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Lietuvos NaujienosTeismas Sustabdė
Namų Statybą

Prieš lietuvius

Vasara Lietuvoj

Pade

CHICAGO

nu

Nuteisė automobilis
tą 6 men. kalėjiman

Ketina statytis daugiau kare 
/laivų, negu yra numatyta lai
vynų aprybojimo sutarty

Hindenburgas vėl 
skrenda Amerikon

MANILA, Filipinuose, g. 18. 
—Septyni žmonės pasimirė ii 
12 kitų sunkiai sumirgo užval-. 
gę apgedusios žuvies.

Neaiški padėtis 
Austrijoje

gyv. Ba- 
Tauragės

Teroras Vilniaus 
krašte tebesitęsia

gausiomis
gauna dirbti ir gauna už darbo 
dienų 5,5 lt., o viengungiai 3,5 
lt. Dirba nuo 3 iki 4 dienų 
per savaitę. Nuo balandžio 23 
d. inteligentams bedarbiams at
lyginimas padidintas po 1 lt. nuo 
kategorijos.

Šiandie susirinks Illi 
nois legislatura

DEGTINDARIAI SPAUDŽIA 
MI Iš DVIEJŲ PUSIŲ

ATLYGINIMAS INTELIGEN 
TAMS BEDARBIAMS

Valdžia bando nuginkluoti fa 
šistinį heimwehrą, bet tie at 
sisako pasiduoti. Viskas pri 
klausys nuo Mussolini in 
strukcijų.

Du svarbus teismo nuosprendžiai prieš 
Naująją Dalybą. Augščiausias teismas 
pripažino nekonstituciniu Guffey aktą

Ispanija suėmė 18 
karininkų

Karininkai nuvertė Bolivijos val
džių ir pastatė šalį valdyti 
kareivių juntą. Valdžioje da
lyvauja ir socialistai

Saule teka 5:26 
8:06.

Nuo žuvies pasimirė
7 žmonės

WASHINGTON, geg. 18. — 
Jungt. Valstijos ir Suomija pa
sirašė naujų abipusio palankumo 
prekybos sutartį.

Hoovėr nebekandi 
datuosiąs Į pre

zidentus

KANKAKEE, III., geg. 18.— 
Pasimiręs buvęs gubernatorius 
Len Samll bus laidojamas tre
čiadieny iš savo namų Kanka- 
kee. Vėliavos valstijos kapite
liu j e tuo laiku bus nuleistos iki 
pusės stiebo.

Len Small, kuris gubemato- 
riaudamas pravedė Illinois vals
tijoje, 7,000 mylių cementinių 
kelių ir už tų buvo pramintas 
“kietųjų kelių gubernatorių” 
pasimirė staigiai sekmadieny. 
Jis jau buvo bepasveikstųs po 
mažos operacijos, bet pasidarė 
embolizmas ir jis staigiai mi-

GALESBURG, 111., geg. 17. 
<— 6 metų Shirley Weedman 
tiek apsidegino bežaisdama deg
tukais, kad neužilgo po to pa
simirė ligoninėj.

FR ANKFORT, Vokietijoj e, 
geg. 18. —Naujasis zeppelinaš 
Hindenburg vėl išskrido į Jungt 
Valstijas su 39 pasažieriais ir 
pašto siuntiniais. Bet kelionė 
šį kartų ne tiek gerai sekasi.

Nors pusę kelio padarė į 27 
valandas, bet paskui susitiko 
stiprų vėjų, kuris žymiai sulaikė 
skridimo greitumų ir vienu tari 
pu stipriai išgąsdino pasažie- 
rius, kada vėjas bloškė diriža- 
belį į aukštį, sudaužė indus ii 
pasažierius išmetė iš sėdynių. 
Delei nepalankaus vėjo šį kartų 
kelionė užtruks 72 valandas ii 
zeppelinaš bus Lakėhurst, N. 
J., tik trečiadienio ryte.

MONTEREY, Meksikoj, geg 
18.—68 geltonmarškiniai—fašiš* 
tai-—liko areštuoti už supkalbia- 
yimą prieš valdžių.

VARŠAVA, geg. 18 
kijos valdžia atšaukė Lenkijos 
prekybos sutartį su Franci j a, 
padarytų keli metai atgal, kai
po nepalankių Lenkijai ir ne
beatsakančių šiems ’ laikams. 
Kartu Lenkija pakvietė Fran
ci jų daryti naujų sutartį.

Besilankantys 
Chicago j e buvęs prezidentas 
Herbert Hoover -paskelbė, kad 
jis daugiau nebekandidatuosiųs 
į prezidentus.

SPRINGFIELD, 111., geg. 18. 
—Gubernatorius Horner pašau
kė valstijos legislatura susi 
rinkti specialiam posėdžiui šio 
antradienio ryte.

riausia priėmimui įstatymų apie 
taip vadinamų “teisingų balsa
vimų“. Tie įstatymai pereita 
me posėdyje buvo atmesti, bet 
dabar manoma, kad ūpas yra 
pasikeitęs ir kad legislatura 
siūlomus įstatymus priims. Jais 
norima pakeisti balsuotojų re 
gistravimo sistemų Chicago j o 
Tam pakeitimui griežtai prieš i 
nosi Kelly-Nash mašina.

Gubernatorius taipjau siūlo 
uždrausti keitimų laiko, kaip 
kad buvo padaryta Chicago j e, 
įvedant rytinių valstijų laikų 
Pasiūlyta priėmimui ir keli ki
ti mažesnės svarbos įstatymai

MADRIDAS, geg. z 18. —Su
sekus armijos suokalbį nuversti 
dabartinę valdžių, netoli Mad
rido liko areštuota 18 kavale
rijos karininkų. Jie kaltinami 
prasižengę su karo ministerijos 
įsakymais.

ANGLIJA DIDINS
SAVO KARO

LAIVYNU

CHICAGO.—Mrs. Sarah Cal- 
der, 70 z m., motina 19 vaikų, 
iškrito pėr antro aųgšto langų 
savo namuose 3109 W. 64 St. 
ir veik ant vietos užsimušė.

WASHINGTON, geg. 18. — 
šiandie federalniai teismai už
davė du skaudžius smūgius 
Naujų jai Dalybai.

Viename nuosprendyje au*g§- 
čiausias teismas pripažino ne;- 
konstituciniu Guffey anglių 
pramonės kontrolės aktų. Tas 
aktas buvo įvedęs “mažų j į 
NRA’V anglių pramonėje,- sutei
kiant valdžiai galių kontroliuo
ti visų anglių pramonę, nusta
tant angliakasių algas, anglių 
kainas ir kontroliuojant visų 
anglių pramonę.

Augščiausias teismas pripaži 
no, kad anglių kasyklos yra 
grynai vidaus valstijos pramo
nė, kurios kongresas negali 
kontroliuoti, nors iškasami ang
lys ir nėra parduodami toje 
pačioje valstijoje, bet yra iš
gabenami į kitas ir
anglių pramonės sutvarkyrhas 
lygiai apeina visų šalį,, o ne 
vienų kurių valstijų. Teismo 
nuosprendžiu, federalinės val
džios kontroliavimas anglių pra
monės esųs siaurinimas valsti
jų teisių, kontroliuoti savo vi- 
da^prąmOnę., j

Teismo nuomonė pasidalino 
Penki teisėjai—Sutherland, Būt- 
ler, Van Devanter, McRoynolds 
ir Roberts— pripažino anglių 
pramonės kontrolės aktų visai 
nekonstituciniu. Priešingų nuo
monę išreiškė teisėjai Gardozo, 
BrandeiS ir Stone. Teismo pir 
mininkas Hughes pareiškė at
skirų nuomonę, kad akto provi- 
zijos, liečiančios anglių parda
vinėjimų, yra pilnai konstituci 

nekonstitucinės yra 
liečiančios darbo re-

UŽ MEDELIO NUKIRTIMĄ 
NUBAUSTAS 100 LT. ARBA 

15 PARŲ AREŠTO

JEFFERSON CITY, Mo., 
geg. 17. — Kalinys kalėjimo 
kieme, po akių 3,000 kitų ka
linių, nu'durė du kitus kalinius, 
kurie jį buvo užpuolę.

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

Giedra; vėsiau. .
Vakar 12 vai. dienų tempe

ratūra Chicdfcoje buvo 73°.
leidžiasi

BERLYNAS, geg. 18.— Na 
ciai išleido dekretų, kuriuo už
daromi paskutiniai žurnalai ir 
laikraščiai, kurie yra leidžiami 
ne nacių ir kurie vis dar drys- 
davo pareikšti kad ir nedrąsių 
nepriklausomų mintį. Tarp už
daromųjų laikraščių yra ir eko
nomijos' ministerio ir Reichs- 
banko ptezidento Schacht orga
nas.

LONDONAS, geg. 18. —Ita 
lijai pasigrobus Ethiopijų ir 
Japonijai žvanginant kardu šiau 
rinėj Chinijoj, Anglija nutarė 
pradėti spartų didinimų savo 
karo laivyno—pradėti laivynų 
didinimo lenktynes.

Tuo tikslu Anglija pranešė 
Jungt. Valstijoms, kad Angli
jos laivynas pasilaikys 40,000 
tonų torpedinių laivų virš lai
vynų aprybojimo sutarties nu
statytų rybų. Tokia pat nota 
liko pasiųsta |r Japonijai. -■

Anglija taipjau pranešė pa
geidavimų laivyno didinimo 
klausimų išspręsti derybomis. 
Manoma, kad Anglija ruošiasi 
pristatyti daug daugiau' kąro 
laivų, negu buvo leista dabar 
užsibaigiančios sutarties.

VIENNA, geg. 17 
tis Austrijoj yra neaiški, pil
na .prieštaravimų.

Valdžia įsakė nuginkluoti fa
šistinį heimwehrų, bet jis nu
ginkluojamas tik tose vietose, 
kur jis yra silpnas. Ten, kur 
jis yra stiprus, jo nė neban
doma liesti.

