra
dienio programas prasidės 8 
valandą vakaro. Patartina ii 
lietuviąinš AtSiiarikyti į Šiuos 
parengftriŪS.

Direktoriai

prigifntitei pVįhi'ėttAhti žeftlĄi 
čių aukštumą. Panašumas tarp 
Ožiški jos ir Žemaitijos yra di
delis, tik Dzūkų £amta atrodo 
kažin kaip lirtksmesnė, jaukes
nė, nėgu žemaičių.

Dzūkų kraštas yra toliau nUo 
juros, pasislėpęs tarp miškų ii 
dėl to ne taip įveikiamas Vva 
karų ir šiaurės vėjų, todėl čiri 
vasarį hė taip vėsu, kaip pa
jūry arba ežerų kraštė. Dzūkų 
kraštas yra tur būt iš visri 
sausiausias visoj Lietuvoj.

Dzūkų ežerai yra išmėtyti 
po visą aukštumą nuo rytų 
ligi vakarų, bet didžiausias 
ežerų spiečius yra apie Viešė
jus ir Seinus, kūrių dalis yra 
užimta priešo. Prie šių ežerų; 
yra prisiglaudę jaukas Dzūkų 
miesteliai, tarp jų nusitiesta 
daugybė kelių; prie jų iš žilos 
senovės pasiliko piliakalniai ii 
kitoki brangus paminklai.

Nuvažiavę į Lietūvą ir no
rėdami daryti Nemuno slėnid 
apžvalgą, turėsite progos pa
stebėti, kad Dzūkų kraštas yra 
apdovanotas didelėmis gamtos 
grožybėmis ir gausybe istori
nių vietų ir paminklų, kurių 
garbę ir didingumą yra išne
šioję po Lietuvą Dzūkų skam
biosios dainos, padavimai ir 
didysis dzūkų rašytojas Krėvė 
Mickevičius.

iv A. Mitkus
1410 South wh Čoūrt tJibėrb Phone tiicėrb 2109

• ■ * 9 ' ‘ - ¥ ». ...’ih^ <, i. 1 z. .'K** • ■'■ ^>-4' # ’K — • k j * ■> - . ■ ■ * m > * • 9-, .,•* * , * '^ii ii , -i m, ■' "v

J.FvRADŽIUS
668 West 18th Street . : 1 Phone Ganai 6174
S2 £ LO.’šktjbAs,,.,
Tl| West 18th Street Phor

Dį-. Charles Segal
1729 Šo. Ashlaiul

. 2-ros lubos
CHICAGO. ILL.

v 7 . y OFISO VALANDOS 
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, uuo 2 iki 4 
Vak po Pietri ir nuo 7 iki 8:30 VaL 
vakafo, Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880.

g Telefonai Yard» 0994

Dr. Maurice Kahn
i631 SOUTM ASHLAND AVĖ.

_ .. . Ofiho valandoi:
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 8 po pliete

7 Dd 8 vėl. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 2409

Dr. A. J. Manikaš
PHYSIClAN-SURGEON

i Office 4070 Archer Avė.
, Tel. Virginia 1116
Valandos: L—3; 7—8:30 p. p.;, 

Office & residence 2519 W, 43rd SL
Tel. Lafayettę 3051

Valandos “ _ \ .
Kasdien, išskyrus seredas.

Sekųiadieni susitarus.

KITATAUČIAI
Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

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

Gydo staigias ir . chronišku ligas, 
vyrų, moterų 
jausius meto 
elektros prie’ 

Ofisas
1034 W. 18th St., netoli Morgan St.

Valandos nuo 10—12 pieta ir 
hUo 6 iki 7:30 vai. vakaro.

TeL Canal 3110
H'yde PaVke6755S a^^Srai 7464

LOTU SAVININKŲ 
ATIDAI!

DudaVbkit Dabar!
Mes finansuosite ir pabudavd- 

sim ant jusu išmokėtos žemes, 
niekad daugiau nebus taip leng
va pasistatyti namą, kaip dabar. 
Jusu naujas namas bus suplanuo
tas ir smagus dėl jus ir jusu 
šeimynos. . . f 4 - y •k b

Be Įmokėjimy!

■ > : Kiti Lietuviai Daktarai ,

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

V. B.
Saugiau) *

SO. ASHLAND AVK 
uo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8

ivard .7820 
pect 1930

•
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įfl PADAUŽŲ FILOSOFIJA EF?
—------------------------ _™-------------------

vos ir aprašysiu kiekvieno svart 
bą.

gal liežuvį jai ištraukus?! 
vusių ir esančių valdininkų,^. Tą sumanymą parėmę, ' ,

- T • •! Y -A.’ 1 1

lius numirusių ir dar gyvų bu-

TERRA INCOGNITA
(Pinionzų minifiterio raštas 

be pabaigos apie jo kelionę į 
Lietuvą, po Lietuyą ir iš Lie
tuvos) .

ŽMOGAUS TURTAS
' , f į ; f i ' i

Aš vežuosi su savimi kelis 
pinigų maišus* į Lietuvą. Tai 
yra didelis turtai Aršiausias 
griešninkas galėtų papirkti ku
nigus ir vyskupus, kad jie ne
kaltu avinėliu jį paskelbtų ir 
iškilmingai palaidotų. Galima 
butų nusipirkti daug draugų, 
tapti svarbiu’ valdininku, žy
miu veikėju, papirkti valdinin
kus ir teisėjus, žinoma, men
kas žmogelis parsiduoda už ma
žai, didelis reikalauja labai 
daug. Neveltui amerikonai sa
ko, kad kiekvienas turi savo 
kainą.

Nežiūrint, kad už pinigus

galima visokių zbitkų pridary
ti, viską nupirkti ir netoli vi
sus papirkti, visgi žmogus tu 
ri ir už pinigus brangesnio tur 
to. Savo gyvybės beveik nie 
kas neparduotų už jokius pi
nigus. Ką jau kalbėti apie gy 
vybę! Paimkite tik aki, ausį, 
ranką, koją ar kokį kitą žmo
gaus člonką. Už tuksiančius 
dolerių jis jų neparduotų. Ku' 
rio nors svarbesnio organo nei 
už milionus dolerių neleistų 
nupjauti arba sunaikinti.

Pinionzų ministeris atsigulė 
į lovą ir pradėjo pats į save 
žiūrėti. Kiek čia Dievo dovanosi 
Už milionus dolerių jos nenu- 
pirktum. Romos bažnyčiose bu
vo užrašyta “Pažink pats sa 
ve”. Taigi šį vakarą aš nu
sprendžiau sueiti į pažintį pats 
su savimi, nes laivu plaukiant 
kartais nelieka ką daugiau da
ryti.

Nemalimas Įveiktas
Dabar Valgo Viską

P-nas J. K. 1S Montreal, Canada rašo, kad 
jam daug pagelbėjo NUGA-TONE. Turi dau
giau gyvumo ir nebejaučia pilvo skausmu. 
Tai nėra mokamas liudymas, jis buvo at
siųstas Huosa jo valia. Daug kitų praneša 
panašius rezultatus. NUGA-TONE vartojama 
metų metais kaip pagelba malimo sistemai. 
Tai yra daktaro receptas ir turi gyduoles, 
kurios didina malimo organu veikme. Jei 
jūsų apetitas prastas arba turi vargo su 
nemalimu—pamėginkite NUGA-TONE. Paju
site nauda j keletą dienų. Mes žinome, kad 
patarsit ir kitam. Mėnesio trytmentas už 
Vieną Doleri. Parduoda visi aptiekoriai su 
garantija grąžinti pinigus, jei busit nepa
tenkinti. Nepriimkite pamainų.

Nuo užkietėjimo Imkit—UGA-S0L—Idealų 
Lluosuotoją vidurių 26c ir 50c.

MALEVOS
Didžiausios malevų išdirbėjų ir dlstri- 
bu torių Įstaigos Chicagoje. Standarti
nės rųšles malevą už tiktai

V3-V2}
regullarėe kainos -Į*^1«'

7.00% gal. Sherwin Willlams Trim Var- 
nišo, iš Majestic Radio, kuris suban
krutavo. $2.75 vertės QEA
kaina -------- —;---------------------
Namams Maleva. Gloss ar Fiat, Great
Lakęs rųšles, kitur $2.25, 25
Montgomery-Ward certifikuota maleva 
Sand Kote flnish, pirmiau Cf tflfl 
$3.20, dabar ..... ..... ...... .........
Juodas Screen Enamelis 5O<£’- 
Dabar galionas 

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

PAINT EXCHANGE OF 
CHICAGO 

1567 MILWAUKEE AVĖ.
6836 8. HAL8TED 8T.

2274 ELSTON AVĖ. 
Telefonas: Armitage 1440.

Didžiumą 
LIGŲ 

atsiranda nuo nešvarumo žarnose
Galvos skaudėjimas, skilvio li

gos, persišaldymas, nervuotu- 
» mas, vidurių užkietėjimas, ink

stų ligos, nemiga, odos ligos, 
reumatizmas ir tt. yra priežasti
mi, susidariusia nuo v prisirinku- 
rių nuodų žarnose. Pašalinkit 
tuos nuodus, pasiliuosuokit ir nuo 
tų negaliavimų.

Labai švelnus, ir geriausiu 
tarpininku organizmui išvalyti 
yra Ucco Herbolene. Pabandykit.

Parsiduoda visose vaistinėse.

UNIVERSAL 
MEDICINE CO.

1901 Hervey Street 
Chicago, Illinois

Turiu dvi aki. Neleisčiau 
niekam jas išdurti, už jokius 
pinigus. Jomis aš matau vis
ką, kas tik nepaslėpta. Jomis 
žavėju merginas ir žmonas. Jos 
mis verkiu ir gaunu žmonių' 
simpatijos. Be jų negalėčiau 
nė skaityti, nė rašyti. Tiesa, 
sviete yra daug šlykščių daly' 
kų ir niekam nevertų žmonių. 
Laimingi žmonės, kurie nega 
Ii jų matyti. Bet yra ir masi
nančių dalykų. Nė skulptorių, 
nei architektų, nei artistų dar 
bas, nei gražios moterys, nei 
gamtos gražumynai aklam 
žmogui nieko nereiškia. Tokiu 
budu jis išvengia .visokių pri- 
podkų ir nereikalingų išlaidų. 
Visokie pleperiai neturi progos 
jį bovyti savo raštais ir jis 
pats negaišina kitų laiko savo 
literatūra. Tačiaus kada atim 
si žmogui ir akis, ir nosį, ii 
ausis ir kitus člonkus, vargiai 
verta bus jam gyventi. Be no
sies negalėtum užuosti, ar val
gis šviežias ar sugedęs, ar at
siduria! “Draugo” Kampininko 
pasmirdusiaihe kampe ar ko
kioj švankioj vietoj. Sakoma, 
kad žmonės kiša savo nosį į 
svetimus reikalus. Jei neturė
tum nosies, jos negalėtum įkiš
ti ne tik į svetimus, o ir sa
vo reikalui, žmonės tai pake
lia, tai nuleidžia nosį, kartais 
gauna didelę nosį, o kartais 
ir per nosį.

(Galo niekad nebus)
Nuo cenzoriaus. J- Padaužų 

ministeris kai ir Strimaitis ra
šo apie tokius dalykus, apie ką 
kiekvienas žino ir it kaimo bo
butė tauzija be galo ir kraš-; 
to. Griežtai uždraudžiu jam ra-! 
šyti apie žmogaus kūną ir jo 
organų brangumą. Musų orga
ne nėra vietos svarbiems daly
kams apkalbėti, o čia, lėidžia-j 
ma dar visokiems ignorantams 
išsipliaukšti. Noriu žinoti; kur 
dingo Apšvietos komisija, kad 
parėdko nepadaro.

Apšvietos Komisija šit ką 
turi pasakyti: mes neesame 
žmonių perdirbimo industrijoj. 
Kada redaktoriais, ministeriais 
ir komisininkais paskiriate 
žmonės, kurių protas ir įsiti
kinimai ragožiais Varteliojasi, 
reikėtų juos siųsti į cirką kai
po svieto dyvą, o ne mums pa
vesti juos tvarkyti.

Pinionzų ministerio žodis.— 
Aš įžeidimo ir tikėjaus. Ap 
švietos Komisija mano, kad vi
si ministeriai, net ir dvasiškie
ji, yra kukū. Jeigu jau vienas 
jninisteris ištikrųjų yra mišių 
ganas, tai nereikia pasmerkti 
visos musų klasės. Bus para 
gintos kuopos, kad įneštų 
skundus prieš tokį Apšvietos 
Komisijos arogantiškumą. Pi 
nionzų ministeris pasiteiraus 
pas profesorius, kaip sutaisyti 
protesto rezoliuciją.

tad sumanėme visų jų pikče? 
riūs atspausdinti vienoj kny
goj, kad svietas žinotų, kū
nuos nuvertėme ir kurių dai 
nepajėgiame nuversti.

’Su nuverstaisiais bėdos nė
ra, nes jie neturi progos grįž 
ti ir vėl trobelius daryti, to
dėl juos galima ? pagirti ir nė 
vieno jų grieko neminėti. Vieš-, 
pataupančioji vyriausybe musų 
loskos neprašo, nes jai nepa
sipriešinsi. Tokiu budu nebus 
tarta blogo žodžio nė apie vie- 
r- ■■ if

Tačiau nemanykite, kad Pa- 
daūžų Albume bus tik respub
likos činauninkų . pikčeriai. Mes 
juos taip surauksime, kad jie 
vietos neeikvotų. Toje knygoj 
bus pikčeriair graborių, saliun- 
čikų, groserninkų, kunigų, de
tektyvų, daktarų, advokatų, 
restorančikų ir bile kieno ki
to, kas tik užmokės, kad ga
lėtų savo pikčerį įdėti ir save 
pagarbinti. Kas daugiau pini
gų mokės, to didesnis bus pik- 
čeris ir daugiau išaukštinimo. 
Iš to albumo galėsite susipa
žinti su tokiais žymiais žmo
nėmis, apie kuriūos nei jus, 
nei kitas svietas iki šiol nebu
vote girdėję.
— Komercijos departamentas.

kaušą atsargai nusėmę. 
štai davatką pasodino, 
(iki pat ausų aptvino), 
kipšai pagriebė liežuvį... 
ir pabandė peiliu piuvį, 
bet aštrumo nepakanka — 
įsipiovė velnias ranką!... 
šoko boba kaip patrakus,— 
mat, liežuvį ji sūplakus 
buvo gyva būdama, 
kai karštai begindama 
ji “tikėjimą” melavo 
ir tik vien teliežuvavb..... 
Vargo ten su ja velniai, 
keikė Ją: “Kad kur vėl

iniai!...” 
Ji liežuvį kai turėjo, 
tai smalos vis daug reikėjo 
ir velneliai pamainom 
smalų^Tempdavo bačkom...

ryčius Chicagoj, vakarieniaus 
Los Angeles, Cal. Jis išlėkė iš 
Chicagos 10:15 vai. ryto, o nu
sileido Los Angeles 7:15 vai.

popiet, kaip tik laiku vakarie
nei. Los Angeles, miestą jis 
pasiekė į 8 valandas ir 10 mi
lučių.

LAIKYKITE VERTYBES SAUGIAI 
Drovers Depozitų Apsaugos Voltuose

OMU

Davatkos mirtis ,

ŠIOS SAVAITES
J

Eitra Sargeliai
SAMPELINfi |

ELEKTRIKINfi Į JĮ
LEDAUNĖ Bj|
VERTES $150

ROOSEVELT 
FURNITUREi

2310 West 
Roosevelt Road

Tel. Seeley 8760

Tautinėse Kapinėse 
palaidotas Walteris 

Kazlauskas

Ausis turi nemažiau svarbos 
už nosį. Jeigu negirdėtume, 
kalbėtojai negalėtų sakyti pra
kalbų. Dainininkai rėkautų tik 
sau. Muzikantai išrodytų klau- 
nais. Dingtų visi pletkai. Nie
kas nepaskęstų skolose iki au
sų. Negirdėtume visokių gan
dų. Negalėtume vienas kitam 
pakuždėti į ausį.

Nosis ir ausis yra svarbus 
organai, todėl kišti J jūos žir
nius, pupas ar kokius kitus 
daiktus neišpuola.