Suvažiavę heimwehro dis- 
triktų vadai išreiškė pilnų iš
tikimybę savo vadui princui 
von Starhemberg, kuris dabar 
yra Ryme. Jie sako, kad fa
šistai niekad nenusiginkluosių.

Išrodo betgi, kad viskas dau
giausia priklausys nuo Musso
lini instrukcijų. Mussolini pri
siuntė pasveikinimų diktatoriui 
Schuschnigg, bet taipjau pri
ėmė ir Starhemberg ir “drau
giškai su juo pasikalbėjo”.

Schuschnigg bando užvesti 
derybas ir su Vokietijos na
ciais. Kartu jis mobilizuoja ir 
reguliarų armijų.

Monarchistų jėgos nuolatos 
stiprėja. Pretendento į Austri
jos sostų princo Otto sesuo at
vyko į Viennų ieškoti pritari
mo savo broliui. Jis lengvai 
atgautų sostų, bet tam pasto
ja kelių mažoji entente, kuri 
grūmoja karu1, jei Hapsburgas 
bus sugrąžintas į sostų.

Rytoj laidos Len 
Small

KAUNAS.—Dabar inteligen
tai bedarbiai suskirstyti kate 
gori jomis pagal šeimų gausu
mų ir pagal kvalifikacijas. Su 

šeimomis daugiau

Nors teismas panaikino tik 
$278,000,000 paskirtus namų 
statybai, kuri sudaro dalį be
darbių šelpimo darbų, bet teis
mo nuosprendis yra tokis, kad 
jis pastato abejonėn teisėtumų 
paskirimo visų $4,880,000,006 
bedarbių šelpimui ir pašelpų 
darbams.
, Teismo munsprendžiu,. bilius, 
kuriuo tie pinigai buvo paskir
ti, suteikęs perdaug plačias ii 
neaiškiai apibudintas galias pre* 
zidentui kontroliuoti visų be
darbių šelpimų ir viešuosius 
darbus. Tuo budu kongresas 
neteisėtai perleidęs savo galias 
prezidentui.

šitokį teismo nuosprendį vai 
džia apeliuos.

WASHINGTON, geg. 18. — 
Publikoj kilo panika, smarkiai 
Vėtrai sugriovus dalį didelės 
cirko palapinės. Smarkus gi lie
tus tada išmaudė visus žmo
nes.

Bet sunkiausios bausmes su-t 
silaukč H* Jameson, 50 m., 2244 
S. Hamlin Avė. Jis liko nuteis
tai šešiems mėnesiams kalėji- 
man už pabėgimų iš nelaimės 
vietos. Jis nesustojo prie ‘Stop’ 
gatvės ir įvažiavo-į kitą auto
mobilį, sunkiai sužeisdamas 10 
metų mergaitę. Jis bifvo suim
tas už 5 blokų nuo nelaimės 
vietos ir už tų gavo kalėjimų.

Kiti automobilistai paprastai 
gavo 10 dienų kalėjimo.

KRUONIS.^ Plaskunų . ,km. 
gyventojas Kazys Melkunaš 
kartais pasigamindavo naminės 
degtinės—samagono ir pardavi
nėdavo vietos gyventojams po 
2,5—3 lt. už literį. šiomis die 
nomis, atsikėlęs rytų ir išėjęs 
laukan, prie savo namo durų 
rado prikabintų kortelę, kurioj,© 
įspėjamas už samagono įiterį 
neimti daugiau kaip 1 lt., neš 
jeigu ir toliau imsiąs senų kai 
na, tai apie' jo bravorų sužlib
siantį policija* “v ’ 4 ■ *J '

'■ 'Z/ ' ’■ .. 7 . • . .

De^ifrc&Yiams ’Rrudnio Jvals 
čiuje atėjo juodos dienos. Velk 
Ii policija visai suparaližavd jų 
veikimą paskutiniu metu su- 
gaudama beveik kiekvienų die
nų po vieną degtindarį.

Uždarys Schacht 
organą

TAURAGĖ.—Šiaulių kelių ra
jonas, gavęs žinių, kad Šiaulių 
-Tauragės plente, 83 klm., nu
kirstas jau gerokai paūgėjęs 
uosiukas, energingai ėmėsi tir
ti kas tą niekšingą darbą pa
darė. Įtartas Karolis Vence- 
lis, 38 mt. amžiaus 
takių km. ir vals., 
apskr., iš pradžių gynėsi ir kal
tę norėjo suversti čigonams, bet 
jo nelaimei, atsirado du liudi
ninkai, matę, kaip jis išvažiuo
damas iš miško užkliuvo už pa
plentės uosiuko ir norėdamas 
jį pašalinti, kaip atsiradusių 
kliūtį, įvažiavimui į plentų 
kirto. Kadangi įvykis buvo 
Tauragės apskr. ribose, tai kal
tininkas perduotas nubausti 
Tauragės apskrities viršininkui. 
Apskrities viršininkas B. Pet
rauskas, radęs kaltę įrodytų, 
pasirėmęs Kelių įstatymu (V. 
ž. 361 Nr. Karolį Vencelį nu
baudė 100 lt. arba 15 parų, 
arešto. ,

BROLIS PERŠOVĖ BROLĮ
Semeliškių valsčiaus, Bajorų 

kaimo gyventojas Simanas Mi
kalauskas susiginčijo su savo 
broliu Boliumi dėl arklio. Su
siginčiję tiek įsikarščiavo, kad 
Simanas griebęs revolverį vie
nu širviu mirtinai sužeidė savo 
brolį Bolių, peršaudamas jį per 
vidurius.

CHICAGO.—Teišėjas Gorman 
saugumo teisme vakar nuteisė 
kalėjiman 8 į automobilistus, 
daugiausia sugautus girtus ir 
neatsargiai važiuojant.

Nežiūrint to,, kad jis jau virš 
50 automobilistų nuteisė kalėji
man, jo teismaįj vakar buvo pil
nas žmonių, - suimtų pereita 
sekmadienį.

Teisėjas sako, kad jis betgi 
nenusimenąs, publika x esą pa
prastai/ tik .palengva išmoksta 
savo pamokų ir jis nepaliausiųs 
siųsti ų kalėjimų girtus ir ne
atsargius automobilistus, net 
jei reikėtų įkalinti visus auto
mobilistus.

nes, bet 
provizijos 
guliacijas.

Teismo

KARININKŲ PER 
VERSMAS BOLI

VIJOJ

nuosprendis yra to 
kis, kad pataisyti Guffey bilių 
ir jį suderinti su teismo nuo
mone yra visiškai negalima, nes 
teismas atėmė kongresui bet 
kokią galią kontroliuoti anglių 
pramonę.

Teismui išnešus tokį nuo
sprendį, jei samdytojai bandys 
juo pasinaudoti ir pradės ka
poti angliakasiams algas, ga 
Įima tikėtis minkštųjų anglių 
pramonėje didelių streikų.
Apeliacijų teismas prieš namų 

statybą
Kitų nuosprendį išnešė Dist- 

riet of Columbia apeliacijų teis
mas. Jis liečia visą bedarbių 
šelpimų.

LA PAZ, Bolivijoj, geg. 18 
—Laikinė kareivių junta ir so- 
cialistai valdo Bolivijų, taikiu 
budu nuvertus prezidento Sor- 

■ zano valdžią.
Naujoji taryba , pašaukė. pa, 

sižymėjusi karė Gran v Chaco 
raistuose pulk. David Toro su 
gryšti iš tų raistų ir ‘ užimti 
prezidento vietą. Naujų jai vab 
džiai taipjau pasisekė sUstab 
dyti prasidėjusį visoje šalyj u 
generalinį streikų.

Naujosios valdžios tikslas bu
siąs vesti šalį prie laipsniško į- 
kurimo, ramiu budu, socialisti
nės valstybes.

Nuvertimas valdžios yra pa 
seka buvusio Grąn Chaco ka
ro. Paraguay, su kuria Boli
vija ilgą laiką kariavo,* nuverto 
savo valdžią trys mėnesiai at 
gal ir pastatė fašistinę valdžių

Bolivijos perversmui vadova
vo armijos generalinio štabo 
viršininkas pulk. Busch. Per
versmas bu‘vo taip staigiai ii 
taip tvarkiai padarytas, kad nė 
pats prezidentas nepajuto kaip 
prarado savo vietų. Nebuvo 
mažiausio kraujo praliejimo.

Visoje šalyje irgi esą ramu
Naujasis užsienio reikalų mi- 

nisteris, socialistų vadas En- 
riąue Baldivieso, pareiškė:

“Naujoji valdžia pripažins vi 
sas sutartis su visomis valsty
bėmis ir tikisi išlaikyti drau
giškus ryšius su visomis šali
mis.”

VILNIUS
Vilniaus krašte jau varomas ne 
bet kakis persekiojimas, bet 
tiesiog terorasi Nėra ramios 
nakties, kad policija nekraty
tų, kad neverstų šimtus įvai
rių kaltinamų ramiems gyven- 
tėjams. Provincijoje yra var
tojama šlykščiahsia provokaci
ja. Kaip mums pranešama, po
licija atvykusi kai kur į kaime 
esančią lietuviškų skaityklą sa
vo portfeliuose atsiveža Musų 
Vilniaus, Jaunosios Kartos ir 
kitų laikraščių pavienius eg
zempliorius,, kuriuos bekratyda- 
mi “suranda” skaitykloje irtą 
skaityklų uždaro. Nuvykus i 
kitą vietą—kartojas ta pati is
torija. Pav., Dargužiuose, Val- 
kinyko apskrityje, skaityklos 
vedėjas iš anksto sužinojo apie 
jo skaitykloje busimų kratų ir 
ramiai laukė jos atvykstant, 
bet kai keli policininkai ėmė 
kratą daryti; tai ant lango “ra
do” Musų Vilniaus egzemplio
rių, ir skaityklą likvidavo, ne 

f tai, kad prieš tokį el
gesį . skaityklos vedėjas protes
tavo.

Paskutinėmis balandžio mėn. 
dienomis, Švenčionių Storastos 
įsakymu už panašų nelegalių 
raštų “laikymą”, buvo uždary 
tos trys lietuviškos skaityklos: 
Laužonyse, Pažemiškėje ir Kai 
viškėse. To paties Storastos įsa
kymu ir tuo pačiu metu buvo 
uždaryti dar du lietuvių šv. Ka
zimiero draugijos skyriai Cei 
kiniuose ir Pipiriškiuose. šie 
skyriai, taip kaip ir skaityk 
los, uždarytos už tariamą nele 
galios spaudos laikymų.

«' J.
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ILaidotuvių Direktoriai!

REPublic 8340

CHICAGOS
TUMIU

VARKALĄ. Draugijos Auditorius;MONTV1DAS, Dr-jos Daktaras, K. GŲGIS, Dr-jos Advokatas,

dytoja

šokių

VERTA PRISIMINTI
State 4690 Prospect 1012

BUDR1K

Laidotuvių Direktoriai

Phone Boulevard 4139

Jos.F.Budrik

šokių
Gary,

liga J 
alste

. JUOZAPAS
UDEIKI

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki I 
▼ai., Nedėliomis nuo 10 iki 1S 

3343 South Hafeted St.
TeL Boulevard 1401

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4331 SOUTH ASHLAND A VENK 
Res. 6515 So. Rockwell St 
Telephon*! Ronublic 9728

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

A. Andrieff čia atidarė 
mokyklų

• Chicagos Lietuvių Draugijos 
mėnesinis si^irinkimas įvyko 
gegužės 12 d, Masonic Temple 
TtelL 1547 N. Leavitt St. Pa- 
skitus balsų skaitymo komisi
jų ir maršalkas, atiduojtu pa
garba įnirusiems Drauguos na
riams per praeitų mėnesį. Mi
rė Apdrius Vilčauskas, Juozas 
Vasilkus, Jadviga Jagmin, Da
rata Adomaitienė.

Sekretorius V. - Mankus per
skaitė praeita susirinkimo ta- 
rįmus,. taipgi padarė pranešimą 
iš valdybos tarimų. Prezidento 
J. Mickevičiaus raportas buvo

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE z 
. Telefonas Virginia 0038 ;

Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo( 
6—8 -v^'vak; Niedfilfoi pagal šutai

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedelio, Seredos ir 
PStnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal . 1175.
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600.

Dr. A. J. Manikas
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avė.
Tel. Virginia 1116 

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

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

Kasdien, išskyrus seredas. 
Sekmadieni susitarus.

PADĖKA “NAUJIE 
NOMS”

Birželio 7 d. įvyksta Chicą- 
gos Lietuvių Draugijos ptkni- 
kas. Piknikas bus erdviame 
“Birutės” darže. Biznio komi 
sija iš anksto rūpinasi, kad pik- 
nikas butų geras, smagus, o 
programas įdomus. Piknike da
lyvaus penki chorai, bus įvai
rių pamarginimų. ‘

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijas Nariai.

i istorijos gyvasis pusią 
pis”—Daily Worker >

B CHICAGOS LIETU 
VIU DRAUGIJOS SU 

SIRINKIMO

orgamza-
Dabar Chičagos Lietu-

Furniture Mart
3347 So. Halsted St 

Viskas dėl namų už žemas 
kainas.

DABAR JUS GALI 
TE GAUTI NAU

JAUSI

INCORPORATED
3417 So. Halsted i

Tel. Boulevard 4705

tuvių Drai^ijos JUbWtįitoįs 
konkursas pasibaigė balandžio 
30 d. Naujų narių Jubiliiejinia- 

konkurse įrašyta 186®, iŠ 
iiis arti W 

Konkurso

YRA PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA i 
VALDYBA; P. MILLER, finansų sekiotorius

J. MICKEVIČIUS, prezidentas J. DEGUTIS, iždininkas
K. KAIRIS, vice-prezidentas P. GALSKIS, trustisas
V. MANKUS, sekretorius P. MILAŠAUSKAS, tmtim

f' A. MASALSKIS
8307 Lituanica Avenue

Gerai lietuviams žinomas per 81 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniška* ligas, 
vyru, moterų ir vaiku pagal nau
jausius metodus X-Bav ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

goję.
j ienos’
tikslą, 
darbą dirbti 
gos ir apylinkių lietdviu# į vie
ną didelę, galingą brgtfnfcBhčb 
ją pašalpos ir kultūros reika 
lams, parems teikdamos vietos 
savo skiltyse kaip kad darė 
iki šio laike.

DRAUGIJOS PIK
NIKAS BIRŽELIO

7 DIENĄ

‘ Praeitas Chicagos Lietuvių 
Draugijos susirinkimas nutarę^ 
kad į Amerikos Lietuvių Kon 
gresą Lietuvos Demokratinei 
Tvarkai Atsteigti, kuris įvyks 
birželio 20-21 dd. Clevelande, 
siųsti 30 delegatų. Tai nepa
prastai didelė reprezentacija 
Tokį didelį skaičių delegatų, 
kuriems sąlygos leistų iš dar 
bo išlikti, susirinkime vargiai 
bus galima rasti.

Butų gerai, kad Draugijos 
nariai, kurie turi atliekame lai
ko ir nori dalyvauti minėtame 
Kongrese, praneštų apie tai 
Draugijos pirmininkui J. Mic 
kevičiui. Draugijos valdyba rū
pinasi, kad galėtų surasti ap
stų skaičių kandidatų, kurie 
apsiimtų važiuoti į Kongresą 
ir kad sekamas susirinkimas 
neturėtų sunkumų išrinkti' pil
ną skaičių delegatų.

vo pajamų $1O(,0O0, išmokėji
mų $7,4’00 Finansų sekretorius 
P. Miller pranešė, kad serga 
35 nariai, pašalpos reguliariai 
pasibaigus mėnesiui visiems 
išmokamos.

BiznM komisijos pirminių k » L -A __ _____ 2. — .____

ATTORNEYS AT LAW
6322 So. Western Avė., 

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

6:00 vakare.
188 W. Randolph St.

Valandos: kasdien nUo 9:00 ryto 
iki 3:00 po' piet.

Draugijos Ofisas. Apda
ras Tiktai Ketvirtadie
niais Nuo 9 Vai. Ryto iki 
8 VaL Vakaro^ Kitomis 
Dienomis Draugijos Ofi
sas Bus Uždarytas, Rei
kale Sumokėjimo Mėnesi
nių Duoklių Arba Ketais 
Reikalais — Atvykite Ket
vertais. /

Chicago Premjere
Trečiadieny, Vidurdieny^

Gegužės 20 dienų 
2 SAVAITES TIKTAI 

Sovietų Rusijos spektakliškas 
fi|mds ijriuoifasl' “

“MES Iš

Telefonas Yard* 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandom
Nuo 10 iki 12 diena. 2 Dd 8 popilet*

7 iki 8 vat Nedi
• Rez. Tetaptame

S. M. SKUBĄS
718 West 18th Street Phone Monroe 8377

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

756 West 35th St.
Cor. of 85th and Halsted St*. 

Ofiso valandoj nuo 1-8 nuo 6:30-8:8f

Dr. StrikoFis
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO* ASHLAND AVĖ. 
Ofiso va!.: Nuo 2 iki4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedalioj pairai sutarimą.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 t 
Namu Tel: Prospect 1930

į, J.LIULEVIČIUS 
4092 Archer Avenue Pbone Ląfayętte 3572

LL, S. P. MAŽEIKA
8319 Lituamea Avenue Phone Yards 1188

John Karpavicz
John Karpąvicz, kuris dženi 

toriauja Chicagoj. Jis yra pa 
'skUbusio Alvin Karpio tėvas.

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis 

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

Seredomis ir nedžl. pagal sutarti 
Rez.' 6631 So. Californla Aveuus 

Telefonas Republic 7868

Štai kur elektrikos refrižeratorių 
absoliučiai vėliausis žodis. Dvasia 
užimantis grožis... ypatingas pa
togumas ... išimtinos ypatybes 
... patikdamas ir ekonomiškas 
vartojimas... pasaulinio masto 
vertybS. Ateikite jų pamatyti — 
turim modelių tinkančių kiekvie
no kišenei ir tikslams.

Apžiūrėkite Elektrikines 
Ledauues BUDRJKO krau
tuvėse su 5 metų gvaran-

Phone Boulevard 7042
Dr. C. Z, Vezefis 

Dentistaa
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.

TeL Office Wentworth 8838 
Rez. Hyde Park 3395 

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vai> 
6900 So. 

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak 
išskyrus seredomia ir subatenai*.

Su šiuo “Naujienų” numeriu 
Chicagos Liętuvių Draugijos 
reikalų skyrius neribotam lai
kui sustabdomas. Chicagos Lie
tuvių 'Draugija yra labai dė
kinga “Naujienoms” už suteik
tą vietą organizacijos reika
lams. Jeigu “Naujienos.” nebū
tų telkusios paramos Chicagos 
Lietuvių Draugijai, Draugijos 
augimas nebūtų buvęs toks 
sėkmingas, šiandien Chicagos 
Lietuvių Draugija išaugo į mil
žinišką organizaciją, turi tris 
tūkstančius penkis šimtus -na
rių — Draugija savo sėkmin
go augimo metu gavo nuošird
žią paramą “Naujienose”.