Prie galvos grjžšiu kada vė
liau. Dabar eisiu prie kitų or
ganų, kurie randasi žemiau gal

PADAUŽOS IRGI
LEIS ALBUMĄ

Pakanka kąpi Pabūti
bile kiek laiko i/^įVykšta su
kaktuvės. Galima švęsti 10 mi 
nučių sukaktuves nūo pasku
tiniojo cigaro surukymo. Ga* 
Ii įvykti 24 valandų sukaktu 
vės nuo barzdos skutimo, ar
ba apsiženijimo, arba namo su
grįžimo. žinoma, gali sukakti 
mėnuo, du mėnesiai arba me
tai, net ir keli metai.

Barzda ilga užaugtų, jeigu 
reikėtų visų sukaktuvių labai 
ilgai laukti. Vadinasi^ vienaš 
sukaktuves gali ant ilgai ati’ 
dėti, o kitas pusėtinai greitai 
vykdinti.

Nuo Padaužų Respublikoš 
įsisteigimo jau praėjo daug 
metų. Ir jokio stroko dar nė
ra sukaktuves minėti. Mat, 
musų Respublika nesvietiškai 
stipri ir nėra jai jokio pavo
jaus artimoj ateityj griūti. Gi 
Dariaus ir Girėno paminklo sta
tytojai Chicagoj jau pasisku
bino sukaktuves atšvęsti. Tuk* 
stančiai porų skubinasi pami 
nėti savo metines ir kitokiai 
ženybinio gyvenimo sukaktu
ves. Bent prieš tai, kol spės 
vienas kitą užbalamutyti arba 
vienas nuo kito pasitraukti.

Kadangi laikas bėga ir įvai 
riais budais verčiame vieną 
valdžią po kitos, ir kadangi 
pasidarė jau nemenkas skait

Kai davatkos kūnas mirė, 
dusiai velnias smalą virė, 
nes ji velniu vis tikėjo, 
kol jai pabaiga atėjo. 
Jeigu taip, kodėl nebūti, 
ir velniams? Davatkoms zu

iti

■Al,

juk be jų pebutų kaip... 
Tai dabar ir buvo taip: 
Vos išlindo rūgšti dūšia, 
manė, kad kotai nulušią, 
šakių nuo sunkau's kėlimo, 
prireikė velniams vežimo, 
kol jie dūšią nugabeno: 
mat, labai, padla, paseno... 
O virėjas šaukia: “Vos!?... 
Neužteks nei tiek smalos! 
Juk išlaks, padla, nelaukus—

Gegužės 12 dieną buvo gra
žiai palaidotas Lietuvių Tauti
nėse kapinėse Walteris Kazlau
skas. Paliko nuliudusią moterį 
Stasę, tėvų pavarde Miliniukę, 
tris dukteris, Eleną, Stellą, Ma
rijoną Rupšienę ir žentą Anta
ną Kupsą, du sūnūs, Antaną ii4 
Vincentą; paliko daug giminių 
ir draugų.

Apie antrą valandą popiet 
gražus būrys giminių ir drau
gų susirinko namuose adresu 
7259 So. Talman avenue. Jie 
suteikė velioniui paskutinį pa
tarnavimą palydėdami j j į am-: 
žiną pasilsio vietą, Lietuvių 
Tautines Kapines.

Laidotuvėse patarnavo laido
tuvių direktorius A. Petkus.

Senas Petras.

Iš Chicagos į Los 
Angeles į 8 va- 

landas
Howard Hughes, amatorius 

aviatorius, subetino iš $50 su 
draugais, kad jis, pavalgęs pus’

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATU HOUSE 

908-910 W.14th Street 
MOTERŲ DIENA SERED0MIS

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

Phone CANal 9360

KIEKVIENOS Vf . • YRA
RŪŠIES JI V JL PAVOJINGA

Tiktai moksliškas paraifitis tinkamai jums mus paraiščiui pritaikinti su pilnu pa* 
pritaikintas pagal skirtingų kylos rūšį Į sltikčjimu I 
jums tikrai padčs. Vengkite nemalonu- Į Elautikinčs pančlakos, diržai, braces 
mų, Atsiduokite i patyrusio Esperto pa- pažeistiems, čeverykai tiems, kurių sųna- 
raiščio pritaikintojo rankas. Ateikite pas | rial nesveiki.

įvyrąs ir moteris i KAINOS I
PRIŽIŪRĖTOJAI Į PRIEINAMOS

Chicago Orthopedic Co., 183 W. Lake St.
_______ _______________  ARTI PRIE WELLŠ STREET __________________________

Atidarymas Gražaus Daržo
BIG TREE GROVE

Archer Avė. (six blocks West of Kean)
WILLOW SPRINGS, ILL.

Gegužės-May 17 dieną, 1936
- \ ■ >; ;? '':A' ( ' :

Užprašau visas Draugystes ant atidarymo, kurios yra paėmusios 
daržą šiai vasarai ir visus Lietuvius čia pakvėpuoti šviežiu oru, pasi
linksminti smagiai ant tyro oro. Užkandžiai veltui.

Užprašo JONAS MIKNIS, Savininkas.^
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GLOBA NUO UGNIES IR VAGIŲ
• Gegužes 19 dieną, 1934, vienas iš didžiausių Chicagos isto
rijoje gaisras sunaikino Stock Yards businio apielinkę. Senojo 
Drovers Bank namai buvo vidury gaisro liepsnų, bet visos 
vertybes Drovers Apsaugos Depozitų Voltuose išliko puikiau
siam stovy—nė menkiausio nuostolio nuo ugnies, vandens ar 
karščio.

C
Iš kitos pusės, šimtai žmonių—kurie laike savo vertybes 

namuose ar ofisuose—viską pražudė.
Jus nežinote kada ugnis gali ištikti jūsų namuš ar ofisą— 

bet jus galite žinoti, kad jūsų vertybės yra apsaugotos vi
suomet, juos laikant moderniniuose nedegamuose Drovers 
Safe Deposit kompanijos voltuose.

Kviečiame jus aplankyti Drovers voltus ir už tai mes nie
kuo jūsų neskolinsime. Pamatykite savo akimis tuos moder
ninius išradimus, kokiais Drovers Safe Deposit Vault aprūpina

DARBO VALANDOS:*.
Kasdien: 9 vai. ryto iki 3 po piet.
šeštadienj: 9 vai. ryto iki 2 po piet.

Drovers National Bank 
Drovers Trust &. Savings Bank

MEMBERS. FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

47TH STREET AND ASM LAN D iĄV E N U E •CHICAGO J

GERKIT TIK GERA ALŲ Į 
^n\bvo5/(Z

SOUTH SIDE BREWING COMPANY

3225 So. Lituanica Avenue
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179

Visi gęrią ir mėgsta AMBRČSIA 
ALŲ nes jie žino, kad tas alūs yra 
padarytas iš geriausios rųšies pro 
dūktų.

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

L. M. NORKUS
Res. YARDS 2084

Gerkit ir Reikalaukit
Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
žvaigždžių 

Kentucky 
JBourbon 

ir 
Lietuviškos 

' Degtinės

NATHAN 
KANTER

Mutual Liquor Co.
4707 So. Halsted St

TeL YARDS 0803
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NAUJIENOS

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

1739 South Haisted Street 
Telephone CANal 8500

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

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Haisted SU Chicago, 
Iii Telefonas Canai 8500.

• NAUJIENOS,CMcago, IĮ ~ šeštadienis, geg. 16, 1936

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

Ubakyirio kalnai
Chicagoje — paštu:

Metams --------,
Pusei metų_______ .___
Trims mėnesiams_____
Dviem mėnesiams ______
Vienam mėnesiui n____

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija----------- ------------- 8c,
Savaitei--------------   18c
Mėnesiui _______________ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
paštu:

Metams - -------------—--------  $5.00
Pusei metų --------------------- 2.75
Trims mėnesiams__ _______  1.50
Dviem mėnesiams _________  1.00
Vienam mėnesiui___ ______  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams _______ -________ _ $8.00
Pusei metų _____ __________ 4.00
Trims mėnesiams   ______ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

NUSTEBINO AMERIKĄ

Sekantis Franci jos ministeris pirmininkas bus so
cialistų partijos, vadas Leon Blum (ištark: Blon).

Vakar amerikiečių kliubo nariams Paryžiuje jisai 
pareiškė, kad vyriausybė, kurios priešakyje jisai stovės, 
atidarys diskusijas Francijos karo skolos klausimu 
Amerikai. Tų klausimų pirmesnės vyriausybės jau bu
vo “palaidojusios — tos vyriausybės, kurias kontroliavo 
Francijos bankininkai ir stambieji fabrikantai.

Amerikai nuostabu, kad skolų, kurių buvo atsisakę 
mokėti Francijos konservatoriai, dabar pripažįsta ir ža
da dėl jos tartis Francijos socialistai!

“Raudonas” baubas, kuriuo atžagareiviai gąsdino 
Amerikos publikų po Francijos parlamento rinkimų, da
bar jau nebus jai toks baisus.

niai Francijos socialistai laiko 
“bendrą frondą” su radikalais. 
Dabar prie jų prisidėjo ir ko
munistai. Tokiu budu susidarė 
“liaudies frontas”.

Komunistai Franci jo j e turi 
apie pusę tiek jėgų, kaip so
cialistai. Bet ir jie turi politi
koje reikšmę. Jie turi pasekė
jų organizuotų darbininkų ma
sėse. Todėl socialistams ir ra
dikalams buvo svarbu įtraukti 
komunistus į kairiųjų partijų 
bloką.

Visai kas kita Amerikoje, čia 
socialistai kai kuriose vietose 
yra stiprus: Mihvaukee’je 
(Wis.), Reading’e (Pa.) ii 
Bridgeport’e (Conn.). Bet, kai
po nacionalė partija, socialistai 
yra silpni. O komunistai Ame
rikos politikoje nereiškia nieko. 
Tai kokiu budu čia dabar, so
cialistai, 
•tą” su 
gimdyti 
partiją?

Tokia
imti farmerių ir organizuotų 
darbininkų mases. Bet ar far
merių masės pasitiki komunis
tais? Ne. Jos komunistų ne-

suėję į “bendrą fron- 
komunistaiš, gali pa-

Farmerių-Darbininkų

partija juk turėtų ap-

mėgsta. Net ir socialistai dau
gumui farmerių dar atrodo 
baisus.

O kaip su organizuotais di
džiosiose unijose darbininkais? 
Jie daugumoje komunistų tie
siog neapkenčia. Socialistams 
darbininkų unijos pastaruoju 
laiku imą simpatizuoti. Juk to
kioje Mihvaukee’je, arba Read- 
inge, arba Bridgeporte socia
listai nieku badu nebūtų galė
ję sumušti republikonus ir de
mokratus be darbininkų unijų 
pagelbos.

Yra vilties, * kad toliaus san
tykiai tarpe darbininkų unijų 
ir socialistų pasidarys dar ge- 
resni ir, galų gale, jie politiko
je susivienys (kaip kad įvyko 
Anglijoje). Bet jeigu socialis
tai pirma susijungs su Komu
nistais, o paskui bandys prieiti 
prie darbininkų unijų, tai šios 
jiems atsuks nugarą.

Taigi sąlygos Amerikoje yra 
tokios, kad čia komunistai yra 
ne pagelba, sudarant darbinin
kų, farmerių ir kairiųjų parti
jų “liaudies frontą”, bet — 
kliūtis. Gaila, kad taip yra, 
bet su faktais reikia skaitytis.

ELKLADER, la. — Maynard 
Lenox, 18 metų berniukas, ir 
jo meilužė Pearl Shine. Jie su
sitarę nužudėZ Danięl Shine,

liau, kada vilties sugrįžti ne 
to rusai bhvo pasiūlę duoti 
;iems žemės įsikurti, bet no 
rėdami grįžti tėvynėn, lietuviai 
tos žemės neimdavo. Tik vė- 
buvo, lietuviai ištrėmime pra
dėjo kurtis. Pirmieji įsikūrė 
čiornaja Padinoj. Kiekvienai 
šeimynai davė po 6 dešimtines 
žemės, šeimynai, kurioje buvo 
keli sūnus tai kiekvienam sū
nui duodavo po 6 dešimt. Mo
terims to neskyrė. Lietuviai; 
kaip ir visur svetimuose kraš
tuose, greitai įsigyveno, gra 
žiąi sutvarkė savo ukius, kad 
patys rusai pradėjo jų pavyz
džiu ūkininkauti. Aplink Čior 
na j a Padina buvo dideli neap
gyventos, bet labai derlingos 
žemęs plotai. Lietuviai prie sa
vo nuosavos žemes dar nuo
modavo po 50—100 dešimtinių, 
augindavo kviečius ir puikiai 
vertėsi.

čiornaja Padina buvo vien 
lietuvių gyvenamas kaimas, 
kuriame prieš pat kąrą buvo 
apie 90 lietuvių ūkininkų, ar
ba apie 1,000 žmonių. Lietu 
viai turėjo savo parapiją, baž

nyčią, mokyklą, draugiją, cho
rą, skaityklą. J. Gyviui čia at
vykus, parapijos kunigu buvo 
Ugintas, mokyklos mokytoju 
Kriščiukaitis. J. Gyvis greitai 
suėjo į artimus santykius su 
visa kolonija ir uoliai prisi
dėjo prie lietuviškojo darbo, 
rengdamas lietuviškus vaka 
rus, vesdamas chorą, platin 
damas lietuviškus laikraščius. 
Karo metu J. Gyvis daug rū
pinosi lietuvių pabėgėlių rei
kalais, kurių nemaža buvo at 
vykę ir į čiornaja Padina. Be 
Čiornaja Padina, Samaros gu 
bernijoje buvo dar dvi lietu
vių kolonijos: Tolovka ir Li- 
tovka, kuriose gyveno apie 150 
lietuvių. Kiltfs revoliucijai Ru 
sijoj, lietuvių kolonijos pairo, 
nes iš vienų lietuvių, kurie ne
pasidavė bolševikų naujai tvar
kai buvo atimtos žemės, o ki
ti, išgirdę apie laisvąją Lietu
vą, grįžo į tėvynę. Paskutiniu 
laiku J. Gyvis tarnavo apskr. 
v-ko įstaigoj. Velionis buvo 
silpnos sveikatos, nes būnant 
jam rusų — japonų kare 1904 
m. buvo sužeistas. “L. A.”

DK. DANIELIUS ALSEIKA

“Tėvynė” gavo žinią, kad Vilniuje mirė Dr. Danie
lius Alseika.

Tai netikėta žinia, nes Alseika buvo dar tik kokių 
54 ar 55 metų amžiaus ir nebuvo girdėt, kad jisai butų 
sirgęs. Jisai buvo judrus žmogus ir mėgo dirbti Vilniu
je jisai turėjo nemenką praktiką, kaipo gydytojas, ir 
laikė ligoninę. Be to, jisai veikė pirmeiviškoje “Kultū
ros” draugijoje ir prižiūrėdavo “Vilniaus žodžio” reda
gavimą. .... f

Velionis buvo tipiškas pirmeivis — laisvų pažvalgų 
žmogus, priešas klerikalizmo, bet kartu aiškiai nėnp- 
sistatęs politikoje. A

Marijampolės gimnazijoje (į kurią jisai persikėlė 
iš Liepojos) besimokindamas, jisai buvo pasidaręs so
cialistu, bet paskui, kai išvažiavo į Varšuvos universite
tą, pakrypo į tautišką liberalizmą. į

Dr. Alseika apsigyveno Vilniuje, ir kai lenkai Vil
nių okupavo, jisai ilgą laiką buvo Laikiniojo Lietuvių 
Komiteto pirmininkas. Bet iš tos vietos jį išstūmė kle
rikalai. Tuomet jisai su kitais pirmeiviais suorganizavo 
“Kultūros” draugiją. Kova tarp tų dviejų organizacijų 
visą laiką buvo aštri. Ji eina ir dabar. Gaila, kad pa
žangiųjų Vilniaus lietuvių pusėje dabar bus viena inte
ligentiška jėga mažiau.

Apžvalga
SAKO, KAD TROCKININKAI

LIKVIDUOJASI
“Nauj. Gadynė” rašo, kad 

New Yorke paliovė ėjęs trocki- 
ninkų laikraštis “New Militant’ 
ir kad likviduojasi trockininkų 
organizacija. , Ji susivienijanti 
su “kairiaisiais” socialistais, 
kuriems vadovauja Norman 
Thomas.