Chicagos Lietuvių Draugija 
augs į dar didesnę, skaitliu- 
gesnę organizaciją, plės savo 
rubežius artimose Chicagos 
apylinkėse, taipgi skaitlius sa
vo organizaciją nariais Chica

Esam tikri, kad “Nau- 
’ ir ateityje musų kilnų 

pasiryžimą, naudingą 
vienyti Chica

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

EŽERSKIS IR SŪNŪS
10734 S.. MlęLdgan Avė, • Tel. Pullman 5703

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

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

Tel. Kenvrood 5197 
BALANDOS:

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

Aporl šventadienio ir ketvirtadienio

DR. VAITUSH, OPf. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.

esti priežastimi galvos skaudšjimo 
svaigimo 
mo. skaudama aki 
trumparegyste ir toliregyste. Priren 
gia teisingai akinius.
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. 
Nedelioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phene Bpulevard 7589

Lietuviams žinomas 
mokytojas .A. Andrieff, 
Ind., atidarė šokių mokyklą. 
Tos šokių mokyklos adresas, 
Russian-American Leaguc, 1105 
Van Buren St., Gary, Ind.

šioje mokykloje mokinama 
įvairus šokiai, kaip itai Lietu
vių, Rusų, American, Gipsy, 
Ball-room, Toe, Top, Tango, 
Akrobatikos ir kitų šokių. Mo
kytojas patyręs, mokina gerai 
ir nebrangiai.

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

111 W. Washington St
Room 737

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

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

Ofiso TeL Dorchester 6194 
Rez. Td. Drexel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 

Moterišku. Vyrišku, Vaikų ir visų 
chronišku <igu.

Ofisas 6850 Stoney Island Avė.
Valandos: 2—4. 7—9 vai. vak. Medi

nomis ir šventadieniais 10-43 
dienų,

Kl. Jurgelionis 
ADVOKATAS

Vedą bylas visuose teismuose 
t Bridgeporto ofisas

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

Rezidencija
3407 Lowe Avė, Ttel. Yards 2510

karo nuotaiką ir biznis taipgi 
\geras. Tai pirmas' toks skait- 
$ųgas vakaras ęhicago| Lie- 
‘tįįvių Draugijos ■.gyvenamų 
> tori joje,.
• Su kitų antradiemu pertrauk
sime vedę Draugijos skyrių 

: *Nątij;ioiaofce**.‘ ‘ - Greičiausia tas 
buš padaryta vien vasaros me
tų, atėjus -rudeniui gal būt 
Drau|^:y^'gaK^ vietos 
jienose’\ kad apibudintų savo 
gyvenimo $igą. '

Prigulėti prie šios mokyklos 
gali visi r jaunuoliai ir suaugę. 
Visus lygiai gerai mokina.

Į mokyklą gali įsirašyti bile 
kada pas sekretorių B. A. A., 
1105 Van Buren Stų. Gary, Ind.

Subatomis būna paits moky
tojas A. Andrieff; su juo asme
niškai galima pasikalbėti ir su
sitarti.

Šokių mokintis, ypač, jaunuo
liams, yra didelis, malonumas 
ir gera profesija. (Sp.)

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-rosIybos

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL zyteų nuo 2 Šri 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 Dd 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880.

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

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

Te!. Seeley 7330 
Namn telefonu Brnn»wick 9597

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

___Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso. 

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė.
756 VVest 35th St. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vaL diena.

Jžio sveiainėj;e pa-
sitarimOj kad reikia sušaukti 
Kongresą* Amerikos lietuvių or
ganizacijų tikslu pasisakyti už 
atsteigimą deĮųoktątinės tvar
kos Lietuvoje. Praheštą, kad 
minėta konferenciją pasisakė 
vienbalsiai,, kad toks Kongre
sas. turi įvykti Clevelande — 
birželio 2Q ir 21 dd. š. m. Taip
gi buvo atsikreipta į šį susi 
rinkimą, kad Draugija prisidė
tų formaliai prie šaukimo^ Kon
greso, taipgi rinktų delegatui 
į busimą Kongresą. Draugija 
ne tiktai nutarė kooperuoti 
Kongreso šaukime, bet taipgi 

! vienbalsiai nutarė siųsti į Kon
gresą 30 delegatų. Kadangi di- 
įdėlis skaičius' delegatų ir ne 
visiems sąlygok leidžia Kon
grese dalyvauti, tai ^Draugijos 
vaidyba suąiž$iošų .su : nariais, 
kurie nori dalyvauti Kongrese, 

liA sekamą susirinkimą priduos 
, s&rąšą. ‘Susirinkąs galės juos 

išrinkti delegąjąjs. .
Diskusijos, j suvirinkime įvai

riais klausimais , buvo draugiš- 
’ ko pobūdžio,, susirinkimo nuo

taika gera. Susirinkimas tęsė- 
, si iki 9:30 vakarų.

Kiti Lietuviai Daktarai.

Tel. Boulevard 5914 Dienų ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4. nuo 7 
iki 8:30 v. Ned^l. nuo 10 iki 12 a. m

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas Ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

me
čia pažymėtų Skai$i 
čiagimių BfetuVių'. 
metu dirbo ©e vien konkur J 
santai, bet didelis skaičius i 
eilinių organizacij;es narių. J 
Konkursai^ pMė- :j
likto šimtp^ | 
santai įrašę' daugiau nekaip, ke
turis šimtus narių. Chicagos 
Lietuvių Draugija didžiuojasi 
turėdama tokį didelį skaičių 
aktyvių narių organizacijoje. 
Koukųrsantams ir visiems 
Draugijos nariams, prisidėju- 
siems. vienu ar kitu savo dar
bu prie praeito konkurso sėk-/ 
mingumo, valdyba taria savo 
gilią ir nuoširdžią padėką.

Chicagos Lietuvių Draugiją 
i dabar turi 3500 narių, tai pa
sekmės DraugijOs' 25" mėtų gy
vavimo. Esu* tikras, kad Drau
gija kitais metais Šituo pačiu 
laiku turės penkis tūkstančius 

: narių. Chicagos Lietuvių Drau
gija susilaukusi 25 metų- savo 
amžiaus pradėjo augti, plėsti, 
savo rubežius. Chieagoje nau
jas vajas greitu laiku nėra nit- 
matomąs, reikės bent kiek luk
terėti, bet mums reikės gerai 
padirbėti Chicagos apylinkių 
miesteliuose, kad jų gyvento
jus įtraukus į skaithngą Chi
cagos Lietuvių Draugijos Šei 
myną. Waukegan, North Chi- 
cago, Chicago Heights, Aurora, 
St. Charles, J^liet, Melrose 
Park, Maywood, Gary, Indiana 
Harbor Ir kai kuriose kitose 
'vietose yra daug lietuvių, tū- 
rųn pasidarbuoti, kad1 jie liktų 
nariais Chicagos Lietuvių Draff 
gijos.

Pravartu priminti, Lad * šis 
Draugijos konkursas buvo re
kordinis Amerikos lietuvių gy
venime* Iki šio laiko- nė viena 
nacionalė lietuvių organizacija 
neįstengė įrašyti tokio skai
čiaus narių kaip kad įrašė 
iChieagoš Lietuvių Draugija. 
-Na, o Chicagos Lietuvių Drau 
Igijia yra įokalė, neturi Kelio- 
! likos šimtų kuopų kaip, kadi 
kitos stambios m. 
ei jos 
vių Draugija kaipo lokalė or
ganizacija yra didžiausia lietu 
vių savišalpos organizacija pa
saulyje. Męs savo laimėjimais 
didžiuojamės, musų augimas, 
.nesustos,, progresuos.
» Draugijos “Dovanų Laimėji 
imu” vakaras įvyko gegužės? 3 
>d. Ashland1 Boulevard Audito- 
;rium. Publikos buvo 2700y 
Draugijos nariai laimėjo vw 
nioliką skirtingų dovanų. Kas 
.kokias dovanas laimėjo,, buvo, 
paskelbtą “Naujienose-”',, nekar
tosiu. Draugijas vakaras buvo 
didelis, programas geras, va-

ADVOKATAI• • •. . ,

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1481-1434—Tel. Central 4411-2 
Namu ofisas:—3323 So. Halsted St 

Valandos vakarais nuo 6 Dd 8:80.
Tel. Boulevard 1810.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
• nasrai nutarties.

Mrs. Artelia K. Jarus?
Physical Therapy 

Ę K | and Midwife
Jgį 6630 S. Western 

1 Avė.. 2nd floor
Hemlock 9252 

pJĮSl Patarnauju prie 
įĮT^,;il| gimdymo namuo 

JIKBi se ar Itaoninžse. 
||y Jį duodu massage

1 Electric t r e a t-
| ment ir magne- 

tie blankets ir- tt. 
? Moterims ir mer-

■ Hl srinoma patari
mai dovanai.

I IMPERFECT IN ORIGINAL

Chicagos Lietuvių Draugija maždaug tekis: Chicagos Lię- 
nenurims darbuotis, kolei na
rių skaičius nepasieks penkių 
tūkstančių. Pailsėję vėl stosim 
į aktyvų darbą, kad kvotą sėk
mingai įgyvendinus. Esam tik
ri, kad “Naujienos” neatsisa 
kys mums teikti paramos at
eityje kaip kad neatsisakė tą 
padaryti praeityje.

Chicagos Lietuvių Draugijos
Prezidentas ■ —

Julius Mickevičius.

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

LAČHAWICZ ir SŪNUS
2814 Wėst 23rd Ptace Phones Canal 2515—Cicero 5927

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

J. PRADŽIUS 
668 West 18th Street Phone Canal 6174

LIETUVIS

Palengvins akiu Įtempimą, kuris 

akiu aptemimo, nervuotu- 
karšti. atitaiso

įsuose atsiti

RERtGERATJP

V'?<!«?• $7.

5HELVAD0R
THE WORID’S



Antradienis, geg. 19, 1936

FEDERAL
Nacionalė Muzikos

REKORDUOTĄ ŽEMĄ KAINĄ!

KLAUSYKIT

, i į.:,i "• •'' •<

Vaikas nusižudė

DOVANOS!
na-

SABONIS
Kiek

prieš

ŠIOS SAVAITES
PETER PENExlra Darganai

i unDEOSTAnO

217

EVERY- 
BODY 
READY

HDERAL 
COUPONS 

GIVIN

OODGA.Y 
. 'v'BaY

TUAm<S, 
. JA»N4MY/ 

l CNO'A' 
tT'G GOOO

SAMPELINfi•
ELEKTRIKINfi
LEDAUNfi ,
VERTES $150

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

OFF=
FOR, 

SMILE

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

simyna, gimi 
draugai susi

Liberal Trade-in mokestis 
už jūsų seną valyklį

Galite išgelbėti savo 
nejudomą turtą

RANdolph 1200
Local 66

Lietuvių 
kas pir- 
iki 9 iš

šeimynų nariai ga- 
kontestų. Kontesto

WISM 'v'OUJ 
COULD COME 
TOO, VVlfMOV.

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

TIKTAI SU ELECTROLUX 
JUS GALITE GAUTI VISĄ 

ŠITĄ NAUDĄ

SAN FRANCISCO, Cal
Klubo gaisre, žuvo 4, o 11 sunkiai apdegė

Išleistuvių Parė
ONAI 

BUDGINIENEI
Seredoj, Geg. 20, 1936
Tautiškos Parapijos Salėje 

351 h Street and Union Avė.
Pradžia 2 vai. po piet.

Be įžangos
Kviečiame visus upiniškius ir ki
tus draugus gimines rir pažįsta
mus atsilankyti ir išlydėti mano 
šeseri Ona Budginiene. kuri ap
leidžia Amerika ir važiuoja Lie
tuvon.

Sesuo Barbora Kukauskienė.

• Nėra judamų dalių nusidėvėti
• Nuolatinė tyla
• Ištverminga veikiančioji jėga
• Visad mažos vartojimo išlaidos
• Pilna maisto apsauga
• Apsimokančios sutaupos

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

Naktinio klubo griuvėsiai

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

(TMBRJB’B 
PL.ENTY

VELTUI IŠBANDY
MAS NAMUOSE

Pašaukit

P-as John R. Palandech kfeb 
ba apie suruoštą neseniai Mu
zikos Savaitę. Jisai sako, kad 
muzikos savaitė, laikotarpiu 
nuo 3 iki 10 d. gegužės mene
sio, fturė j o didelį pasisekimą.

Muzikos savaitė Chicagoj 
prasidėjo koncertu vidurmies 
ty, kurį davė Illinois Sympho- 
ny Orkestras, šis koncertas tie
siog sužavėjo publiką užpilžiu- 
sią kiekvieną vietą Orchestra 
salėj. Orkestrą dirigavo megia- 
masai Chicagos dirigentas Dr. 
Frederick Stock.

Programas buvo įvairus ir 
parinktas su ypatingu skoniu. 
Kaip solistas pasižymėjo pia* 
nistas Rudolph Ganz. Jis susi
laukė vienos didžiausių ovaci
jų, kokios Orchestra salėj buvo 
kada nors sukeltos.

Be to, kalbamas čia orkest
ras, džiugino Chicagos muzikos 
mylėtojus " ir' įvairiose miesto 
dalyse, o ne tik vidurmiesty.

Taip kalbamieji muzikaliai 
parengimai, taip visas Federalis 
muzikos projektas Chicagos 
plote yra vykinamas profeso
riui Aleksandrui t Sa'vine vado
vaujant. Profesorius Savine 
yra žymus kompozitoriui ii 
orkestrų vedėjas ir šių projek
tų vykinime atlieka tikrai pui
kų darbą. P-ąs Joel Lay yra 
valstijos direktorius; jis yra 
žinomas mužikas ir didelių ek- 
zekutyvių gabumų žmogus.

Ji .jstu ‘ apleido ligoninę. Ji 
yra Phyllis Caro! Fandėll, gi 
muši apie 6 mėnesius atgal. Kai 
gimė, mergaitė svėrė tik 23 
uncijas. Kad išlaikyti ją gyvų 
ir auginti toliau, daktarai bu
vo padėję ją į inkubatorių — 
perėjimui įtaisą, šiandie mer 
raitė sveria jau 7 svarus ir at 

rodo normalis kūdikis. Jai, dak
tarų manymu, ligoninės pagel- 
ba jau nebereikalinga.

•Penktadienį, gegužės 15 d., 
apie 1:30 vai. popiet susirinko 
skaitlinga minia lietuvių ties 
namais J. Adomaičių, 5650 So. 
Bishop Street, kad atsisveikinti 
ir palydėti į Lietuvių Tautines 
Kapines Daratą Adomaitienę.

Chicagos Lietuvių Draugijos 
grabnešiai su graboriu Skudu 
ėmėsi savo pareigas pildyti. 
Suspaudė visus sunkus nubudi
mo momentas 
nės ir (artįmrt 
jaudino, kad štai atėjo valanda 
atsiskirti su savo brangia žmo
na, motina ir. drauge.

Penkios dešimtys automobi* 
lių pradėjo iš vietos krutėti. 
Apvažiuota dar kartą apsukui 
tuos namus, kuriuose velionė 
gyveno,' ir procesija leidosi Lie
tuvių Tautinių Kapinių link.

Nabašninkė Darata Adomai
tienė pavyzdingai gyveno su 
savo šeimyna, pavyzdingai ji 
tapo ir palaidota gražiausiu 
pavasario laiku, gegužės mėne 
sį, lapuojant miškams ir žolėms 
pražydant.

Kapinėse atsisveikinimo kal
bą sako V. B. Ambrose. Per
skaito užuojautos ‘ telegramą. 
Sako visi paskutinį sudiev.

Kūnas leidžiama į duobę, iš 
jos mylimųjų rankų pirmieji 
žemes trupiniai pradeda birėti 
ant karsto, motina žemė pri
glaudžia velionę. Skirstomos ir
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Jei jūsų namai yra forklo- 
zuoti, bet vadinama redemption 
dar nėra pasibaigusi, tai sku
binkitės atgauti savo forklo- 
zuotą namą.

Man patyrimas rodo, kad jus 
galėsite atsiimti didelę savo na
mų didžiumą. Aš nepatarčiau 
nė vienam lietuviui jaustis, jo- 
gei jo turtas jau užkariautas, 
jei jo namas tapo forklozuotas. 
Stengkitės eiti teisybės ieškoti.

Didžiuma jūsų esate jau piis- 
amžiai žmonės. Jeigu dabar 
turtą prarasite, tai sunku jums 
bus naujas įsigyti, ba juk ei
nate į senatvę. O kas Eteturtį 
laukia senatvėj ?

Tikiuos, • kad visi lietuviški 
advokatai yra prisirengę apgin
ti jūsų nejudinamą turtą, ku
rio didelė , dalis yra užmiršta 
teismuose. .. žinokite, kad taip 
mažą, ^aiĘį.diįsįjjyiimą šiąędie 
galima refinansuoti.

Dabar yra laikas pamąstyti 
apie šį klausimą. Metai laiko 
atgal daug namų turėjome 
keblioj finansinėj padėty, šian
die tuos pačius namus jau ati
mam ir sutvarkę atiduodam na
mų savininkams, nes paskolą 
ant namų galima gauti:

Advokatas C. P. Kai. ■■ •Jau 'ilgoką laiką Chicagos lie 
tuviai buvo žinomi kaip valdy 
tojai hejudinamo turto 
mų. Ir kadangi 85 nuošimčių 
nejudinamo turto valdytojai 
moka taksas musų valstijoj, tai 
lietuviai buvo žinomi ir kaip 
stambus taksų mokėtojai.

Bet kai depresija užgavo vi
są šalį, tai ji palietė ir lietu
vius. Tūkstančiai jų namų bu
vo forklozuoti ir atimti iš jų, 
kadangi nebuvo galimybės juos 
refinansuoti. Vėliau ' federalė 
vyriausybė pradėjo duoti pa
skolas.

Tačiau lietuviai ir vėl susiti
ko su kliūtim, kadangi daugu
ma jų nebuvo piliečiai, šiandie 
dalykų padėtis pakitėjo. Paskp- 
las jau galima gauti ir mes re- 
finansuojam desėtkus namų 
įvairiais budais. Todėl dabar 
mes turėtumėm kaip musų visų 
paskelbti šį obalsį: Atsiimkime 
savo ftamus iš forklozavimo 
rankų!

ROSELAND. — Gegužės 13 
dieną buvo išvežtas į pavieto 
ligoninę Petras Kalin-Kalinaus- 
kas. Ligonis guli 75 wardoj, lo
vos numeris 33. Draugai ir pa
žįstami prašomi atlankyti jį.

P. Kalinauskas pirmiau užlai
kė tavernos biznį 107 gatvėj, 
netoli Michigan avė. Bizniui 
sumažėjus apleido tavernos biz
nį ir apsigyveno 'flate adresu 
10717 S. Michigan avė. 
vėliau jis susirgo.

P. Kalin-Kalinauskas 
tris metus gyveno 18 gatvės 
apielinkėj ir išgyveno čia apie 
20 metų. Laikė taipgi taverną, 
o vėliau mažmožių krautuvėlę, 
nes dirbtuvės darbo dirbti ne-

St. Charles 1 vaikų pataisos 
mokykloj nusinuodijo Thomas 
Langan, 16, naėtų bernaitis, ku
ris buvo čia atsiųstas už vagi
liavimą. Prie jo1 rasta laiškas 
parašytas motinai įr tėvui Chi
cagoj, kuriame vaikas sako, 
kad jis pridaręs' perdaug tė
vams nesmagumų ir kad vi
siems bus geriau, jei jis nu
mirs. ’ V.

Jus pasirinksit

Tylu Electbolux

tai viskas už tiktai

$345.0

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

Kuri Melodija jums patinka?
Siųskite savo mėgiamiausios 

melodijos vardų ir savo vardų 
ir adresų i

Altbach and 
Reinhart, Ine.