“Pradžioje” (rašo “N. G.”) 
“trockininkai buvo susiorga
nizavę į kairiųjų komunistų 
lygą- Po kiek laiko jie ėmė 
flirtuoti su Mustės šalinin
kais ir galų gale susivienijo, 
pasivadindami Darbininkų 
Partija. Bet ir susivieniję 
jie, matyt, buvo silpni. Aiš
ku, kodėl: pas trockininkus 
eidavo nuolatiniai ginčai ir 
skaidymasis. Nepasidalinta 
‘revoliuciniais principais’. ” 
Kažin, ar jiems .seksis ge 

riau, susivienijus su Thomaso 
“kairiasparniais” ?

FARMERIŲ-DARBININKŲ 
PARTIJA IĘ “LIAUDIES 

FRONTAS”

“Tiesa” reikalauja, kad mes 
botume “logiški” ir stotume už 
Farmer-Labor partiją Ameri
koje, jeigu mes pritariame 
“liaudies frontui” Francijoje.

“ ‘Naujienos’ liaudies frop’ 
to laimėjimą Franci joj užgi- 
ria, kaipo puikų dalyką”, sa
ko LDS. organas. “O tuo 
pačiu sykiu priešinasi stida 
rymui socialistų ir komunis< 
tų bendro fronto Amerikoj. 
Tai kur čia logika?

“Jungtinėse Valstijose pla
tus liaudies frontas gali būt 
suorganizuotas pavidale Far- 
merių-Darbo Partijos. Jąu 
gana didelis judėjimas vys
tosi toj linkmėje. Tačiau, kol 
tarp socialistų ir komunistų 
partijų nebus sudarytas ben
dras frontas, tol riebus gali
ma suorganizuoti gana reikš* 
mingą liaudies frontą Far
merių Darbo Partijos pavi-

■ dale.”
Bet kodėl gi ne?
Bėda, kad “Tiesos” logika 

yra perdaug mechaniška. Jeigu 
Franėijoje “liaudies frontas”, 
tai ir visur turi būti “liąudięs 
frontas”; jeigu Franci joje sof 
cialistai su komunistais sudarė 
“bendrą frontą”, tai ir Ameri
koje turi būt toks “bendras 
frontas”.

Tai yra logika, katekizmo, o 
ne praktiškos politikos. Fran
ci joj e sąlygos yra kitokios, ne
gu Amerikoje.

Franci joj e socialistų partija 
yra didelė jėga politikoje. Jąu 
seniai jie išrenka į parlamentą 
apie 100 atstovų (o dabar iš* 
rinko 146 ir neo-socialistai iš
rinko 34; kartu 180). Jau se-

(korespondencijos
Pearl vyrą, kuris buvo 60 me
tų amžiaus.

Toronto, Kanada
Trumpai apie viską
Labai esu dėkingas drg. J. 

Martinoniui u*ž suteiktą Kaz
lausko ądresą. Pinigus nelai 
mingąjam Kazlauskui 
čiau ir, kada gausiu 
vimą, tai perspaudą 
aukotojų sąrašą.

pasiun- 
pakvitą 
pranešiu

Aš nesitikėjau, kad kaip ku
rie draugai palankiai atsilieps 
į mano iškęltą klausimą dėl 
įsteigimo ^“Naujien^gįejį nuola
tinio. “Toronto žiiįįy^kjpriaitfs”. 
Vienas iš nehuilši“Kelei
vio^ ir “Naiijiėiių^ bendradais 
bis J. Jaras nei tik kad šį su
manymą remia, bet kartu su 
drg. J. Martinioniu išreiškia 
pageidavimą įsteigti ne tik 
“Toronto žinių Skyrių”, bet 
visoj Kanadoj, kur tik randa
si didesnė lietuvių kolonija, 
butų įsteigti panašus skyriai 
ši jų mintis yra gerą ir ver
ta apkalbėjimo. Labai gaila, 
kad dėl laiko stokos šią klau
simas reikia atidėti kitam kar 
tui. Torontiečiai, kurie bendra
darbiauja spaudoje1, turėtų at
siliepti ir pareikšti savo nuo
monę. šiuo klausimu*, kaip tik 
gausiu liuosesnio laiko, para 
šysiu plačiau ir “klibinsiu” jei
gu jau ne visus kanadiečius, 
tai bent torontiečius, kad pa 
laikytų nuolatinį “Naujienose” 
bendradarbiavimą.

nią, kuri susirinkus pasižiūrė
ti ir pasigerėti minėjimu, bet 
taipgi kiekvienas savo širdyje 
jaučia pasitenkinimą, kad nors 
retkarčiais ir tam tikrais klau
simais. galima bendromis jėgo
mis gerą darbą padaryti.

Taipgi reikia priminti, kad 
viso Toronto darbininkai ben* 
drai apvaikščiojo; P. Gegužės 
ląbai įsptfdinfeai kaip 50 m. 
šios šventės jubiliejų.

Tik gailą;'jkad plačiau nega- 
4iū aprašytiems tą dieną dir 
bau dar su geru viršlaikiu ii 
negalėjau dalyvauti demonstra' 
cijdj. Kiek'^pastebėjau kapitą 
liąfthM spaudoj, tai rašę, jog, 
dėifeMstravo 15,000 žm.,^ par* 
ke, kuriame1 įvyko iškilmės; 
buvo 25,000.

Bet vietinis lietuvių laikraš 
ti's “D. ž.” rašo beveik du kari 
tiek. Kiek teko girdėt, tai aš
trių susirėmimų nebuvo, ne
skaitant to, kad keliems hitle
rininkams apdaužyti antakiai.: 
Reikia pabrėzt, kad ši airi' me
tais minėjimas Pirmos Gegu
žės kaip visame Toronte, taip 
ir lietuviuose buvo atliktas su 
entuziazmu.

paskiausią išreikštą mintį, ma 
nau, kada nors plačiau pakal
bėti.

Tautiškų Kapinių 25 Metų Jubilejus Kapų 
Puošimo Dienoje

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

Pirmoji 'Gegužės
Nors jau buvo minėta “N” 

apie lietuvių minėjimą Pirmos 
Gegužės, bet aš dar noriu tar
ti kelis žodžius. Kai kurie iš* 
mėtinėja buk tai nevertėjo so- 
ęialistinės minties darbinin
kams susidėti bendram minė
jimui P. Gegužės su bolševi
kais. Aš nieko tame nerandu 
blogo, šiais metais visame pa
sauly buvo einama prie ben 
dro minėjimo, žiūrėkime Chi 
cagoj “ne musų nosies”, (jei
gu galima taip išsireikšti), o 
tąi bendromis jėgomis minėjo 
tą taip brangią darbininkams 
šventę. Kaip ten bebūtų, dir
bant kokį nors visuomeninį 
darbą susilaukiamą ne tik kri
tikos, bet ar visokių užsipul
dinėjimų. Minint 16 d. vasario 
taipgi buvo išreikšta nemokė
jimas ar nesugebėjimas tinka
mai apvaikščioti tą šventę. Jei
gu mes norėsime “prisikabint”, 
tai rasime progų kiekviename 
mažiausiame parengimėlyje. Jau 
nežiūrint į tai, ar mes be klai
dų ir priderančiai minėjimą 
vykdom, — gaunasi nę tik ma
lonus vaizdas- pažvelgus. į mi-

236 SLA. kuopa pasisa
kė už K. L. D. A. 
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Gegužės 11 d. įvyko vieti
nės 236 SLA. kp. mėnesinis 
susirinkimas, kuriame, tarp 
kitjp, buvo išneštas klausimas 
šaukiamo Clevelande kongreso 
Lietuvos dęm. atsteigti.

Nariai 
delegatu 
rast. O. Indrelienę.

Taipgi 
iŠ Toronto Bendro Fronto K- 
to, kuriuo jie prašo atsiųsti iš 
musų kuopos atstovą dalyva
vimui masiniame susirinkime, 
kuriame bus apkalbama svar
bumas šaukiamo kongreso ir 
rinkimas delegato vardu viso 
Toronto lietuvių. Po apkalbėji
mo minimo laiško nariai išne
šė pageidavimą atstovo nesių
sti, nes kuopa nuo savęs iš 
rinkus atstovą šaukiamam kon
gresui jaučiasi savo pareigą at
likus. ■

Kai kurie vietiniai lietuviai 
išsireiškia: “malty t, amerikie
čiams mes kanadiečiai lietuviai 
nereikalingi, jei jie mus ne
kviečia į šaukiamą kongrėsą”. 
Aš manau ir abejojantiems pa
aiškinu^ jog mus priims ir “ne
prašytus”. Juk čia ne koksai 
balius, kad turėtų visus užpra
šyti. šis kląusimas turėtų bu 
ti svarbus kiekvienam -rimtai 
protaujančiam ir nereikia ne
laukti “prašymo”. Iš dalies rei
kėtų amerikiečius getrai išbar
ti už mažą domėjimąsi kana
diečių lietuvių-‘būkle. Apie šią

vienbalsiai uzgyre ir 
išrinko kuopos fin.

buvo gautas laiškas

Motinu dienos minė
jimas

Sekmadienyje, gegužės 10 d., 
lietuvių kalbos mokyklėlės vai
kučiai po vadovyste vienos mo
kytojų turėjo gana įdomų ir 
motinų dienai pritaikintą pa 
rengimą. Mokytoja (vardo ne
minėsiu, nes ji nenori, kad kas 
nors dar su pagyrumu apie 
ją atsilieptų; ir tiems, kurie 
jai tos “garbės” pavydi, bus 
geriau.) Jau kelintu* kartu su 
vaikučiais scenoje pasirodo ir 
visuomet^, su pąsisekimu. Taip
gi reikia ipfiSfnti, kad iš vai 
kūčių greitoj ateity susilauk 
sime gerų artistų ir muziką 
mylinčių, šiame parengime iš 
vaikučių ir mergaičių kai ku
rie pasirodo gana gabus artis 
tai.

. i /

Iš mergaičių geriausią vai
dino G. Frenzęlytė. Gražiai šo
ko ir deklamavo Aldona Pau- 
lytė ir kiti, kurių pavardžių 
nesužinojau. Taipgi pirmu kart 
Toronte šiame vaikučių paren
gime vedėja buvo čia augus 
lietuvaitė Gęubleyičiute. Nors 
dar jaunutė; bet parengimo 
programą vedė neblogai ir net 
įžanginę prakąlbėlę pasakę. 
Girdėjau, kad bus keli dole
riai pelno, nors įžanga buvo 
aukomis.

Šis vaikučių motinoms pa
gerbti minėjimas gal bus jau 
paskutinis užbaigiant žiemos 
sezoną. Dabar pradėsime reng
ti piknikus ir važiuosime į 
maudynes saulėje pasikaitinti.

V. Dagilis.

IŠ LIETUVOS
ŠAKIAI

MIRĖ BUV. ČIORNAJA PA
DINA LIETUVIŲ KOLONIJOS 

VEIKĖJAS

šakiuose mirė buvusios Sa
maros giib., čiornaja Padina 
lietuvių kolonijos veikėjas Juo
zas Gyvis, gimęs 1881 m. Skar
dupių k., Sintautų v. Baigęs 
Sintautų pr. mokyklą ir Mas
kvos buhalterijos kursus kurį 
laiką pagyvenęs Seinuose, 1912 
m. išvyko į čiornaja Padina, 
kur iki pat didžiojo karo buvo 
kolonijos komiteto sekretorium 
ir lietuvių parapijos vargoni
ninku. Lietuvių kolonija čior 
naja Padinoj susidarė iš lietu
vių tremtinių po 1863 m. su
kilimo. Lietuvių tremtinių bu
vo gana daug ir jie buvo iš 
sklaidyti po Rytų Rusijos gu
bernijas ir Sibirą. Nors iš kar-

GEGUŽĖS 29 D. NAUJIENOS IŠEIS PADIDINTOS
Jus galite įdėti paminklo paveiksią ir tinkamą aprašy

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

kviečia visus

Budriko Programas
, Sekmadienį nepamirškite pa-

DOVANOS!

SABONIS,
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$495

robe-

Ateikit Dabar—Gaukit Geresnes Vertybes
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Šeštadienis, geg. 16, -1936 NAUJIENOS, Chicago, HL 5

Chicagos Lietuviu

legatų į Demokra 
tijos seimų

Vestuvių varpai 
skambės tyroj Bole
slavui Puzauskiui ir

Svečiai iš Lietuvos Sudegė automobilyj

Gegužės 12 dieną Chicagos 
Lietuvių Draugija laikė mėne
sinį susirinkimų Masonic Tem 
ple. Tarpe kitų reikalų nu t ar* 
ta pasiųsti nuo draugijos 30 
atstovų į Kongresą Lietuvos 
Demokratijai Ginti, kurs įvyks 
Clevelande šią vasarą.

Delegatai bus renkami se
kančiame Draugijos susirinki
me.

Well, didžiausia lietuvių drau
gija Chicagoj pairodys ir svar
biam Lietuvai reikale tur birt 
su skaitlingiausia reprezentaci
ja.—X.

Rytoj Dievo ,Apveizdos baž’ 
nyčioj skambės vestuvių var, 
pai p. Boleslavui Pužauskui it 
p lei Marijonai Mockus, 645 W; 
18 St. šliubą jiems duos kle
bonas Albavičius. t

Vestuvių puota įvyks Dįevę 
Apveizdos parapijos svetainėj 
Taip p. Pužauskas, taip p-lė Ma 
rijona Mockus
draugus atsilankyti į vestuves 
Kai kurių jų draugų adresai 
yra dingę arba užmiršti, tad 
nebuvo galimybės pasiųsti jiems 
pakvietimus į vestuves asme
niškai. Taigi nors šiuo budu, 
t. y. per laikraštį, jie yra kvie
čiami atsilankyti į vestuves.

—-Senas Petras.

Vakar aplankė “Naujienas” 
svečiai iš Lietuvos. Būtent, Dr. 
J. Leimonas, adv. J. B. Laucka 
ir p. Zdankus.

Dr. Lįempnas yra atvykęs 
Vilnių4! Vaduoti Sąjungos rei 
kalais. Jis taip pat yra atsi 
vežę& Pasaulio Lietuvių Sąjun 
gos statuto projektą. Kadangi 
jis yra Lietuvos katalikiško jau
nimo atstovas, tai ir Amerikoje 
jo. maršrutu vyriausia rūpinasi

, 1 1 A s-
w s • 'vyčiai.
Prieš išvykstant į Lietuvą 

p. Zdankus gyveno Chicagoje 
ir redagavo “Vytį’.

Chicagoje svečiai žada išbūti 
iki šio mėnesio galo.

Rudolph Johnson, 40 mėtų, 
iš VVoodhull, III., sudegę penk
tadienį, geg. 15 d., automobi
ly, kuris užsidegė susidūręs su 
kita mašina. Antrą mašiną 
vairavo Tfyęodore A. Allen, 28 
m., iš Monmouth. Allen, bu 
vusio kongresmano sūnūs, taip
gi nelaimėj nukentėjo ir buvo, 
nugabentas į ligoninę.
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Birutės darže visą dieną bus 
girdima galinga lietuvių ųiuzi 
ka. Puikių garsiakalbių pagel 
ba viskas galima bus girdėti 
kiekviename daržo kampe.

šitos muzikalus šventės at 
minčiai bus imami kratomi pa
veikslai ■— movies.

? šventė prasidės 10 vai. ry
to ir tęsis iki vėlaus vaka
ro.

RADIO

Rytoj, ni^dėl^ienį, litų va
landą priešpiet iš Stoties W. 
G.E.S. eina reguliaris sekma
dienio radio programas, kurių 
leidimu rūpinasi Progress Fur- 
niture Kompanijos krautuvė, 
3224 South Halsted Street? ir 
kurie pasižymi ^ayo turtingu

turiniu. Taip ir rytoj pro^ra- 
mo išpildyme dalyvaus žymus 
dainininkai, dainininkės, muzi
kai ir kalbėtojai, kurie visi su
darys labai įdomią valandėlę 
kiekvienam pasiklausyti. Pa
tartina nepamiršti užsistatyli 
savo radio ir pasiklausyti šio 
gražaus programo.

, i / ‘ į.. ■ " > . >
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Muzikos Šventė
Budriko Piknike

Taigi ned,ėiidj> gegulės 17 
dieną, visį važiuokite į Bud
riko pikniką — lietuvių muzi
kos šventėn.

Paštas parduos iš 
aukciono įvairius 

daiktus 
y y • ■ i?/. i .