3525 WEST 26th STREET 
Chicago, III.

Tas arba toji kurio prisiųstoji 
melodija bus išrinkta kaipo te
ma šiam programe gaus $5, (pen- 
kius dolerius) dovanų. Visį, iš
skiriant Altbach ir Reinhart dar
bininkai ir jų 
Ii stoti i ši 
teisėjai bus:

KASTAS
ONA PIEŽA ir 
LONGINAS 
LABANAUSKAS

Altbach ir Reinhart 
radio valanda įvyksta 
madienį vakaro nuo 8 
stoties WSBC. 1210 kilocycles

ROOSEVELT 
FURNITUREčū 

2310 West
Rdosevelt Road 

■■ Tel. Seeley 8760

e Motoro varomą šepetį
į ' ■ f ' ' ' ' '■ 1 ■ M » J ' , , ' į........

• Stiprų siurblį

• Virpančią akciją

• Tylų motorą

važiuojame namo sunkiomis 
širdimis.

Praėjusių metų gegužės 9 
dieną, Lietuvoje, Rudiškių ka
pinėse susitikau su velionės Da
ratos Adomaitienės teta p-ia 
Lapeikiene, pas kurią Darata 
Adomaitienė augo. Ji laukė sa
vo augintinę parvažiuosiant ) 
Lietuvą, buvo ' pasiilgus taip 
jos, taip žento. Jos motinai, Ur- 
manienei iš Buivydžių kaimo, 
įteikiau dovanėlę nuo dukters 
ir žento. Motina taip pat teira
vosi ir klausinėjo, ar nežada 
parvažiuoti duktė į Lietuvą.

Turiu čia priminti, kad mo
tina irgi neseniai mirė, nesu
laukus dukters parvažiuojant į 
Lietuvą.

Tebūnie lengva šios šalies že
melė draugei Daratai, o jos 
vyrui, draugui Julijonui Ado
maičiui, ir jo šeimynai reiškiu 
širdingos užuojautos jų liūde
sio valandose. —R. šniukas.
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Ji jau apleido ligo

// / cooobye,
\ OOOO&YE. 

OOkj'T \ VvlNJOV. 
POROET. ---- T-------
ST= C*sJ2£Fud J L

• To cover intenit and other costs, a somewhat higher price it cbarged 
( for cltaners told on dtferrtdpayments.

COMMONWEALTH EDISON

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

4562 Broadway 2733 MilwaukesiAve,
3460 S. Stata SL 4833 Irvlng Pk. Blvd.
852 W.63rd St. 4231 W. Maditon St.

NAUJiėNOŠ, Ohicago, M 
----

galėjo, ba prarado dešinę ranką 
jaunose dienose. Kai Amerika 
įsimaišė į Pasaulinį Karą, beb
ras užsiregistravo kaip ir kiti, 
užsiregistravęs sugrįžo į darbą 
matracų fabrike, ir čia)tą pa-. 
čia dieną mašina pagavo j d 
ranką ir sutrynė ją. Vėliau 
ranką teko nuplauti aukščiau ;■ 
alkūnės. —Senas Petras.

M\W1I

THE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE COMPANY
PHONE W A B A S H 6000
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The Ihyij Ęran
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rhe Lithuanian News Dud. Co.,

1789 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Subscrįjrttoi
$8.00 per year fa CSnada
•5.00 per >ear outside of ChĮęągfl
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3c per copy.

Entered as Second Class Matter 
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cĮrovfi, 1739 S. Halsted Sto Chlcafo, 
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_, , WįBChicagoje — pastų:
Metams _
Pusei metu
Trims in&n
Dviem menesiams

$8.00

3.00 
1.50 

.75

- 8c 
. 18c 

WwfaT~~~~~—75c 
Valstijose, ne Chicagoj,

Metam. »5.00
Pusei metu 2»75
Trims mėnesiams _________ _ 1.50
Dviem mėnesiams __ ;______ 1.00
Vienam mėnesiui ----------- .75

Lietuvon ir kitur ulįieniuoso 
(Atpiginta)

.......—s O
Trims mėnesiams-------2.įQ

Oręjerių kąr|a ,u užsggraį.
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GUFFEY AKTAS “NEKONSTITŲC^^’4 ’

Jungtinių Vąlgtijų gausias teismu $Mf 
yieną smūgį Roosevelto naujajai dalybai. 
Vnekonstifucinių” Gitffey aktą, kuris .|įį

gprendė, fcącĮ k^gregąs ųęturė^ęg t^ėg 
įių kasimo pramonę — ęlarbo vajft^gą h anglių Wnas 
r- nes anglių kasimas nesąs tarpvalsįįįjj^g $gpi§,

Anot teismo daugumos, anglis patenką į įajwąlsti- 
Ž’inę prekybą tiktai.po to, kai ji būna iškasta įę yra ga
benama iš vienos valstijos į kitą; bet pgte ^agįįnflg įyyk- 

gta rihese tos valstijos, kurioje yra kasyklą.
Aišku," kad pagal šitokį siąurą konstitucijos inter

pretavimą, anglių pramonė vigai negali tąjt vąl^žįpg 
koptroli^pjąmą, nųrs tpje prapioi$jg $dg|ąusia 
ąnąrchija. 

. . - - . I
ITALAI JAU ‘‘CIVILIZUOJA’’ ETĮORUS

Italų armija, užėmusi imperatoriaus Haile Selassie 
žemę, jau pradėjo tenai skleisti fašistišką -civilizaciją”. 
Vakar buvo pranešta, kad ji sušaudė buvusįjį imperato
riaus skėčio nešiotoją, kaipo “šnipą”. Diena anksčiau 
bpvo prąpešt^ apįe tąi, kad italai Etįjopijoję Ke
turis e|Į^ gępęįįį vąįĮųs, HFię supti,^įajp “glei 

ė šįkai”. Be to^ateįna žinių ąpie masinius Etiopijos gy- 
• vęntojų suėmimus.

Matyt, kad ^ągųJiiĮį, t| Afrįfeos
’ tą, turės dar jame ^ųgląąųjfl pralieti, pirmą negu Jo 

naujieji valdiniai priims jo difeta^prą. Pęydąųg apžioją, 
itjalų “diuče” gali, kad kokios, dar užspringt!.

>•. v > to* ***** - *m«.M* *** v# ' •**>» .••■to* 

DIKTATORIAI SUSINIOV®

> Austrijos kancleris šušnigg atstatę Yįęe-kąųęJę^Į 
kunigaikštį Starhembergą ir įsakė paleįg|į” jp ppįyąįįpę 
armiją (heimwehr). Iki to laiko Starherp^ę^ PUVO tįfe 
rasis Austrijoj bpsąs.

Dabar tas kunigaikštis nuvyko į 
savo pažerninųno MųBąolįniui. O bp£u, 

šušnigg yrą fašistas taip pat, kaip įę
ir abudu yrą kięrikąląi. Bet 'du djktatp^ąĮ Vl® Ji Mlp 
je neišsitenka, ’l'oclėi pešasi.

feionės kontrolę, šešiais balsais prieš nH
Sprendė, ką<l kqpgre§ąs ųęturėję§ tęfeh ang.
įių kasimo pramonę — 
•į— nes anglių kasimas nesąs tarpva

1 y aiu?

Apeiga
■ 1 •* -t-* ■ r ■ ff ■««**

SVEIKINA LAISVU^

Dr. Jonas 4liSBftS.( atvyks į 
Amerikos Jungtines Velstito 
pasveikinu Ąmeęikpjs lietuvius 
tokiais Žodžiais:

“Netikętąį vėl ^feį^UHĄM 
pagarbintoje T. Paine’s/^Liii- 
kolno ir Ingersolįiaus žemėje

lietuvius, nuošir- r-f* •> r* V « v . Slv.j

savo senosios tėvynės etp
• ■ .. y ■«> - ll ' * *"■* ' *•*••» *w* - W- * •>»»vos naudai.

Tie trysi vardai, kuriuos dak- 
tąras čia paminėfe, yrą‘^ęsiįs, 
kąip laisvos miptieš fe d&m<£ 
Mil'O Ame.
Tikos istorijoje.I " < . y, .

“LįetHY^ oras jų-itvinkes į 
dvasią slegiančia garo" '
■it-*- w<<j. L '</ f- jj,.

Tęlįąųs buvusia Ąfflęrikąg 
1 įe t u vi ų veikčj'as nusiskundžia 
sunkumais Europoje ię rgipug 
Jįorą §UYįeąpdjptį amerĮfeieŽų 

"xigw « u"-
ęėje vandenypo”, sakydamas:

j ūmesnį
palyti, ^n fantų
nusistatyti
lietuvių dąjftyųnge Jįtoįe ® 
kit^e piįgfie vandenyj, 
kad lietuvy tailta. apsaugotą 
įįfeįĮ nuo pavoju ir sujfe$fe 
mų ir kad muąų tėyynjį 
trukdomai žepgtų pijajgTĮ 
Šyięjos, gerovėą ir l^fev?§ 
keliais. Norėčiau, kad' 

z niškumas ir
mąs butų musų tą^tę(5 vado- 

- vu ' kaip darįųpgg; taip ir
sumanymuose musų.”
Kad Lietuvoje butų išsklai- 

dytes <'dxm slėgieotis oras . 
% J- Sta bWMWW 

<avW^’.
šviesos, geroves ir laisves. Ji
sai nesako, kad amerikiečiai 
turį '“nesikišti” į Lietuvos rei
kalus !