Kuri Lietuviška Melodija jūsų 
nuomonei geriausiai tiktų kai
po tema atidarymui naujos Alt
bach ir Reinhart Lietuvių Radio 
Valandos pirmadienio vakarais ? 

Kuri Melodija jums patinka?
Siųskite savo mėgiamiausios 

melodijos varda ir savo vardų 
ir adresų i

Altbach and 
Reinhart, Ine.

3525 WEST 26th STREET 
Chicųgo, III.

Tas arba toji kurio prisiųstoji 
melodija bus išrinkta kaipo te
ma šiam programe gaus $5 (pen- 
kius dolerius) dovanų. Visi, iš
skiriant .......................  '
bininkai 
Ii stoti 
teisėjai

Gražiai palaidotas 
Tautiškose kapinėse 

Antanas Kalunas

Altbach ir Reinhart dar- 
ir jų 
i ši 

bus:
KĄSTAS
ONA PIEŽA ir
LONGINAS
LABANAUSKAS

Altbach ir Reinhart 
radio valanda įvyksta 
madienj vakaro nuo 8 _
stoties WSBC, 1210 kilocycles.

šeimynų nariai ga- 
kontesta. Kontesto

Lietuvių 
kas pir- 
iki 9 iš

Gegužės 12 dieną gražiai pa 
laidotas Lietuvių Tautinėse 
Kapinėse Antanas Kalimas, 
kurs paliko nuliudusius broh 
Motiejų, seserį Borbarą, švo- 
gėrį Petrą Butvilą, gimines ii 
draugus.

Apie pirmą valandą po pietų 
gražus būrelis Antano giminių 
ir draugų šusirinko S. P. Ma
žeikos koplyčioj, 3319 So. Lit- 
uanica avė., iš kurios suteik* 
darni paskutinį patarnavimą pa 1 
lydėjo velionį į amžinę pasilsio 
vietą—Lietuvių Tautiškas ka 
pines. !

Laidotuvėse patarnavo di
rektorius S. P. Mažeika.

—Senas Petras

Šį sekmadienį įvyksta meti
nė lietuvių muzikos šventė Juo
zo Budriko piknike Birutės 
darže.

Muzikantai rengėsi prie ši
tos šventės per visą žiemą, pa
siūdydami kartas nuo karto 
Budriko suruoštuose kęntes 
tuose Mark White parkelyje.

Sekmadienį dabar jie visi 
suvažiuos su savo instrumen
tais į Birutės daržą, ir muz^ 
kai čia nebus galo.

Budriko muzikos šventėje, 
dalyvaus net keletas orkestrų, 
keletas benų, Lietuvos benas, 
armonikų orkestrą, gitarų en- 
sambliai, akordionistų kvartę 
tas, akordionistų oktetas, o

. — - .... ...

“Apdraustas 
KAILINIŲ Sandelis 
pas RUSEI AKU FU 

KAILINIUS
Saugojam, išvalom, ela- 

zuojhm ir apdraUdžiam už

SHOP

Chicagos paštas parduos auk
cionu įvairius daiktus* kurie 
užsiliko neatsiimti. Pardavimas 
įvyks antradienį ir trečiadienį, 
gegužės 19 ir 20 d.d. Pardavi
mas eis nuo 8 vai. ryto iki 4 
vai. popiet. Vieta, kur parda
vimas įvyks, yra trobėsis prie 
Canal ir Van Buren gatvių, iš
pardavimas tytfs to trobesio 9 
aukšte. Apžiūrėti kalbamus
daiktus galima jau pirmadienį, taipgi daugelis solistų.

BBBSb*- -. ' A m -

M

1931 STUDEBAKER COMMANDER SE- 
DĄN—Šaunus nubaigimas. Geros meka- 
nlškos sąlygos, švarus apmušalas. Tai 
žemiausia kaina kokio bent kada ga
lėjom prašyti už ffi ag AF

NIEBURGER CHEVROLET CO.
7744 So. Stony Island Avc.

1035 CHEVROLET MASTER 4-DURJ/ 
SEDAN—Tairai, nubaigimas. apmušalai 
kaip nauji. Motoras atidžiai sutunytas 
ir patikrintas.- Paremtas OK. Nupigin
tas- tik šiam išpardavimui 
iki. ___ __ 1—-—...............

RUDY CHEVROLET, INC. 
1422 E. 67th St.

1030 CHEVROLET COUPE—Geri
rlai, mekaniškai puikiausiose sąlygose. 
Didelis vartotų karų pir- Cftg 
kinys už .................    VW

8EIP CHEVROLET SALES 
8622 Coinmerelal Avė.

1934 AUBURN SEDAN—Apžiūrėkite h- 
jus sutiksite, kad tai geriausia varto
tų karų pirkinys visam mieste. Specia
liai {kainuota už 4 "7 E
tiktai .................  * I I O

BERGL CHEVROLET SALES 
5342 W. Cerniak Road

FORD KETURIŲ DURŲ SEDAN— 
tairai. čia tai tikra vertybė var- 
karų transportacijoj. Spcialiai Įkai- 

’85

1929
Geri 
totų 
uuotas šiam išpardavi
mui už tiktai ............ .
A. J. 008TERBEEK, MOTOR CO., INU. 

7541 So. Halsted St.

1934 FORD TUDOR—Tas karas nega
li būt atskirtas nuo naujo. Mekaniškai 
tobulas. Geri tairai. Truputi įlenktas. 
Tikras bargenas už ji Ė
tiktai ............. ............

GARFIELD CHEVROLET SALES CO. 
2 E. Garfleld Dlvd.

1934 CHEVROLET MASTER DE LUXE 
Sf3>ĄN'—Originalus nubaigimas, pertai
sytas. garantuotas. Apsaugos stiklas. 
Roberis ir apmušalai kaip nauji. Didjs 
vartotų karti 4 A
pirkinys  ................................... 1 U

ALBANY PARK SALES, INC.
3100 W. Latvrcncc Avė.

1931 OAKLAND 4-DURŲ SEDAN—Gra
žus karas, puikus tairai, mekaniškai 
tobulas. Vertas dvigubai musų speciąl 
pardavimo 4 ji E
kainos .............................  *1^10

LEWIS AUTO SALES, INC.
3400 Ogden Ąve.

i 1031 CHEVROLET COUPE įSU UŽPA 
J KALINE BEtlYNE—6 vielų 'ratai, ten-

der weHs. Pulkus nubaigimas. Nuosta
bus šešių cilinderlų in žinąs gerose są
lygoje. Specialiai $ *f ^5

OŲDEN CHEVROLET, INC. - 
6830 Vgdeu Avė., Benvyu, III,

siklausyti puikaus liętįiryiškę 
radio programo iš stoties W. 
G.F.L., 970 kik, nuo 7 iki 7:3.0 
vakaro. Bus daug gražių dai
nų, o ypatingai daug puikių 
muzikąlįų kurinių, kuriuos iš
pildys Budriko radio orkestrą, 
šie programai yra leidžiami 
Jos. Fi Budriko radio ir ra
kandų krautuvių Chicagoje. 
Taipgi primintfna, kad Budri- 
ko metinis piknikas įvyksta ir* 
gi šį sekmadienį, gegužės 17, 
Birvrtės darže, kur visa publi
ka per garsiakalbius galės gir
dėti šį programą. -* V.

MINIMUM APSAUGOS 
EM Į 

įdedame garantuotą pamu
šalu. išvalome, glazuoiam, 

apsaugotam ir apdraud

Mes esame apsirūpinę mo
derniškais nuo vagių, ug
nies ir kandžių neUenda- 
_____ mais voltais.

SPECIALIS VASAROS PASIŪLYMAS 
Per dirbimas senų kailiniu i vėliausias 103f 
madas pašai Roseland Easy Paymerit Plana 

—Savaitiniai ar Mėnesiniai Išmokėjimai
'* ■ '■?' !>n* KM ki ■.—Ims. . *4 ■■■■■' .<«■»-".*'... -

ROSEIAND FUR SHCP, Ino.
MANUFACTVRtNG FbRUlERS 

Pašaukit Pullman 4720 ir musų bondsuotas pa
n® MSteSiyj 

(PRIEŠ STATE TEATRAI 
' ’ • 4 ’ ' •»i# i'»•; W •' I

DABAR YRA LAIKAS!
* — - ;' >1 ■' ~ ■ --

PIRKTI

> VARTOTAr vnai I V B n

KAM iln llffl
<

1935 FORD KETURIŲ DURŲ SEDĄN— 
DeLuxo modelio. V-8 motoras. Niibai 
girnas, tairai ir apmušalai tebėra tobu
lose sąlygose ir atrodo kaip liauji.x Tai 
didis vartotų karų pirkinys, jB AĮ E 
paremtas OK ......

, i>REXEL CHEVROLET CO.
4733 Sp. Cottagc Grove Avė.

1933 PONTIAC COACH—šis karas bu
vo iš naujo nubaigtas ir nuvaksuotas. 
Aprūpintas bu heatęriu, Geri pairai, ąp- 
mušalal be žymių. Didelį var-
totą karą pirkit už tiktai V.MiO 

HEJNA ĄUi;Q SALES
5928 S. Kcdzle Avė.

1935 CHEVROLET DVIEJU DURŲ SE
DAN—Labai mažai važiuotas. Kaip nau
jas ir tobulas visais atžvilgiais. Vienas

’ -i- fiš geriausių vartoti} karų 41^00 
pirkinys Chicagoje .........  J ■ V,

5200 Lake Park Avė.
1931 CADILLAC R KELEIVIŲ SEDAN 
—5 violų ratai ir lehdėr wells. Pama
tykite ir įsitikinsite kad tai

• yra didis bargenas už ......... VmmV
OGDEN CHEVROLET, INC.

6830 Ogden, Ąve., Berwyn, II.
1,031 STUDEBAKER SEDAN—Fender
wells. Jei jus norite tikro vartotų ka
rų pirkinio, pamatykite šitą ir jus nu- 
sistebėsite kad kainos yra I »i 
toli žemiau vidutinės  ...... >' I DĮJį

KRALOVEC MOTOR C0KP.
2013 S. St.

1035 CHEVROLET NlĄŠTER KETURIŲ 
Dt'liŲ—kaip naujas iš viso ko. Meka-

* -n \ • * - * t. .niškai tobulas. Didelis, erdvus, patogus 
Fisher body. $150 įmokėti
ir kitą per 18 niėnesių ......... ' V-UM'
MILKAŲ^ĘE AVięNŲE MOTOR SALES 

2501 N. MHwuukec Avė.
1034 CHEIįROLET iya TONO PANKL 
TROKĄS—Mekaniškai tobulas, geri tai
rai. Jo žymusis inžlnas patarnaus daug 
tūkstančių mylių. 4>^IO.E

NICKEY ęlĮEĄRąLĘT SĄLĘS, ' ''
4154 Mlhvaukee Avė.

1934 FORD DE LUXE TUliOR—Aprū
pintas su radio, heateriu ir daug kitų 
extras. Atrodo ir. eina kaip naujas. Sku
bėkit ir gaukit. 4^ 0^
tiktai Z........................ ...... .........

McIN’EBNEY MOTOR CO,
2715 N. Cicero Avė.

BC'ICK—Ttiirąi • praktiškai nauji, 
nubaigi mas Ir apmušalas. Tai 
Slx sedan su daugybe dar nę-

1029
Geras 
mastei* 
išvažinėtų jame p
mylių .....Z—.------------------------ ' ■ B M

pŲNĄyi'Ay (HĘVROLET
z 511 S. 5th Avė., Mayivood, III, 

1984 F0BD V-8 KETURIŲ DU^ŲvŠE- 
dAN—žavintys nubaigimas, apmušalai 
be' žymių, šis karas yra 'pilnai pertai
sytus ir parėriitas
su OK .................-.....................

MILLER CHEVROLET ’ 
1810 irvlng Park Blvd.

V • . i >„ • > ' jį*

Nuo Savo Chevrolet Dealerio
CITnr1 A TTDfAG

Ą -1

1933 CHEVROLET 4( DUBŲ DE LI NE 
SEDAN—Griebkite šią progą,' kad pa
sidžiaugti Chevrolet grožiu Ir, iivah.dji 
jo Nepaprastai pigioj 4 E
kainoj ............ ...... ........ ............. ■ **

JAMES I.EVY CHEVROLET CO. 
1100 Areher Avė.

1920 LA sAlLRJ COUPE—Penkių ke
leivių. Mažas motoras. Labai geros iš- 
veizdos. Jis ima $10.50 valstybės lais- 
njo. Jis paprastai parsiduoda už $150 
— specialiai įkainotas šiam 
išpardavimui tiktai ............... ' B O
IjlVIŠION CHEVROLET SALES, INC.

4725 W. Djvlidon <tl'
1931 CHEVROLET COACR—Veik šian
dien. jei noj-i pirkti’šį varto- J&4 EO 
tą ^cai-ą tokia žema ,kąiniĮ « I VV 

MID-ęiTY CHEVROLET CO.
1147 W.' Jackson felvd.

’ 1035 CHEVROLET T0WN SĘDANr— 
Su įbudavotu tronku. Daug extras įskai
tant .De I»uxe Chevrolet Vadio.' Pama
tykite praktiškai . šį naują Chevrolet 
pirm negu pirksit'e. Specialiai Įkainuo
tas šiam išparddvimui tiktai. 4|Eįb'E 
Paremtas su OK. ...........___   doaV

•> schelijcnbergeb cuevrdlet
4114 Irvlng Park Blvd.

1081, cheyrolicT siN Šport roupĖ 
—-deri tairai. geras nubaigimas. Užpa- 
kalihfj sėdynė. Nubaigimas ir apmušalai 
puikiausiose sąlygose, 'šis' karas yra ati
džiai patikrintas ir reikia 4^4 QE 
pamatyti " kad įvertinti I WV

CLAYT0N- DEAN CHEVROLET CO. 
2500 W. IVatdiiugtou

1935 ('HEVBOLET—157 colių ratų pa
grindas. kebas, ėhassis. dviskaitiniai ra
tai, (i nauji tairai, paribiniai spring- 
sai. Sutaupykite $100 ant tronko. Mu
sų kaina šiam išpardavimui E
tiktai ................. .........—........— TTt. f W-

SOLTHWęST CHEVRULET, INC. 
9220 Š. Ashland Avė.

1020 CHEVROLET COACH—Geri Tebe
ria!. gera inaieya. - Ypatingai gerte, pir
kinys Žekiai kainuojamų j&*TE 
vartotų Įjarų ...... .......... i- V

. CAŲEY BROS.
10524 k S. Michigan Ąve.

Blvd.

1931 FORD KETURIŲ DURŲ SEDAN 
—Tobulas nubaigimas. Geri tairai. At- 
žymėttnl stabdžiai. Tobulos mekaniškos 
sąlygos. Griebkite šią progą, kad gau-

k.’ir.L____ >14O
BAY O’CONNELL MOTOR CO. 

4625 W. Madlson St.

1035 CHEVąOtET ęot't’E—StetidaM
modelio. Mažai išvažinėtas. Žavintis ir 
visais atžvilgiais patikimas. Kaip nau
jas. Originalus nubaigimas. Reikia pa
matyti. kad - dEL
ivertlnti .............. ..........................

8HEET8 CHEVROLET SALES 
6450-6522 S. Cottagc Grove Avė.

■ ■■
J

FORD TUDORį—Mohair apmuša- 
Karas puikiausiam stovy.

1004
lai.
kai žavinčiai puikios išvaizdos. Jus ga
lite sutaupyti $50' iki $75 
ant

mekamS-

šitos musų kainos __ .... ĄfImV

ASHLAND AVĘ. MOTOR SALES 
5486 S. Ashland Avė.

1033 DODGE DE EŲTŲp COUPE—Ilgas 
ratu pagrindas. Oro ratai. Tatrai ir nu- 
baigimas kaip nauji. Galima nupirkti 
taip Pigiai kaip už $10 lengvais mė
nesiniais išmokėjimais.
Be

19X3 CHEVROLET COACH—Originalu* 
buco nubaigimas. švarus apmušalas. 
Tatrai labai mažai nudėvėti. Tiksliai 
pertvarkytas. Paremtas su OK. Visiškai 
aptaisytas ir tinka tud) 
valiuoti ——------ :__________ 'fcwU*290

*295raudonųjų

GATEIVAY CHEVROLET SALES 
5115 N. MHwaukee Avė.

1034 FORD COUPE—6U karas yra vi
siškai pertvarkytas. Nauji tairai. nau
ja tualeva. Apmušalai mažai nudėvėti, 
šauniu pirkinys ' Š'SOE 
už Ūktai '.......Z..._______ ..... VtaV

NjCLSON CHEVROLET SALES 
1002 W. Dtversey Patkway ...... » " . t. -• .■ ». ■> 4 • « '. • H* — ' ‘
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$50.00 už parašymų 
savo vardo, pavar

dės ir adreso
18 GATVĖS APIELINKĖ.— 

Ar esate kada gavę $50 už 
parašymų savo vardo, pavar

dės ir adreso? Suprantate — laidotuvių direktoriaus žmo- 
vien už parašymų!

Bečiju, kad nesate. Aš as- Kur ji tuos pinigus gavo, pa 
meniškai prisipažinsiu, kad 
man po porų savaičių tekdavo 
iškatalyti darbe, pirm negu 
gaudavau tų, atsiprašant, bur
žuazijos išmislų.

O štai p-nia Mary Skudas, 
7J8 West 18th Street, žinomo

na, gav®.

“NAUJIENŲ”
LINKSMAS PAVASARINIS

PIKNIKAS
f

SEKMADIENY, GEGUŽĖS-MAY 24, 1936

BIRUTES DARŽE

a nrvrirAC! dėl gero Al I UvO! PIRKIMO NAUJŲ
DODGE arba PLYMOUTH

PASIMATYKIT SU
AL. THOMAS-TAMAŠAUSKAS

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

lengvais išmokėjimais.

CICERO MOTOR SALES
5420 WEST CERMAK ROAD

Cicero 4660 Rockwell 2020s ,J

klausiau ponios^
Atsakė, kad didžiojoj Klein 

krautuvėj, prie 14 gatvės ir S. 
Halsted Street.

Vėl klausiu ponios Skudie- 
nės: “Ar už dykų dalina ten 
pinigus?”

Ir vėl atsako: už dykų, gir
di.

Ir rodo čekį 50 dolerių ir 
aiškina, kad net į namus jį 
atsiuntė.

Jau pradėjau ne juokais 
teirautis. Sužinojau ve kų:

P-nia Skudas nuėjo į Klein 
krautuvę kų tai pasipirkti. Čia 
jai pasakė, kad daugybė do
vanų yra paskirta kostume- 
riams ir kostumerkoms, per 
tam tikrų laikų atlankys krau
tuvę. Jas galima laimėti, tik 
reikia parašyti savo vardų, 
pavardę ir adresų.

P-nia Skudas parašė, o sli- 
pukų įmetė į dėžutę. Taip ji 
padarė trečiadienio vakare, o 
ketvirtadienį jau turėjo čekį 
$50 savo rankose, prisiųstų 
tiesiai į namus.

P-nia Skudas ir Naujienų 
reporteriui apie tai papasako
jo, norėdama patarti ir ki
toms lietuvėms, kurios atsi
lankys į tų krautuvę, užrašyti 
ant slipuko savo vardų ir pa
vardę, o taipgi adresų. Ba gal 
ir jom pasitaikys toks giliu- 
kis, koks jai pasitaikė.

—N. Re p.

dabar ir vėl daktaro priežiii 
roj. Linkiu greitu laiku pa
sveikti. — J. Z.

Jaunų Lietuvių Ame
rikoj Tautiškas 

Kliubas
. (

Jaunų Lietuvių Amerikoj 
Tautiškas Kliubas turėjo su
sirinkimų gegužės 1 dienų, 7:30 
vai. vakaro, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. Ųalsted 
Street.

Buvo daug reikalų apsvar 
styta. Bendrai, kliube yra vis
kas tvarkoj. Prieš kliubų da 
bar stovi eilinė užduotis ir jis 
nori juo sėkmingiau jų atlik
ti. Būtent kliubas turės dideli 
išvažiavimų, kurs įvyks sekma
dienį, birželio 2 dienų, J. J. 
Spaičio darže, Archer avė. 
prieš O’Henry Parkų.

Nutarta taipgFdalyvauti Lie
tuvių Tautinių Kapinių 25 me
tų jubilėjaus iškilmėse.

— W. Dulevvich.

Dar viena automobi
listų nelaimė

Marųuette Park

Nekalto 
švenčiau 
suruošta

---------------- ---------------------------- -------------------i---------------------------------------------------------

Lietuviai ir lietuvai
tės paėmė leidimus 

vedyboms
šie lietuviai ir lietuvaitės iŠ 

siemė laisnius (leidimus) ve
dyboms:

Stanley Stumbris 27
G(ertrude Dybala 22 m.

David Meade 27 m.
Bernatawicz 21 m.

John Juška 21 m.
Barnett, .19 m.

Anthony Falkowski
Helen Lapinski 22 m.

John Pajokos 37 m. ir 
Mėkuzis 24 m.

Conny Griksas 26 m. ir He
len Adams 26 m. .

Kasimer Brongel 26 m. ir 
Virginia Kontis 21 m.

m. ir

ir

ir

29

Stasia

Mary

m. ir

Anne

Įdomus kursai 
Northwestern uni

versitete šią vasarą

Mirė J. W. Stevens
------ —r

Mirė James W. Stevens, bu
vęs Illinois Life Insurance kom* 
panijos pirmininkas ir vienas

iš vyriausių promoterių Stevens 
viešbučiui statyti, ši apdrau- 
dos kompanija sugriuvo neuž
ilgo po to, kai didysis viešbu
tis pateko į resyverio rankas. 
Stevens mirė sulaukęs 83 m.

DIDŽIOJI “NAUJIENŲ” EKSKURSIJA
TIESIOG l KLAIPĖDĄ

LAIVO NEMAINANT

Švedų Amerikos Linija

tII

REFRIGERATORIAI
Ir Drabužiams Plovyklos Parsiduoda 

Sumažintom Kainom.
Lengvais Išmokėjimais

Peoples
Didžiulėse Krautuvėse

įsvaziuos 
apsigyventi, nes

Praeitų sekmadienį apsivedė 
Olga Pollock su Felix Adam- 
son iš Clevelando.

Po didelių apeigų 
Prasidėjimo Panelės 
sios bažnyčioj, buvo
didelė p iro t a Gramanto svetai 
nė j, 4535 S. Rockwell gatve. 

• Svečių buvo apie poras šim
tų. Išrodo, kad visi ten daly
vavę praleido nepaprastai sma
giai laikų.

Jaunavedžiai 
Clevelanda
jaunas vyras turi gerų darbų 
prie Cleveland Telephone kom
panijos.

—o—
Danielius Gricius, 2452 W. 

69 gatve, tarpe lietuvių gerai 
žinomas kontraktorius prie na 
mų statymo, per keletu pas
kutinių mėnesių sirguliavo ii 
vėliausiu laiku buvo nugaben
tas į ligoninę. Pagulėjęs ligo
ninėj trumpų laikų išrodė, kad 
pasveikęs, išvažiavo namo. Jis.

Aukšti ketvirtadienio rytų, 
gegužės 14, apie 3 valandų bū
rys žmonių sustojęs žiuri ii 
stebisi nelaime, kurion pateko 
trokas ir automobilis.

Buick išdirbystės automobi
lis užmestas ar užbėgęs ant 
šalygatvio. Bet tai jau nebe 
automobilis, o greičiau lairžas.

Netoliese Tribūne dienraščio 
trokas — irgi aplamdytas, ša
lia jo stovi troko draiveris, ma
tyti, pusėtinai sukrėstas.

Kas ten iš minios paklausia, 
kur yra važiavusieji Buicku 
žmonės.

— Kas juos žino — atsilie
pia kitas — gal būt ligoni
nėj. -y>

Būrelis palaukia,. gatvėkaris 
atvažiuoja, skirstosi. 'Susirinks 
keletas kitų žmonių; ir vėl iš
siskirstys. Nes automobilių ne
laimes Ghicagoj šiandie pasi
darė kuone paprasta, neišven
giama mtfsų ;yądįnamo civili
zuoto gyvenimo dalis.

— P. š.

Pardavinės aguonė
les gegužės 25 d.
• ' ______________

Gegužės 25 d. Ghicagoj birs 
pardavinėjamos vadinamos aguo 
neles. Fondai eis karo vetera 
nų naudai.

ABC tai WASEZ3

A. B. C. Drabužiam . Plo
vyklės. Naujausi 1936 Mo- 
heliai nuo ....... $49.50
Bee-Vac Naujos garantuo
tos plovyklos $50.00 vertės
p°.....................  >29.95
Pasirinkimas/ visų gerųjų 
išdirbysčių plovyklių:

MAYTAG, THOR, 
APEX, A. B. G., 
WESTINGHOUSE, 
BEE-VAC ir kitokių.

r!)WW 
nartcnoH 
k J

New 
Prices As LowAs

General Motors, Frigidaires, 
1936 metų >106.00 
mados nuo ......
Sparton $125.00 vertės, nau
ji Refrigerato- >89.50 
nai po ..............
Pasirinkimas:
'SPARTON, CROSLEY, 

GIBSON, GRUNOW, 
WESTINGHOUSE, 
FRIGIDAIRE ir kitų.

Imame senus dalykus i mainus ant naujų, 
duodame didelę nuolaidų.

Lengvus Išmokėjimai Pritaikomi Visiems! 
Pirkite Dabar — Daug Sutaupysite

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

CHICAGO, ILL.

BARTA ®. LEJCAR
MALEVOS PARDAVĖJAI. TaIPGI

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

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

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_negaĮL_

Mes Turime Virš

4,000 Gal.
LUCAS 

išsibaigiančios 
, ENAMELS FLAT 

MALEVOS. OIL 
MALEVOS 

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

GLOSS 
MALEVA 

ir 
FLAT 

MALEVA 

97c
už Galioną 

ENAMELIS 
Baltas arba 

Spalvotas o
Visokios 
Rūšies.

FLAT PAINT

DEKORĄ
VIMAS

Ar jus turite kokią 
nors problema su de
koravimu savo namu? 
Atsilankykit ir pasi- 
tarkit su mumis. Mes 
su malpnumu pagelbe- 
sime jums išrišti nors 
ir kebliausia problemą 
be jokios obligacijos.

Mes Aptrimuosim Jūsų Sieninę Popierų DYKAI!
1 ■

Laikraščių bendradarbia’., 
kongresmanai, kunigai ir kitų 
užsiėmimų žmonės per dvi sa 
vaites šių vasarų duos pamo 
kas studentams lankantiems 
Northwestern universiteto kur
sus. šių svečių mokytojų tar
pe bus ir Norman Thomas, So
cialistų Partijos kandidatas į 
prezidentus.

MOTORLAIVIU GRIPSHOLM
Ilgio, 575 p&lų: pločio, 74 pfidos; 18,000 tonų reg. tonažas: 23,600 tonų (talpos 

IŠPLAUKIA IS NEW YORKO

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

I Klaipėdą atplauks birželio 10 d., 1 vai. po piet

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

. r

Ekskursija užglrta Liet. Laiv. Agentų Sąjungos Amerikoje.
Platesnių žinių ir laivakorčių kreipkitės

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

AUTORIZUOTA AGENTŪRA

SVVEDISH AMERICAN LINE

DOVANOS SU KUPONU
ŠVIEŽIAS PORK LOIN

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

Svaras ..... ....... ....................
RŪKYTAS ŠOLDERIUKAS

Svaras ...... ............
VERŠIENA KEPIMUI

Svaras ........... .....................

17%c 
10 c

RŪKYTI LAŠINIUKAI
Svaras .........................

SVIESTAS
Svaras •........... .............

FRANKFURTS
Svaras ........................

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

10%c
12 c

J. SPAUIS FEDERAL MEAT MARKETS
1949 So. Halsted St. ' 3407 So. Halsted St.
3631 So. Halsted St. 2119 W. Cermak Rd.

KUPONAS—kas atsineš šj kuponą, gaus gražią dovaną Dykai!

VIENINTELIS LENKŲ SANDĖLIS CHICAGOJE
NAUJŲ IR VARTOTŲ RĄSTŲ

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

SPECIALUS GEGUŽINIS IŠPARDAVIMAS

Plaster Board 2V2c PĖDA*
3/8 COLIO STURUMO_______________________

-ČKjjjjį • 7 -tL 7 •>. ■; •jįcA

įfZvSSEfi&V‘y.

L

Kedro Stulpai 20cš™a
7 PĖDŲ ILGIO, DABAR TIK Už___________ ________

MULE-HIDE
STOGAMS DENGTI— 
20 METŲ GARANTIJA

rliįr/c. 'f"-:

• t:;;;;;:-;
•u®

KOMBINUOTOS 
DURYS

S4.50
Už Štuką

Ši kaina vienai 
savaitei tiktai

ASBESTOS GONTAI $6.95
NAUJI 2x4 2c už pėdą

KAINOS PRIEINAMOS 
LENGVUS IšSIMOKfeJIMAI 

PRISTATOME I KIEKVIENA 
VIETA CHICAGOJE

MULE-HIDE 
ROOFS

NAUJOS
5x PANEL

DURYS
Pigu 
kaip

už štuką

Gatavi 
langai

UŽ 100 KVAD 
PĖDŲ

H PADAROME IVAI- A
RIUS NAMU REIK- I 1 > I ’_______  MENIS VEIK A 

OFISAS ATDARAS

KASDIEN IKI 8 V. V.
ŠEŠTADIENI IKI 6 V. V.

VALDYBA
Stanislaw Czerwiec, Josef Czerwiec, 

F. Czenviec. A. Kuciemba.
J. Myshak.



šeštadienis, geg. 16, 1936

MUZIKOS ŽINIOS
L- ‘ v

Rašo
“Paprotys yra tik mintis 

pasėta ir ugdyta, kol iš
auga būti turiu arba at
sakomybe.”

“Yra daug sŪnkiaUs pri
dengti jausmus, kuriuos 
turi, negu nuduoti tūos, 
kurių neturi.”

,. —o—
ČIURLIONIES 25 metų 
mirties sukaktuvių 
MINĖJIMAS

Lietuvoj minėjo tapytojo ii 
muziko M. K. čiurlionies 25 
metų mirties sukaktuves atida
rymu, 22 d. balandžio, paro 
dos čiurlionies galerijoj, kur, 
tarp kitų jo kurinių, yra iš
statyta apie 60 kurinių iki šiol

MASTER WlND0W SHADE CO
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padaronje aiit Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAMĖ IR UŽKABINAME 

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

Mr. and Mrs. Mike Tariitis
šįvakar užprašo visus lietuvius linksmai 

praleisti vakarą jų užeigoj.

New Century Tavern
3149 South Halsted Street

Tel. VICTORY, ^679. CHICAGO .^

1 A. RlZGEN, AUKSORIUŠ
**0-. 3249 So. Halsted St.

Užlaiko dideli pasirinkimą vėliau
sios mados rankinių laikrodėlių 
vyriškų ir moteriškų, taipgi ki
tokių brangenybių. Taisom laik
rodėlius. A

ŠtEWARt-WAkNfe.k
20TH CENTURY REFRIGERATOR CO., AR 

GOLDBERG’S CRĖIŪt ŠtORĖ
4230’/2 Archer AVė. Lafayette 4617

• . •. * • ’ • * ■ ■ . ■ .J - -N . .

30% daugiau lėngVUi-pasiėkiama vieta šiamė

STEWART—WARNER
•Dabar — be jmokėjimo — jys galite įsigyti patogiau
si ir ekonomiškiausi refrigeratorių kokį bet kada esate 
matę. Naujasis Stewart-Warner. Tai vienintelis refri- 
geratoriūs su SAV-A-STEP, tai naująs 'išradimas, ku
ris duoda. daugiau pasiekiamoj vietos, pašokant už
pakalinę lentyną i “fronto” lentynas. Tai vienintelis 
su SLID-A-TRAY, patogus, slaptai persitvarkantis tray. 
Pamatykit šitas ir daug kitų naujų ypatybių — ir su
žinoki! musų naują išsimokėjimb planą dabar.

NORA
visuomenės nematytų, ši paro 
da tęsis vieną mėnesį.

Tą patį vakarą Valstybės 
Teatre įvyko iškilmingas kon 
certas, kurio programas susi
dėjo iš vieh čiu’rlionies para
šytų; kurinių; programą pildė 
simfoninė orkestrą, choras it 
atskiri solistai. Nekurie šių ku 
rimų buvo atlikti iš viso dat 
pirmą kartą, kaip tai simfoni'- 
nė poema “Jura” ir kiti.