BĘITANIJQS DARPIN|NĘŲ 
. PABEI|KIĄIĄS ‘

, Bri^nijos
biulnkų Taryba, kuri sųs|(|ędą 
S atstežyų Ęiąrbp Partijos, Uni
jų' Sjtewt w ‘ 
Bąvbo į'^tiM iš|e|d(>
kimą, protestuodama prieš Ita
lijos žygįųg ’ Rupijoje; wybfi

£ JOS «aW! tęstų tghąus ką- 
vą pries'Itąlijps ągresijiį ir ssį- 
k5:';

uy|sų >utų S«ųng^ ny

UAUJIEĘO^CH^Įa

‘LIETUVIŠKA LAKŠTINGALA’
VARŠUVOJE

KAZIMIERAI ILLAKOyiCZ A’AUJQ ĘILeRAŠČIV 
RINKINI PWA

(Musų kpyęspondento)-
Varšąyą, balandžio 

^aršųvęųfį yra žinoma len^ę 
npętj ^flgjįpiiera Ilakowiczo^- 
WMg.foiW- butų K. Yla

W » daug rašaątįi 
įf' ąęrokai finoma rašytojarr 
dmU, įto iš Lietuvos (nųp 
įaU^ųvusi labai artimą 

bendradarbe ir pą 
jukfflpjtt didelė gerbėja, priM 

i?etus 8^S»Į »>««« IeP’ 
įų| lįtepaturos dovaną. ■

Šipmis dienomią Varšuvoj ę 
|jąpmos leidinąą ir prę? 
įybos įątąįgpS Gebetjųier į 
;Wolff par^tųyįu langinę pfc 
sirodė naują knyga: Ką^mię. 
ra Illakowic?owna, “Sloiyįk |i 
tewgki” ^igtuyį|ką lak^fingąį 
ja), Tai pąuja«gių Rpet.ė^ eilė- 
įfįščių rinkinys, kuriąąfe sudįr 
ta ąpie 80 atskiru eilėraščių, 
iš kurių gipiuiV skirti Li^ 
tuvai. Pirmojo eilėraščio varį 
du — Lietuviška lakštingąty 

lftewski” — pavą 
4jp^§ iji^ą riuJtiąys-

Lie|.uvi|kft§ aPir?il
š‘W a10<k lite^r
ski, Kapas Duhipkiuose, Kapąs 
BUllteWf gv. WWas, Rįb 
depą dirvą, Kitoks ruduo, Vč- 
ja5 Ueg namais. Lakąs taikę 
tyg. Lenkija $ LiewVa. Atrt 
šaukimas, Mano lietuviškąjį 
meiles eilėraštis, Lietuviams 
inkmfflg (Barini ir 6ir®nui)- 
Liaudies balada apie Voldema
rą, Į Lietuvą.

yi|i čią sunpnętjpji eijęraš- 
yra lrwii J«° 

se vienaip ar kitaip prąpiver 
žia ąųtPXęs santykiai su Lie- 
t^v^ ir jos jausmai tam kraš
tu^ iš kurio pati yra gilusi 
Įš 'poezijos dvelkia tai ęlegiš1 
kas ilgesys, tai prisirišimo bei 
meilės' jausenas, tai politinis 
momentas: reikia Lietuvai su 
Lenkija, pagaliau, susitarti!..

§8Y8 &MŠ8 Lietuva} po-' 
§t§ nm r«|>kte:

0 Llętęyą, tė'jJfnę, dabąj- pri- 
«innt M P6” tėvynės 

dykai ga- 
w ynĮkijoje 
dą sęjąu i geraj pąrengtą lau- 

’Mfe Apsiren1 
<ten riję 4erl»W kaip tikra 

pHį paukštai iš 
ryttt (j ir klausia kd- 

§§M «imlnM- Lietuva, tė

nę ji žiuri lenkiškomis akimis 
O d^bartįpįįfe įiėtuviys tąįp 

^vo <?»$tyj> 
no lietuviškas meiles eilėraš
tis”: “PatygĮ, |ikt.ąi patys! Nie
ko nenori.. ; Dirba. Kantrus, 
užsidarę tylėjime. Paprastas 
iu paprato Nę pflpyąstas -
i. ž Pftakiu. žviimi®: Aplinkui 
gįrjo§, bįįrjggt Bęr^ąi ^as^ipię 
prie YįęBeiių Jįpgųpja. ^ęygį 
nps lieknus, aukštos yaį^įįįo- 
ja skąrųtos ar gėlėmis vajui 
kųųtps. išgujo turtingus įy ga- 
iįųgųs, patys žąliųkai, pępąsi- 
PUP^r Npitifcmč JŲ niekas iį 
ųiekų, įę gUOTš — gal bųt ~

^įeją į piIJę4 
mųrą, pesųskąldomą ątrąmps 
ąk^enį, $ taip įgĮąįkys, net
j. pi fe ifem§ ąųt gąįyps 
sudegtų...” v

Paskutinis eilėraštis yra tai 
kreipimasis į Liętuvą, kaip sa
vo tėvynę. Poetė savo jauąmuš 
Lietuvai pasako ^iais žodžiais: 
f*Jei gyvą nesuspėsiu iki tavo 
vartų,' leisk man grįžti į tąvp 
kapus karste. Atidaryk sieną, 
kaip baltą glėbį* nes t&Ve my
lėjau. .. Stok, atsiremk delnais 
į pasienio stulpą, ir negink kar
sto, kai jame atplauksiu, nes 
Dubinkių kapinėse1 yra kapas, 
man visada parengtas fe sve
tingas. Kiekvienas žino medis, 
žino vąnduo ir žęlė apie mano 
teises.. .V. t ,

Tafe elegiškai . baigia savo 
kreipimąsi į Lietuvą, kurioje 
norėtų būti palaidota. Mano, 
ka(į ir ne Lietuvai dirbusį, bet 
Liętuyos dukra Wddma ir pra
garsėjusi, -tkaįp^ kokia ip°nar- 
chiene”... bus nusipelniusi Lie? 
tuvoje ąmžįrio feil^jo vietą...

Sunku trumpame straipsnyje 
išv«r§tj ip
apibudinti pbezįją. Poetė turi 
pęąbęjotinąi įąųtįią sįęją. Tai 
jai geidžią LįętųYOs,
Jos įiįrosiog myįii^. Bet ji 
pąįi pąsisąįtĮ ęjirfcūsį Lęnįijaį. 
'j'ai ąjs pijmuti^is ir. ne.pą§kų- 

. t»W S^jtlki^ liętųviį ' — 
JęM« saiĮ^kiųosę. Ar <įW 
Įępką sųprąs Įljąkpwicz-ių't^ 
įausiiięs pętuYąi? pąuęąrnųi 
n?t su Lietuva yienaip ąr )ji- 

_ dabartinę 
tai tik ma- 

negalįnga valstybėle, kyr 
rjd§ politinis T ir ’ kultyrinįį, ga
limas svoris ųiątųojamas kvad
ratiniais ploto kilometrais ir 
<yy ęąlsjų W • • •

chiene”

jausimipętuyąi ? pąuęąmųi
•V>rt- '..'I, j j Ji'jrį <■..

taip susijusių lenkų <
laisva Lietuva
ža,

WW wKia supra' lt W Wtwęs .fl^iilgimą te 
ilM Tąęljų į savo tėvy-'" (“X,." A,’’) ‘ ’ y.’ q^ty|nig,

-• • - t T*?

!
n u i

ką:ŽM<DNES MA1
v- A ’ I- A-j

NO
i ftmrrapB . ir Grtjc^

. :< ... '‘.'A.-

ginimas
. -••..JUO,, .... .»

Per tu^ąį-ąątfeius šimtme
čius, žmonių vadus net į die
vus paversdami, šnarės prati- 

'^ai ^'wvusi 
lėt ir topų įaprati, 
fflSIt 11 totofe. lm auklė- 
jįmp (baubais, šmėklomis vel
niais gąsdinant, ir angelais su 
kardais rankose velnius kovo- 
Jaučius), liekasi palinkimas 
didvyrius garbinti. Bačiąinė 
20-|p ' šįĮntmečio viduryje toji 
diĄyyrių. garbinįino fa^ga, it 
pasaulinis tvanas, visas tautą§ 
(lt įkišus pagautas vistas atfį 
šl^PteoI, iš lygsvaros" išlf raipg. 
©^įyĮjų globos ir 
trokštantys visur susįran4a W 
dpyulįiji; kuyię ?ękšjųs lygsyą: 
rqj pąląjko. Y^bvų^ai sp- 
kčjais ppęi ą^.vp jėgas 'dėmopę, 

praplėšti tąs priemones, įu?
’ b^vo priimtos prigg '(a- 

?i?Mį m y iw 
paversta nusilenkti ’Jgųtų

, AntrącĮiems, - geg. * 19, 193G

tautoje yra dar neužkariautų 
vadpvukų. Sjnurtu vįsq tąųtą 
užk^jftynsiąjn prasidędą 
paėjoję tę-n.foj‘e 'įwnęntę«ija-,-

vięM lųintis: va
du w, mirties- Mfflteį 
ni“iB< tti Ugųiaift IM’
kaųa-

41? M’

rošn-15 (Į- 
Lietuves W
kos metų ęųjęąktųyęs prųgvąt 
jaus Lietuvių Centro ssuruoš- 
tamę ^siripkq
700 žmpmu- wwWfe°
vakąr^ V IfetUYfe
isto$w teYft 9es
papyąętM Į Ifetofe m^Rgi^ųs 
daugių fmeulu
silanko.

Šį kartą tįęk (įaitg sų§irfeko 
lietuvių, todėl, nes jis. buvo 
dą^gumojė sudarytas, i^ pažan
gių^ dęmo^fąfų.

pirmieną Urugvajuje, p taip
gi Pietų Amerikoje. Vąsą^p 
męn. 23 $. Urug-vąjaąs šąsti 
nėj ^ĮoptOVidęo bųvp ręjj^ątąą 
Urugvajaus lietuvių grožio ka- 
rąlaįtė. Gražiausios Urugva 
jąųą iįętųvąitėą ffijjft Mtofe 
jaimą 14 melų amžiaus lietu
vaitė p-lę Sofija šfeipytą.

.. ——& # ■■ ■

Ątsistątidįinuę Ųrugvająąs 
Lietuvių Centro pirmininkui A 
B. Gumbaragiui, kovo men. 15 
d. Urugv. Lietuvių Centro vai 
įyba buvo naująį renkąiną. Ši 
kąytą rinkimus laimėjo deši 
nįęjį,' i|sir|nifd?,rai P* 
minirVlV, bųvuM WMUW W 
riunmęįlėę ksĮpjtflhą ^dvald^ 
Dikų.