Sukaktuvėms paminėti ko
mitetas rūpinasi sutvarkymu 
visų čiurlionies muzikos ir ta
pybos kurinių ir rengiasi iš
leisti gražiai iliustruotą mono
grafiją ir jo tapybos kurinių 
reprodukcijas.

NAUJIENOS, ChicagC, H'

8 hideout

TOLEDO, Ohio. — Namai, kuriuose gyveno paskilbęs 
žmogvagis Harry Campbell. Šiomis dienomis federališki agen-' 
tai Campbell’ą suėmė. Genevieve Fosnaught, 'kurios atvaizdas; 
čia įdėtas, buvo vienatinė Campbell’o suėmimo liudiriinkė.

LIETUVOS OPEROS 
REPERTUARAS 
SMARKIAI 
DIDINASI

Kauno Operos repertuaras 
šį sezoną žymiai padidėjo. Pa
stebėtinas ir labai džiuginan
tis faktas, kūd inūsų lietuvių 
kūrybinės jėgos, kurios pasi
reiškė operos firmamente ke
liais atvejais šį sezoną, irgi 
susilaukė didelio pasisekimo.

Paskutinė šio sezono premie 
ra bus Dohizė'tti bpera “Don 
Pasųuale”, kuri, nėra abejonės, 
ras sau pastovią vietą Kauno 
operų sąstate. 
.. .... . .
DAR VIENA NAUJA 
LIETU VišKA OPERA

Jaunasis r,s4«»nį>ozitoriuš p.; 
Navakauskūs, ‘tarp kitų kūriniū; 
parašęs baletą “Aklas MiVzikan- i 
tas”, kurį rengiasi statyti Lat 
vijos baletas, tik ką užbaigė, 
rašyti naują operą, uŽvąVdin-j 
tą “žvaigždės Duktė”. Libreto • 
šiai operai parašė įžymi dra 
mos artistė ir kabi literatė p. 
Zalinkęvičaitė-Petrauskienė.

Vėl pakartoju troškimą' ii ; 
viltį pamatyti nors vieną iš tų’ 
visų naujų, jaunųjų kompozi 
torių kūrinių, musų chorų se
kančio sezono prč'gramuosė.

MOTINOS diena 
KAUNE IR

■ cSicAgoje

. Lietuvoje Motinos Diena mi
nima 3 d. gegužės, it šiemet! 
Valstybės Teatre Šią šventę mi
nėjo specialiu pastatymu Kar-i 
naviėiaūs operos “Gražina”.

Tai pačia prdga, tiktai są- 
vaitę vėliaus, Chicagos Pirmyn 
Choras irgi labai tinkamai mi-, 
nėjo šią reikšmingą dieną sa
vo ypatingam parengime Sad- 
dle & Sirldin Club. Daug gra
žaus jausmo buvo įpinta į mū- 
zikalę, šio’minėjimo dalį, ir ma
nau, kad • visi sūsirihkę, ypa
tingai visos motinos, kurių vai
kai dainuoja Pirmyn Chore, 
buvo linksmi ir gėrėjosi gra
žiu ir daug naudos nešančiu; 
darbu, kurį Anele ir Kazys 
Steponavičiai per Pirmyn Cho-' 
rą Įr šhvo privatinę muzikos 
stūdiją platina tarp mūsų jau* 
nimo.

IR KUR NERASI '
LifetuVl'v !
MUZIKANTŲ

Sako, “ko žmogus ieškai, tą' 
ir randi”. Taip ir šios Skilties; 
vedėja, beieškodama įdomių ži
nių muzikos pasauly, ypatin-■ 
gai tų, kurios liečia lietuvius, 
tankiai sŪsiranda malonių siur
prizų. šią šąvaitę, po antrašte 
San Antbtiib, Tekąs, vienam 
žurnale, skaitau, kad neseniai8 
ten įvykusiam Chaminade Cho 
rale draugijos metiniam kon
certe asistuojanti solistė’ būVo 

ponia H. Petraitis, pianistė. 
Skambino ji šunkiūs Chopin, 
Debūssy ir kitų kompozitorių 
kurinius, apie kuriuos kritikai 
atsiliepė labai prielankiAi, ša- • 
kydami, tarp kįtpko, kad “Po
nia Petitai,tis turi tikrą, tvirtą' 
ir pilną tortą, ir ūugštai išla 
vintą mūzikalį. supratimą.”

o—
TAKSOS DĖL 
MUZIKOS

■ ■ ; 'u,..; i/.;/ ■ u',
San Francisco, Cal., neseniai 

pataisė ŠaVo miesto “charter”, 
kuris dabar talpina taksas, kad 
paremti vietinę.- simfonijos or
kestrą. Tai yra pirmas < toks 
įvykis šioje šalyje.

V į:<’, —f ?

VASARINĖ OPERA 
CHICAGdJ]Ei>l‘ ‘ ,

Impresari'o ^Alfredo Saįmaggi j 
praneša, kad('operos “Aida” ii 
“Carmen” bus statomos Chica-Į 
goję 11 ir 12 dienas liepos,: 
Soldiers’ Field. Jis žada staty
ti šias opeVAk’vant didelės ška- 
lės, ir “Aidoš” triūmfaliam 
marše bus net dramblių, kup
ranugarių ir arklių.

DU SYK. DAUGlAUS
RADI O, NEGU
TELEFONŲ

Įdomios skaitlinės parodoj 
kad Suvienytu Valstijų n am nė 
se randasi du sykius dąugiausi 
radio aparatų, negu telefono' 
instrumentų. Apskaitliuojama,! 
kad radio randasi 21,455, 799 
šeimynų namuose, o tuom tarp 
telefonų randasi tiktai 10,000,-i 
000.

Ir didžiausia dalis radio pro
gramų susideda iš įvairios mu 
zikos,.

Tai parodo muzikos svarbą į 
ir reikšmę mūsą gyvenime.

' įr . s*-', i

A. A. I
PRANCIŠKUS 

JUOZAPAVIČIA
Persiskyrė su šiuo pasauliu I 

Gegužeę 14 diena. 6:20 valanda I 
vak. 1936 ni,, sulaukės pusės 1 
anižiaūs, gimęs Šakiu apskr. ir I 
parapijos. Kupriu kaime. Ame
rikoj išgyveno 28 metus. Pa- I 
liko didėliame nubudime mo- ■ 
teri Elzbieta po pirmų vyru 
Stankevičienė pd.dukre Antani- I 
na Dauniene, žentą Antaną, po
sūni. Juozapa ir marčią Mar- I 
garėtą ir anūke, pussesere ir I 
Rimines, o Lietuvoj 2 seseris ■ 
ir, du brolius. ' I

Priklausė organizacijose Chi- l'"į 
cagos Lietuvių Draugijos. Ku- H 
nas pašarvotas randasi koply- ■' 
čioj, 4401. West Lawrence Aye. ■ 
Namu telefonas Kildare 3435. Ij

Laidotuvės. Įvyks Pirmadi'e- I 
ni. Gegužės 18 dieną, 2:00 vai. ■ 
po, pietų iŠ koplyčios i Tau- I 
tiškas kabinės. .

Visi A. A. Pranciškaus Juo- H 
zapavičiaus giminės, draugai 
ir pažystami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jam paskutini p,a- 
tarnavimą ir. atsisveikinimą.

Nuliųdė liekame, ,. B 
Moteris, Pydukre. Posunis, I 
žentas, /Marti, Pusseserė I

» bv Gimines, , . . 1
Laidotuvėse patarnauja Lai- g 

dotuviu Direktorius S. D. La- I 
chąvicz ir Supai. Tel. Canal I

Laiškas iš Lietuvbs
PLĖŠIMAI IR ŽUDYMAI LIE

TUVOJE PASIDARĖ PA
PRASTAS DALYKAS

Šiomis dienomis p. F. Nori
kas gavo iŠ Savo brolio laišką. 
Jo brolis gyvena Taučiūnų valš-' 
čiuje, Šiaulių ūpskritfes. Tarp 
kitko, laiške sako:- Kaip rašė
te, kad Petrauską Izidorių ir 
jo sūnų Adolfą vagiliai pašo
vė. Tai yra žiaurus atsitiki
mas. Amerikoje daū£ girdėtis 
tokių atsitikimų, kad vagiliai 
rabavodami pašauna žmones ir 
daug ant snlerties nušauna. Ale 
kad ir pas mirs Lietuvėje dar 
žiauresnių atsitikimų pasitai
ko. Dėl šėiftiyhiškų nesutikimų 
nusižudo. Ramoškių kaime Ja-

BUDRIK
Fiirniture Mari 

3347 So. Raisteli St. 
Viskas dėl namų už žemas 

kainas.

DABAR JUS GALI
TE GAUTI NAU-

REFIMGERATOR

C^OSLEY

5HELVAD0R
THE WORLD S

štai kur elektrikos refrigeratorių 
absoliučiai vėliausis žodis. Dvasią 
užimantis grožis ... ypatingas pa-; 
togumas .išimtinos ypatybės , 
... patikiamas ir ekonomiškas 
varfdjimas ... pasaulinio mąsto > 
vertybė. Ateikite ju pamatyti — 
turim modeliu tinkančių kiekvie
no kišenei ir tikslams.

Apžiūrėkite ‘Elekįrikines 
Lcdauneš BtJDRlKO krau
tuvėse sū 5 metų gvaran- 
tija. :

JoS.F.Budrik
1 iNČORlPbRATĖD
3417 So. Halsted St

Tel. Boulevard 4705

Siunčiam Gėles Telegramų i Visas Į. Pasaulio Wla r 
tOVEIKIS

. KVIETKININKAS
Gėles Vestuvėms, Bankietams 

, ir Pagrabamst. .
3316 Sb. Halsted St.

Tel. BOUlovard 7314

ADOLFAS SMILGIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

•geg. 13 diena, 6:40 vai. ryto, 
1Q36 rti., sulaukęs pusės am
žiaus. gimęs' Telšių apskrityj. j

Amerikoj išgyveno 40 metu. į 
Paliko cpdeliąpie, nubudime ! 

mylima moterį Rozalija po tė
vais Gtikšaite ir 3 dukteris: 
Oną, Marijona ir Pranciška; 
pusbroli Joną Noi’kų ir jo šei
myną ir švogeri Juozapa Grik- i 
Šų ir 3 anukus, Raymond, į 
Wįllie ir John ir gimines.

Kiihas pašarvotas timdasi 
4482 So., Honore St. Laidotu- J 
vės iyvks Pirmadieny, geg. 18 ' 
d., 8:00i.vai. ryto iš namu i į 
Šv. Kryžiaus parapijos bažny- I 
čia, kurioje atsibus gedulingos j 
pamaldos už velionio siela, o iš j 
ten bus nulydėtas i šv. Kaži- j 
miero kapines.

Visi A. A. Adolfo Šmilgio 
giminės, draugai ir pažystami , 
esat nuoširdžiai kviečiami da- I 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, dukterys, pusbrolis, 

švogeris ir gintihes. I
Laidotuvėse patarnauja Lai

dotuvių Direktorius J. F. Eu- I 
dėikis. Tel. Yąrds 1741 

ryte Zuzana nušovė savo bro
lį Bladislovą. O kita dar žiau-. 
rešnė žudynė įvyko Mergiunų 
kaime Briedžių šeimoje. Sūnūs 
kirviu sukapojo tėvą, brolį i) 
brolio šešių metų vaikutį. Abu 
žudeikos — Jarytė ir Briedis 
— liko suimti ir sėdi Šiaulių 
kalėjime bei laukia teisiho. Tat- 
gi ir pas mus tokios pat nau-; 
j ienos, kaip ir Amerikoje. Jau 
ir Lietuvoje įvyko mada ženo 
tiems skirtis, kaip ir Ameri
koje. Bet Amerikoje atsiski
ria per teismą, o Lietuvoje per 
teismą dar nėra atsiskyrimo. 
Todėl pasimetę susideda su ki
toms mergoms, o bobos su ki
tais vaikinais. Taip sau ir gy
vena, kaip kunigėliai su jauno
mis gaspadinėmis. kitų nau
jienų jokių nėra. Jau pas mus

CONRAD
PHOTO STUDIO

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

žina atmintis.

J. MlKšIS
RAMOVA AUTO SHOP 

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

Tel. Yards 65h

. Tek Republic 8402

Crane Coal Cb.
5332 S. Long Avė. „

Pocahantas Mine Ruh Screened 
5 tonai ar daugiau $7..S0 tonai 

Smulkesni S7.05 tonai

Mes Padarom Gerą
DARBA PIGIAU
Galite ateiti visados
Permanents muši

Specialybi!

Idfeal Beauty Shop, 
Charles Stones. Vedėjas 

1747 SO. HALSTED STREET.
Atdara vakarais 

SUSIRINKIMAI

PARENGIMAI
r., i * ’ r r < ■■' ~ t « . • t »*

SLA. 6-to Apskričio kuopų Atstovams: SLA. 6-to apskričio 
konferencija įvyks nedėlioj, geg. 17 . d, 1 vai. po piet. 
šv. Kazimiero lietuvių parapijos svet., 1200 W. 15th Avė., 
Gary, Indiana. Kviečiame kuopų atstovus suvažiuoti 
skirtu laiku.

A. J. Zaldtoris, pirm. Justas Čiliauskas, sekretorius, 
AMERIKOS Lietuvių Piliečių Pašaipiais ir Politiškas Kliubas 

laikys mėnesinį susirinkimą gegužės 17, sekmadienį,(1 v. 
po piet. Hollyw6od svetainėje, 2417 W. 43rd St. Narių 
pareiga skaitlingai susirinkti, neš yra daug svarbių rei
kalų aptarti. —Paul J. Petraitis, raštininkas.

NEDĖLIOJ, gegužės 17 d., West Sidės svetainėje, 2244 West 
23rd Place, 1 vai. po pietų įvyksta Dr-jos “Lietuvos Ūki
ninko” susirinkimas. Bus svarbus draugijos reikalai 
svarstomi. Išgirsime raportą iš pikniko rengimo komisi
jos. Visi nariai ir narės būtinai atsilankykit į šį svarbų su
sirinkimą. Nariai atsilikę su mokesčiais malonėkite už
simokėti —j. Žukauskas, pirm., Ieva Lukošiūtė, f. rašt.

CHICAGOS Lietuvių Vyrų Choro dainų pamokos atsibus sek
madienį, gegužės 1 dieną, 10 vai. ryto Neffo svetainėje, 
2435 So. Leavitt St. Visi choro nariai malonėkite susirin
kti laiku, nes turime daug darbo atlikti. Taipgi kurie 
mėgiate dainas esate kviečiami įstoti į chorą, — Valdyba.

BUNCO IR ŠOKIUS rengia Kęstučio Kliubas sekmadienį, ge
gužės 17 dieną, HdllywOod svetainėje, 2417 W. 43rd St., 
Pradžia 4 valandą po pietų. Pelnas skiriamas siuntimo 
delegato į Clevelandą.

MOCKAUS sūšelpimo vakaras įvyks gegužės 16 d. Vilnies sve
tainėje^ 3116 So- Halsted St. Pradžia 7 vai. vakaro. Įžan
gos nebus.

šeštadienio vakarą, gegužės 16 d., įvyksta Motinoms Pa
gerbti Vakarėlis, kurį rengia Lietuvių Moterų Piliečių 
Lyga; parengmas Sandaros kiiube, 814 W. 33rd St., 2-roS 
. lubos; pradžia 8 vai. vak. Bus išpildytas programas ir 
bus užkandžių. Komisija stengias visus maloniai priimti.

, . , —M. Zolp, pirmininkė.
Žemaičiy-Aukštacių Kliubo Card and Bunco Party įvyks gegužės 

16 dieną Sandaros svetainėje, 814 Wešt ,33 Street. Pra
džia 8 vai. vakaro; įžania 25c. asmeniui. Bus gražių 
dovanų. Į

Northsidiečių jaunuolių choras ^Bijūnėlis” rengia draugišką iš
važiavimą į Jefferson miškus sekmadienį, gegužės 17 A., 
ant ‘ lietuviško kalnelio”, su dainomis, žaismėmis, išlai- 
mėjimais ir kitokiais špoisais. “Bijūnėlis” kviečia visus 
atvykti ir linksmai lūiką pralfeišti.

pavasaris, — šilta ir gražu. 
Laukus ariame išsijuosę. Ag 
?azdai jau lapus skleidžia.

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Salutaro Biteris yra vienas iš geriau
sių Biterių ką Šiandien randasi ant 
marketo. Jis žinomas kaipo gera gy- 
iuolė dėl vidurių ar kitu nesmagu- 
nu. Plačiai yra parduodamas aptie- 
cose ir vartojamas. Tavernose geras 
tarti su degtine ir be degtinės. Rei
kalaukite Visi ir visados Salutaras Bi- 
;erio. Pašaukite telefonu Canal 1133.

639 West 18th St.

Tavernos
Kur Susirenka Lietuviai

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

WM. DAMBRAUSKAS IR 
BERTHA KINDER

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

SPRINGINN
Musu užeigoje visados geros rūšies 
degtinė, alus, cigarai, cigaretai ir 
skanus užkandžiai Platforma dėl 
šokių veltui, draugijoms, išvažiavi

mams ir parems. Savininkai 
KUCIRNSKAI

82th and Kean Avė. Willow Springs

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

PETE YOUNG 
82-nd and Kean Avė.

21st Place Tavern & 
Restaurant

Stekai, porčepai ir kiti šilti-valgiai. 
Bismark alus, geros rųšies 

degtinė ir cigarai 
ANTANAS IR AGNĖS STUKAl 

Savininkai
701 W. 21st Place Tel. Canal 7522

BILL’S TAVERN
Pranešame visiems draugams ir 

kostumeriams, kad mes persikėlėme 
i nauja vieta, — erdvinga ir gra
žiai išpuoštą. Čia turėsime geriau
sios rųšies degtinės, vyno, alaus, 
cigarų, užkandžiu, o penktadieniais 
žuvies veltui. Muzika penktadieniais 
ir šeštadieniais. Stalai dėl šeimyhų 
ir graži vieta dėl šokiu. Savininkai 

» VINCAS' ir ONA POPILL
4358 So. Maplewood Avė.



Debatai apie Dr. >
Townsend Plana ■

IR VĖL MES SAKOME 
Nepraleiskit Sykį Gyvenime Pasitaikančios 

Progos 
DIDŽIAUSI IŠPARDAVIMĄ

NAUJIENOS, Chicago, III.
—.—.—.............. ------------------- -----------------

Šiandien paskutine die
na priduot eksponatus 
t, a parodai

> šeštadienis, geg. 16, 1986 ■   ė ■ ..... —-j— . J . .

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
Centralinė kuopa Chicagoj bu
vo surengusi debatus apie Dr. 
Townsendo Plana 
13 dieną gegužės.

Už Planą kalbėjo 
vičia,

tračiadienį,

> A. Rypke- 
o prieš K. Augustas. 

Svarbiausi argumentai buvo es
mėj toki:

Afirmalyvė pusė — Žmonėm 
išgyvenę 60 metų ir dirbę jau 
nesnėse dienose užsitarnauja 
užtikrinto pasilsio, kai sulaukia 
senatvės. Tą pasilsį žada jiems 
Townsendo Planas, 
to mokėti seniams 
per mėnesį.

Tokių senių yra 
ni milionai visam krašte. Daug 
iš jų užima apmokamus dar
bus. Seniams gaunant pajamas 
sulig Townsendo Planu, darbai 
tektų dabartiniams bedarbiams. 
Reiškia, Townsendo Planas ža
da bedarbės sumažinimą.

Išnyktų senatvės pensijos ii 
labdaringos įstaigos, kurios t 
daugeliui yra tiesiog nepaken
čiamos. Be to, sumažėtų kr! 
minalių nusikaltimų skaičius, 
nes žymiai sumažėtų pagundas; 
vagiliauto arba plėšti.

Kadangi ūkininkams buvo 
mokama už nešė j imą ir bedar
biams už nedirbimą, tai kodėl 
negali būti mokama seneliams 
už pasitraukimą iš darbo.

O šalis pajėgia mokėti, ba 
pav. 1934 metais pusė visų 
krašto gaminių pasiliko rezer
ve, reiškia, pasiliko nesuvarto
tų.

Negatyve pusė argumentavo 
— Sulig Townsendo Planu bu» 
tų uždėta ant visų biznio tran- 
zakcijų suma 2 nuošimčiai lak1 
sų. Pasiremiant 1935 metų ša
lies pajamų apyskaita, tie du 
nuošimčiai sudarytų <tik apie 
vieną bilioną ir dešimtį milionų 
dolerių. Tuo gi tarpu aprūpinti 
kokius 12 milionų senelių ręį- 
kėtų net 19 bilionų dolępų. Na, 
iš kur padengti trukumą?

Trukumui padengti reikėtų 
kelti taksus aukštin Ir aukštin. 
O tai, savo keliu, 
reikmenų kainas, 
nebepajėgtų jas 
įpirkti.

Antrą vertus, 
didinsi perkamąją’ jėgą, tai tuo 
pačiu laiku mažinsi perkamąją 
jėgą tų, kurie uždirba pinigus 
seniams.

Jvairių taksų jau dabar yra 
uždėta begalės; ant kai kurių 
gaminių uždėta taksų net 
devynių skirtingų rųšių, o 
dar naujos taksos siūloma.

Negalima ištiaukti nė 
kuriuos senelius iš pramonės, 
kadangi jie yra ekspertai. Iš
traukimas jų iš pramones buhi 
tiesiog žalingas visam kraštui.

Pagalios juk ir dabar yra 
apie 12,000,000 bedarbių, senių 
ir jaunesnių, tai koks Čia skir
tumas, jeigu jiems butų moka
ma po 200 dolerių mėnesiui? 
Tačiau valdžia, mokėdama 

, jiems tik trupinius, ir tai len
da į skolas. Kokias skolas val
džia padarytų, jei pradėtų kiek
vienam jų mokėti po 200 dole
rių mėnesiui ? Juk 
valdžios bankrotą.

Buvo ir kitokių 
Čia jų paduota tik 
tas.

ATSILANKYKIT Į DIDŽIAUSI IŠPARDAVIMĄ 
NAUJAI ĮGYTŲ AUTOMOBILIŲ CHICAGOJE 

Nepirkit nei naujo nei seno automobiliaus pirm hegu atsilankysit i 
musu showruimius. \
MES PILNAI GARANTUOJAM, KAD SUTAUPYSIT NUO $100 IKI $200.
Virš 150 beveik naujų automobilių turi būti išparduota dabar. ' 
Niekur kitur negausit tokių vertybių, nes męs esame Tikrą Automo
bilių Finansavimo Kompanija.
Musų 20 metų teisingas patarnavimas yra musų garantija, kad pilnai 
busite užganėdinti. Kiekvienas karas yra stropiai peržiuretas musų 
mekanikų ir tarnaus jums ilgus metus.
CHEVROLET tikrai naujausias 1935

Sedan, važiuotas tiktai keletą 
šimtų mylių; Garantuotas 
kaip naujas. Kaip 
naujas. Musų kaina

kurs
200

apie

numa- 
dolerių

aštuo-

iškeltų tiek 
kad žmones 

jokiu budu

jei seniams

iki 
čia

kai

tai reikštų

argumentų.
vienas, ki-

BUICK paskiausis 1935 De Luxe 
Sedan. Mažai važiuotas, iš- 

' rengtas 6 ratais. Radio, tron
ku. heateriu. Negalima at
skirti nuo naujo, tainjri So

dan kaip naujas, $445 
tiktai

DODGE tikras 1932 Sedan. Gra
žus, mažas karas 
kaip naujas, tiktai faVv

STUDEBAKER 6 tikras 1935 ke
turių durų. Sedan, kaip nau
jas visais atžvilgiais. Taipgi 
1933 Sedan kuris beveik ne

buvo važiuotas, $9 A R
tiktai........ ..... ........... .

PONTIAC tikras 1936 DeLuxe Se
dan. Gražiausias ir ekonomiš
kiausias karas. Visai naujam 
stovyj. Su 6 military ratais, 
heateriu, saugiais stiklais. Rei
kia pamatyti kad įvertinti, 

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

$245

šiandien paskutine diena 
priduoti paveikslus, siuvinius, 
mezginius ir visokius meniš
kus darbus lietuvių dailės- 
meno parodai, kuri atsidarys 
gegužės 23 d. Mandel Brothers 
galerijoj.

Visi, kurie norite, kad jūsų 
darbai (butų pąrddoj, priduo- 
kite savo darbus Vytautui Be- 
liajui, 3259 So. Halsted St

Miscellaneous
įvairus

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

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

Business Chances
* Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA tavern, . gražioj 
vietoj ir puikus “places” už pirma 
teisingą pasiūlymą. Priežastis turiu 
du bizniu ir būtinai turiu viena ap
leisti. 6227 So. Ashland Avenue

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Veikit Greitai!

Į CLASSIFIED APS ]

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

S. E. SOSTHE1M & SONS 
STORE FIXTURES 

1900 S. State St CALumet 5269

PARSIDUODA vienas iš 2 biznių 
— už pirmą gera pasiulijimą. Ta- 
.vern arba bučernė. Tavern randasi 
5545 So. Damen Avė. Vienai mote
riai persunku bizni vesti. Savininkė 

B. SUCILLA 
12300 So. Emerald Avė.

Pullman 8990

NAŠLĖ parduoda pigiai tavern 
prie gaito stokjardų. Mary Klos, 
4125 So. Ashland Avė.

PARSIDUODA tavernas. P
2301 So. Western Avė.

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. - 
tiktai ...... ... ..... .... ..... ...

GRAHAM naujausia 1936 De 
Luxe Sedan. labai mažai var
totas, turi ‘Knee Action”. Sau
gius stiklus taipgi 1933 Se
dan kaip naujas, $295 
Tiktm ... ...........

Musų kaina $265

HUPMOBILE paskiausis 1932 Se
dan. Kaip visai nau- 
jas. tiktai . .

AUBURn” 1933 De Luxe Se
dan. Garantuotas, kad 
geras ir tarnaus kaip nanias. 

Musų kaina 
tiktai . .   ftOv

OLDSMOBILE 1932 DeLuxe Sedan. 
Pastebėtinai gražus karas, tar
naus dar daugeli metu. Mu
su kaina *
tiktai ............. .....

DODGE 1986 ŲemonstratorDODGE 1986 Ųemonstrator — 4 
durų Sedan su trenku—mažai var
totas. Bargenas. Priimsiu seną ka
rą i mainus. (Dodger Dealeris). 

CENTRAL AUTO SALES & 
SERVICE

3453; So. Morghn St. 
Tel Boulėvard 2510 

Matykit Paul Brūčhas

NASH 1936 DE LUXE SEDAN 
Puikiam stovyj kaip dieną kai 
paliko dirbtuve. Neturi ne 
ženklo. Su tronku, heateriu 
Musų kaina 
tiktai .... ............

FORD paskiausis 1934 Sedan kaip 
naujas. Mes taipgi turime dv 
1933 Sedanus taip 
pigiai kaip .   fafev

PACKARD naujausias 1932 
De Luxe Sedan. Tai yra pui
kiausiai ir gražiausiai pabu-
davotas karas. Išrengtas su 6 
ratais, radio, heateriu, tronku. 
Važiuotas tiktai 6.200 mvliu 
Kainavo virš $3,200. 
Musų kaina tiktai ....

Mes taipgi turime apie 50 karu 
kuriuos paėmėm i mainus. Vi
sokio išdirbimo ir modeliu. 
Gerai važiuoja ir taip $9 Ė 
pigiai kaip . .........

90 dienų raštišką garantija ir dešimties dienų pasivažinėjimo išban
dymas duodamas su kiekvienu karu. _
Tai tiktai keletą karų. Mes turime vietos išskaithuoti visus 150 Pui
kių Bargenu.
TAI TIKRAI VIENA SYK PASITAIKANTI PROGA.
NEATIDĖLIOKIT, BET ATEIKIT ŠIANDIEN ARBA RYTOJ PA
KOL STAKAS DAR PILNAS. ATSIMINKIT, KIEKVIENAS KARAS 
MUSŲ TURI TĄ GARANTIJĄ KAIP IR NAUJAS KARAS ARBA 
GRĄŽINSIM PINIGUS. 4
MES PRIIMSIM JŪSŲ SENĄ KARĄ KAIP PIRMĄ ĮMOKĖJIMA 
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)

Atsiminkit musų numerį.

IR

Debatams pirmininkavo V. B.
Ambrose. —NN.

General; Motors Ra
kio Koncertas

Jaunuomenės dė
mesiui

Jaunuomenei, kuri nori gauti 
darbą avaicijos srity, įdomios 
bus paskaitos apie galimybes 
gauti darbą toj srity. Paskai 
tos bus laikomos įvairių Chi
cagos parkų ir apielinkių cent
rų patalpose. Platesnių infor
macijų apie tai jaunuoliai gali 
gauti savo apielinkės parko 
ofise.

Ruošia atsakymą 
teisėjams

, Ir vėl rytoj, sekmadienį, ge
gužės 17, 10 valandą vakaro 
Gieneral Motors korporacija 
duos koncertą ir transliuos jį 
per 66 radio stočių tinklą. 
Programą pildys Geenral Mo
tors orkestrą iš 70 instrumen
tų ir patieks kai kuriuos ku
rinius tokių pasaulinių . kompo
zitorių, kaip Haynd, Beethoven, 
Rochard Strauss, Mozart, De- 
bussy, čaikovski ir Albeniz.

Solistų tarpe gros Mishel 
Piastro, pagarsėjęs smuikinin
kas, Bruno Labate, Harry 
Glantz ir kiti, šių koncertų 
tikrai verta pasiklausyti.

41 Circuit ir Superior teis- 
teisėjų rezignavo iš Chica- 
Advokatų Asociacijos na- 
tarpo todėl, kad Asociaci- 
direktoriai kritikavo kai

mų 
gos 
rių 
jos
kuriuos teisėjus dėl jų politi 
nes veiklos. Dabar Advokatų 
Asociacija ruošia atsakymą j 
teisėjų pareiškimą.

22 metai kalėti už 
banko apiplėšimą
Trims piktadariams, kurie 

apiplėšė St. Charles banką, pa
skirta bausmės po 22 metus 
kalėti kiekvienam ir po $4,000 
piniginės baudos sumokėti.

\ ! \

—-f MALEVOTOJAMS IR 
/ViyClOSiNAMŲ SAVININKAMS 

Didžiausias 18 Metų Sukaktuvių 
IŠPARDAVIMAS

Q7f$ 1 galionas enamel v | v special ....... .............. .
Speciali maleva medžio C7q 1 galionas flat balta 
darbui, ...................... gal. “ ■ “ maleva ..........

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

ir daugiau
*1.39

1 gal. grindims ir trim varnish, 
išdžiūsta i 4 valandas 97c 1 galionas pirmos kl 

removal ........... ;.....:.....
ir daugiau

93c
Taipgi visos kitos malevos, kempinės ir šepečiai,. 

Virš 500 jvairių sieninių popierių po 4c ir daugiau 
PIRKDAMI ČIONAI SUTAUPYSIT 25% 

HELMAN PAINT STORE
1411 So. Halsted St. Tel. Canal 5063

Merginos patarnau
tojos traukiniuose
Iki šiol Amerikoj patarnau

tojai traukiniuose buVo vyrai 
Bet štai Chicago and North- 
western-Union Pacific geležin
kelio linija pradėjo samdyti ir 
merginas kaip patarnautojas.

Graži puota
BRIDGEPORTAS.—P-no Wil- 

liam Digimo dukteriai Sofijai 
sukako 9 metai ir sulig katali 
kų tikyba šiomis dienomis ji 
priėmė pirmą komuniją. Po to 
p. Digimas, kalbamam įvykiui 
atžymėti, surengė bankįetą 
Sandaros svetainėje. ovečių 
tarpe buvo žinomų biznierių, 
kaip tai pp. Pociai, Norkai, bu
vo profesionalai, kaip Dr. Blo- 
žis ir kiti—-Juozas.

SIUSKIT FEK
NAUJIENAI
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsi 
tepataria Lietuvos bankai

IŠPARDAVIMAS 
VARTOTU KARU 

Chevrolet. 1980, 4 .dr.'........... $160.00
Ford, 1931, 2 dr........ .......... $160.00
Ford, 1929, 2 dr. ................. $75.00
Ford Trokas ................     $45.00
Ford 1927, 2 dr. ;..............  $25.00
Moon 4 dr. ..............   $25.00
Plymouth, 1933, 2 dr. ....... $275.00

4614 S. WESTERN AVENUE

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis — Prieina

momis išlygomis
$100. Importuoti ir Amerikoniški 

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

setai -------------------—.... $39'—$49
$375 vertės 3 kamb. įrengimas $126
$600 vertės 4 kamb. Įrengimas

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

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

—O

PARSIDUODA rooming house, vi
sa išrenduota, renda pigi. Parduo
siu pigiai. Atsišaukite tel. Seeley 
5792.

PARSIDUODA grosernė ir deli- 
catessen su namu ar be namo — 
labai prieinama kaina. Atsišaukite 
“Naujienos’*, Box 447.

PARSIDUODA tavernas — visi 
fikčeriai. Biznis gerai išdirbtas. Naš
lė negali menedžeriauti.

2121 West North Avė.

Mes turime išrinktus geriausius 
bargenus ChicagOje, forklozuotus na
mus iš receiverių, bankų, spulkų. 
Skubėkite pirkti, nes jau bargenai 
baigiasi. Kainos jau pakilo ir dar 
sparčiai kila.

2 pag. Brg. Pk. už $1900
2 pag. ir štoras Br. Pk. $3000
2 pag. mūrinis
4 pag. muro ir
4 pag. mūrinis
Keletas gražiu 

čių ir didesniu 
Parke, už puse kainos. Turime di
deli pasirinkimą lotų visur pusdy
kiai.

5 akrai vištų farma su budinkais 
prie Čhicagos už $1350.

80 akru farma už $1950, arba 
mainais ant namo arba automobi
lio.

Turime visur jyisokių farmų . nuo 
10 iki 1000 akrų, prie miestų, ežerų, 
tinkamų fąrmeriavimui arba resor- 
tams.

Mes turime tą, ko tamstos jieš- 
kote.

Padarome paskolas nuo $500 iki 
miliono dolerių ant penkto nuošim
čio.

Inšiurinas atpigo, — klauskite mu
su kainų, nusistebėsite, kad taip pi
giai galite gauti tokią didele apsau
ga (protection).

J. SINKUS and CO.
2442 W. 63 St. Prospect 9000

už $2900
2 Štorai už $7500 
Brgp. $3800 
bungalow, dvifla- 
namų, Marquette

KAS turi ant pardavimo troką 
1 tono ar daugiau. Mainysiu ant 
pasažierinio automobiliaus arba mo
kėsiu cash. Praneškite 4135 South 
Campbell Avė., 1-mos lubos.

Rome Furniture Co.
3236 So. Halsted St.

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

----- o----- i

PARSIDUODA krautuvė arba ke 
pyklos krautuvė ir fikčeriai, priei 
narna kaina. 2408 W. 47th St.

PARDAVIMUI Beauty šapa. Iš
dirbta per 10 metų. Teisingas pa
siūlymas nebus atmestas.

3836 Archer Avė.

Financial
Finansai-Paskolos

GERBIAMIEJI! Jei kas jums yra 
skalnas ir negalite iškolektuoti pini
gu, duokit mums iškolektuoti. Ko- 
lektuojame notas, morgičius ir Įvai
rias sąskaitas. 1608 iMilwaukee Avė. 
302 kambarys.

PARSIDUODA dar naujas va- 
cuum klyneris, kombinacija didelio 
ir mažo rankinio klynerio, origina
le kaina $76 parduosiu už $35. 
2637 W. 71 gatvės. Tel. Republic 
6051. 

------ O------

PARDAVIMUI Tavernas. Parduo
siu greitu laiku. Galima matyt vi
sada. 7200' So. Green St.

VALGYKLA ant pardavimo. Biz
nis gerai eina.

6236' So. ,Western Avė.

PARSIDUODA pigiai: Baras, Sin- 
kos ir Cash Registeris, 7253 South 
Western Avė. Tel. Republic 7928.

SK0LINAM/1INIGUS
Ant jūsų parašo nuo $50 iki $300, 
be komiso ir nėra jokių kitų kaštų, 
tik legalis nuošimtį^’ Taipgi Per
kam morgičiuą ir chamus; mokam 
cash.
Namon Fiiiąhęe Corp.

6755 S. We4ęrn, Ave. .
Julius Namon!,'-’ Prdzidentas

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

PARSIDUODA grosernė pilnu 
staku, modeminiai fikčeriai. Turi 
būt parduota greitai. Ne viena įma
nomą pasiūlymą neatmesiu. Priim
siu vėliausio modelio karą kaipo 
dalies imokėjimo.

2JL09 So. Halsted St.

Businešs Service
Biznio Patarnavimas

GREITAS PATARNAVIMAS 
Skolinam pinigas-4 aht mortgičių. 
Užrašom visokios -rūšies apdraudas. 
— Insurance. Padarom dokumen
tus. Išrenduoiam. parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastie.

Z. S. Mickevicę & 00. 
6816 So. Western Avė.

Hemlock 0800

UNIVEKSAL STORAGE 
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Lonęr Distance 
Furniture and piano Moving 

3406 S. Halsted Street 
Phone Yards 3408

CARR BROS. WRECK1NG CO.
(Ine.)

Parduodame Visokios Rūšies 
ANTROS RANKOS BUDAVOJIMUI 

MEDŽIAGĄ:
Nauja Statybai Medžiaga ir Malkos 

Lietuvi pardavėją rasite musu 
varde.

3008-3039 S. Halsted St.
VICtory 1272-1^73

------ -- ------------ --------------------- - , ir

STOGDENGYSTĖ
Mes dengiame ir pataisome visokios 
rūšies stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama. ' • k

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St.

Victory 49Q5

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak, Šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet*

LANDLORDS BUREAU nF
? CHICAGO Inkorporuotas 

1642 West Divisiori St
Tel. Armitage 2951 >

Mes esame Įau |iuo adresu, virih 
5Q '

Musų biuras suniks patarimus namų
rendauninkais. Mažą narinė mokės-
iki 8 vai. vak,

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

• • , ' , ■ -• m; . ■ • ' ”'

Leonas Roofing Co.
8750 Wallace. Street 
Tel. Boulevard 0250

- " — -.............. ii ....................... . 1

STOGAI IR SAIDINGAI 
Dengiame stogus, statome garad
žius, ir porčius, taisome kaminus, 
pakeliame namą ir padedame ce
mentini fundamentą, patyrė per 
dvidešimts metu. Darau darbą ant 
lengvo, išmokėjimo ir- kožna darbą 
garantuoju.

JOE LELEIKA
4185 So. Campbell Avė.

Tel. Prospect 3140.

REIKALINGAS patyręs dekorato
rius gyvenantis North Sidėj arba 
galis apsigyvėnti North Sidėj. Dar
bas daugiausiai Evanstone ir Niles 
Center.—Darbas maždaug pastovus 
—alga $5.00 i. dieną,. į Atsišaukite 
H. Mockus, 7923 Kehtdh Avė. Niles 
Center, III. Tel. Niles Center 199 W 

:—-o—— »

REIKALINGAS darbininkas i ta- 
vėrn. Turi mokėti biski valgyt ga
minti. J. Jokuboius, 3465 South 
Morgan St. • - I (

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

REIKALINGA mergina dirbti j 
Tavern. 5758 W. 65th St.

MERGINA 18-25 bendram namų 
darbui — geri namai — ne per 
daug darbo — gera alga. 4918 Drake 
Avė., 1-mos lubos.

REIKALINGA patyrusi veiterka. 
Valandos pagal sutarimo, iš ryto 
arba vakarais. 6286 S. Western Avė.

For Rent
DAR liko 3 kambariai ant išren- 

davojimo su valgiu arba be valgio 
dėl švarių vyrų. 1900 So. Union Avė.

KAMBARYS rendon. Morėdami 
gali gauti ir 2 kambariu — 2 šei
mynoj; bungalow. 7042 So. Camp
bell Avė.

Furnighed Ruonis
RENDON kambarys dėl vaikino 

arba vedusios poros, 2433 W. Marqu- 
ette Rd. Antros lubos iš priekio.

KAMBARYS ant 
togus, su maudyne. 
Avė., 1-mos lubos.

rendos — pa-
3357 So. Lowe

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI TAVERNAS arba 
priimsiu i pusininkus Esu našlė. 
Vienai per sunku. Taipgi turiu par
davimui valgyklos fikcferjų— kaip 
tai: restauranto kuknini pečių, 
steam table, ventilation faną. Par
duosiu kiekviena daiktą atskirai.

Atsišaukite 4180 Archer Avė.

PARSIDUODA mokyklos reikme
nų, kehdžių ir pieno krautuvė, val
gomas kambarys, labai prieinamai. 
1446 So. 50 Avė., Cicero.

BARGENAS
PARDAVIMUI namas, su Storu 

ar be Štoro—tinkamas bile kokiam 
bizniui. 4 kambariai ir 2 karų ga
ražius. 4412 So. California Avė.

STORAS rendęn yra kendžių fik
čeriai ant vietos, arba parduosiu 
narna. Galima matyti kasdien po 3 
vai. po. piet. Sūbatoi, nedėlioj visa 
diena. 552 W 18th St.

IŠSIRENDUOJl fumišiuota kriau- 
čiaus šapa. Biznis išdirbtas per daug 

pragyvenimui 
Talman Avė.

metų. Kambariai 
vietos.*4457 So.

ant

Situation Wanted
Darbo Ieško

PAIEšKAU darbo už porteri i 
taverną—Esu patyręs—galiu dirbti 
ir už baro—šaukite kam reikalin
gas gerast žmogus J. Kamarauskas. 
3454 So. Halsted St. Boulevard 8939

PAIEšKAU darbo už porteri i 
taverna. — Esu patyręs—galiu dirb
ti ir už baro.—Šaukite kam reikalin
gas geras žmogus. J. Kamarauskas, 
3454 So. Halsted St. Boulevard 8939

Personai
Asmenų > Ieško

ŠIRDINGAI meldžiu Juozą Srai- 
dą-Sraider greitai atsišaukti. Yra 
svarbi, žinia .iš kitur. Žinantieji kur 
,jis randasi, meldžiu pranešti, už ką 
suteiksiu atlyginimą. C. A. Y., Box 
No. 446.

VIDUTINIO amžiaus vaikinas, 
inteligentas, blaivaus budo, mokan
tis amatą, biznyje esantis. Pagei
dauja susipažinti moteri bei mergi
ną, amžina drauge, kuri butų blai
vi ir ne gyvanašlė. Prašau atsiliep
ti 1739 S. Halsted St., Box 444.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

KAS PASINAUDOS PROGA
Reikalingas pusininkas i Tavern 

bizni. Teisingam žmogui yja gera 
proga su mažai pinigų Įeiti i gerą 
bizni. Smulkmenas patirsite ant vie
tos. 2710 W. 59th St. Klauskit Mr. 
BUDRIS.

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

PARSIDUODA kampinis medinis 
namas — štoras ir 5 kambariai ant 
antru lubų. Karštu vandeniu apšil
domas. Išrenduotas už $50.00 i mė
nesi — kaina $2200.

MŪRINIS namas — 2 po 6 kam
barius. basementas. Randasi Clear- 
inge — kaina $3500.

MEDINIS namas 2 augštų — 4-5 
kambariai. Kaina $1000. Randami 59 
ir May Street.

6 KAMBARIU namas su dideliu 
garadžiu, vištininku, vienas akeris 
žemės. Labai gražiais medžiais ap
augės. Randasi prie 111 ir Kedzie 
Avė. Kaina $2500.

DIDELIS mūrinis namas su 18 
kambariu, 2 štorai. yra maudynės. 
Namas kainavo $35,000. Receiver da
vė įsakymą parduoti už $6,500. Ge
ra vieta Tavern.

Taipgi turime šimtais visokiu ki
tu bargenų.

Turime 4 arba 8 akerius žemės 
prie 111 ir Ridgeland Avė. ant ce
mentinio kelio. Gasas ir elektras 
įvesta. Parsiduoda už puse kainos.

Taipgi turime visokiu farmų, ma
žu ir didelių arti Chicagos.
John J. Lipsky and Co.

4018 Archer Avė.
Klauskite MR. SIRUS 

Lafayette 3036 T

PARDAVIMUI 2 kampiniai lotai 
ant 70th ir California, frontu i Mar- 
'quette Parkus. Didelis bargenas. 
Graži vieta dėl gražios rezidencijos.

PARDAVIMUI arba mainymui gą
sdino stotis Geneva, III. Murini bu- 
dinkai, geri Įtaisymai. Kaštavo 
$15,000. Parduos pigiai. Dėl smulk
menų pašaukite

MICHIULIS, 
Prospect 1844 

2502 W. 69th St.

MAX KOHN. Turim Rusišką ir Tur
kišką tabaką, 1728 S. Halsted St. 
Canal 9345.

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

SPECIAL BARGENAI
4% akrų įtaisytos; Lincoln High- 

way, arti Joliėt ....... ..............  $3,200
12% akrų Harvard, geri namai, 
tvartas .................................... 5,500
25 akrų Morengo, gera paso
dinta, įtaisyta ......................... 5,500
79 akru arti Aurora, gera.
įtaisyta ...............r..................... 6,500

Daug kitu, geros sąlygos, Swigart, 
32 North State, Chicago.

DĖL vyro mirties esu priversta 
parduoti labai pigiai gerą vištų far- 
mą. Gražus namas ir graži vieta. 
9507 Central Avė., Oak Lawn, III.

„PARSIDUODA Lietuvoje ūkis ar
ba maino ant namo Amerikoje. Mo
derniški triobėsiai. Prie stoties ir 
vieškelio. Arti Kauno. Įdomaujan
tieji kreipkitės i Naujienas, 1739 So. 
Halsted St. Box 488.

Real .Estate For Sale
Namai-žem? Pardavimui

NEPAPRASTAS BARGENAS
Namas gražioj vieto’*, prie ęžero 

kranto, vertas $22,000, už tiktai 
$9,000. Reikia $3,000 cash, likusius 
$6,000 duosiu morgičių ant 10 metų 
už 3%. Justin Genis, Richmond, III.

Tel. Boulevard 2800 
PAUL M. SMITH & COMPĄNY 

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

MAROUETTE PARKE
2 po 4 mūriniai, apšildomi, par

siduoda už $6500.00.
2 po 6 apšildomi — už $7500.00.
Bizniavas namas, štoras ir 8 pa

gyvenimai Brighton Parke, apšildo- 
mas — už $4900.00. S. MIKŠYS. 
4608 W. 47th Street.

------ O------

PARSIDUODA modemiškas me
dinis namelis 2 po 4 ir mažas pa
gyvenimas stoge. Malonėkite kreip
tis 4238 So. Campbell Avė. Savinin
kas ant vietos.

—O—

BARGENAS. Brighton Parke, mo
demiškas muro 2 no 4 namas, lo
tas 30 pėdu — $4500.

Marouette Parke 2 po 6 muro, 
apšildomas 1— 2 karų muro garad- 
žius — $7300.

J. ČILAUŠKAS 
2404 W. 46th Place

PARSIDUODA 4 kambariu plytų 
namas, atikas ir beismantas, dviejų 
karu garadžius, 4884 W. 24 PI., Ci
cero. Kreiptis 1688 So. Karlov Avė. 
Kaina 4400. Ne agentams.

PARSIDUODA 5 kambariu plytų 
namai su 3 kambariu anglišku beis- 
mentu. Fumace apšildymas, maudy
nė, 80 pėdu frontage ilgis — 178. 
Lengvus išmokėjimai. 14856 South 
Hamlln Avė. Midlothian. III.

PARDAVIMUI bizniavus namas,
2 štorai ir 7 kambarių flatas viršui,
3 karų garažius. Gali nupirkti su 
mažai pinigų. P. Zable, 901 W. 59th 
Street.

BARGENAS 2 flatų frame namo 
Union avė. arti 46th gatvės. Kaina 
$3000. Mažas imokčjimaš —likusi 
kaip renda. H. Miller, savininkas, 
5107 S. Halsted St. TeJ. Yards 0547.

PARSIDUODA 4 apartamentų ir 
biznio vieta—puikios sąlygos. Geros 
pajamos—nuosavybė randasi 18th ir 
Halsted, uždarymui nuosavybės: La
bai prieinamai. Tel, Berwyn 4978 J.