■ <1

Kovo inėn
Įslą” prą Į^ontevidęo prayra ’ 

žipotnąs' i?g%W
kąs Ir rašytojas Mątas šal
čius.
■...... '■ ygg ^r— ' ■

Sąru9štą^nę Vęfek^ sto bfr 
laą^įo men. 4. ąąųjosios, 
Ūrugv. Lietuy. Cąnįyo Yajfr 
bos, kuri cĮąbąr ^ąų|um9J®’ su j 
sidėda iš atžagareivių, dalyva
vo vos apie 90 asmenų. Kata--

X________■’ '

laivu4 “Ęęilą

$Syndicste, Ine, W|

I 
likai prie alaus pasakė porą 
pfąkąibęlfe, prppoguodami ka^ 
ko akciją pyktį ir išsiskįrstė 
jiems nepritaria kolonijos lie- 
tuyiąį ir nęporį laikytis jų 

^tąlųosę feęį ar- 
bątfWę..

■A. \ 1 . 1 '--------- - T” ITT—11 -.......

•Balandžio mėn. 13 <1 Cane- 
fenęs miesto Yfeąfefelfe lietu‘ 
vio, Prano Ruzo, nekilnojama 
nuosavybė — naujai pastatyti 
namai sudegė fe padarė pei 
5000 pezų nuostolio.

ULIPS Biurai*
’ • * i<»* įį'v 4 15Cxr*’*'4>i ’ * • * a.* . •» •». •* • «’*» J

Tautiškų Kapinių 25 Mete Julniejus K«įįb 
PHWno JMWW

! . ‘A ?**-**'
ifeųsius gimines fe draugus, kurie yra 
|ą|mėsą.

fI(?u$|§ 2| P,. NAUJIENOS IŠEIS PAMPINTOS

s?. M“? dle^ M n??jt B“- 
;ątyt? idSti savo paveikslų stovint šalia pa- 
IflS ir kitų informacijų pašaukite V. B. Am- 
| parašykite laišką į Nąujiepąs. .

KIT t™ ĄLŲ

SQŲTH SIDE BREWING COMPANY
Visi geria ir mėgsta AMBROSįlĄ
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra I 
padarytas iš geriausios rųšięs pro- I 
dūktų.
Uppo (Wholesale) kainomis pri- I 
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi- 
supmot kreipkitės pas NORKŲ, pfeMl 
kur gausite greitą ir tęisįngą patar- į4 A -OEM 
^vto-
$$5 So. ytuąnięą Ąyentie u M. NORKUS I

- Biznip Telefonas BQŲLEVARD JĮ79 — Res. yARDS 2084 

ii j.uLhiąinDmi>»«'■įii)o^rĮ| . i įwį jj^1' L ..i ■'

irm

į,iUL

“NAUJIENŲ”
J LINKSMAS PAVA&MUNIS ~ ~

PIKNIKAS
SEKMADIENY, GĘpŲ^<Aj l$g| 

BIRUTĖS DARŽE

,i„.l^.,..".l;ll ...........'.įu n.,

MIPŽIĄ ftĮOKĘSČĮĄIS ' '
' KpM&i v* *' ž tidr*-

Dė^opstrąęųąi feikąlin- 

vuko užg^įdM pate^H. 
sėkmingas vadovavimas vado- 
vukijoį* ugdą megaĮomanįją. 
Vaddviikų pabuvęs, jau eilinių 
sekėju niekad nebus. Įtakinges
ni vadai nori sekėjų skafebų 
dauginti. Kąd ipą^^nįo vadpy|i- 
ko sekėjus laimėti, reikia vado- 
vukui kokį žvilgutį pažadėti, 
kokio jis iš savo sekėjų negali 

čionai ^airjęrjzmo pradžią. 
pi(Jžinj ų vądovų (arpą megalo- 
inąp|ią žydėtą ^ydįU^ądų skąiį: 
UŪi ‘%i būti mažfeama^. Kar- 
jordinu nesjgauimt 
dŠWit Qr4|nu pąpųpštąą kar- 
jerfetąs sayp YW j)rię^ ko-

O- w fiw
tęs įąįkptaiįfe IQ!Į SU vfešym 
ne|ektr prįeŠų — ųžmųŠiąįs. 
Ųžmuštieji buvo už Hitlerį feR- 
kyįjąsni. Dijbžįr tų njojjytiĮ yįę- 
tąs užėmė Kjitlę^p kąq gris tai. 
Vįsy"- faųv^JH.' Wį sĮĮ^ai, 
taP° YmnoHUĮenosekėjais...

i» <*w

J g 'įlg B TTi A* H T-* ~~ “TT1

• .. ■ , , . . .. . -į-
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TARP MUSŲ 
BIMRIŲ

Czerwiec Lumher 
Company

Czerwiec Lumber Cbmpany, 
3658-64 So. We&tern avenue. 
Tai yra vienintelis didžiulis 
lenkų sandėlis Chicagoj nau
jų ir vartotų rąstų, įvairių me
džio reikmenių ar kitokio ma- 
teriolo reikalingo namų sta
tybai arba namų taisymui.

Lietuviai norintys namus 
statyti ar taisyti kreipkitės vi
suomet į šią įstaigą, gausite 
visuomet gerą tayorą už pi
gesnę kainą nei kitur. Atkreip
kite dėmesį į šios įstaigos skel
bimą tilpstantį šeštadienio 
Naujienų laidoj. Dėl plates
nių informacijų galite pašauk
ti telefonu—Virginia 0458.

Vinco ir Onos PopilI 
bizniavietė

aeroplaną .Lituaniką. I sudu įyįų progresyvese draugijose.
žusį Vokietijos miškuose, irj 
tjP‘

Pp. Papili pirmiau užlaikė 
tavernos biznį adresų 2435 W. 
43 st. Jie yra bizny per dau
gelį metų. Žuvis veltui ir už
kandžiai penktadieniais ir še
štadieniais.

Salutaras Druggist & 
Chemical Company
Salutaras Druggist & Che

mical Compąųy randasi adre
su 639 West 18 Street, telefo
nas Canąl 1133.

Salutaras bi|eris yra vienas 
geriausių bitelių, kurie šian
die randasi markele. Jis yra 
žinomas kaipo gera gyduole 
vidurių ar kitokiems nesma
gumams prašalinti. Plačiai 
parduodamas aptiekose ir var- 
tojamas tavernose. Geras ger
ti su degtine arba be degti
nes. Reikalui prisiėjus prašy
kite Salutaras biterio. Jų gar
sinimas eina Naujienose.

'Abudu ppl Stukai Chicagos 
Lietuvių Draugijos nariai; jie 
taipgi priklauso kitoms drau
gijoms.

P-nia Agnės Stukięnė paty- 
'rusi virėja, taigi ' pagamina 
skanių užkandžių. Šioje biz
nio vietoje randasi geros rų- 
Šies degtinė, alus, cigarai ir 

! cigaretai. Pp. Stukai turi daug 
degtinės savo vardu bačkose 
— tai Tony’s Special. Jų skel
bimas eina Naujienose.

Paul M. Smith & 
Company

BALTA LAZDA REIKIA “STOK!”

&w¥

Neregiai, kad apsisaugoti nuo nelaimės iš automobilių pu-1 
sės nešdavosi su savim lempas. Dabar to nebereikės. Detroite 
jau įvesta, su laiku gal ir kitur, specialės baltos -lazdos. Šitos 
lazdos pakėlimas į aukštą bus ženklu “sustoti” ir tai bus prie- 
volė visiems važiuotojams. , .

traukinių į tą ar kitą pusę, plo- ^Qnna
te nuo Waukegan, III., iki Pot- To DUIdW gdlllld gCld
ter, Ind.

Iš šio centro kasdien išbėga 
ir jį atbėga eilė traukinių 200 
mylių ilgio. Tokio ilgio to ei-

paramą
“Naujienų” kontestui baigiam

lė buvo 1935 metais. Apskabltis ir Frank Btriaw susilaukė 
čiuojama, kad kasdien 
traukinių atveža į Chicagos 
biznio centrą ir išveža iš jo 
pasažierius.

Nušovė tikietų 
“agentą”

21 Place Tavern & 
Restaurant

BilPs Tavern, 4358 South 
Maplewood avenue. Si biznio 
vieta tai Vinco ir Onos To- 
pill nuosavybė. Gražiai įreng
ta, su naujais barais ir pie
šiniais, kurio, parodo Lietuvos 
kaimus, Dariaus-Girėno kelio
nę iš New Yorko į Kauną, nes ir veikėjai Chicagos lietu-

21 Place Tayern & Restau- 
rant randasi ądresu 701 West 
21 place. Tai pp. Antano ir 
Agnės Stukų įstaiga. Jie yra 
plačiai žinomi Chicagoj kaip 
rimti ir draugiško budo žmd-

paul M. Smith and Com
pany biznio vieta randasi ad
resu 4631 So. Ashland avenue. 
P-nas Smith yra žinomas 
Brighton Parke per daugelį 
metų kaipo rimto budlo, tei
singas ir draugiškas žmogus, 
eilę metų buvęs real estate 
bizny.

O ir dabartiniu laiku, teko 
itaiagirstĮ, pv Paul Smith turi 
daug 
.bizny 
namų 
mui.
'mus, 
nuosavybę visuomet kreipki
tės nurodytu aukščiau adresu 
arba į jo Užeigą, Smith’s Palm 
Garden, 41£7 Archer avenue. 
Visuomet čia gausite teisingą 
ir gerą patarnavimą.

— Senas Petras.
'. ' l

M*  *• ' I". ?■ '-7- f "       ■■■■■■ ■ ■■■■

Pataisys 1,100 mylių 
Chicagos gatvių

—-......... ; ’  *        

50 automobilistų 
kalėjime

prospektų real estate 
UŽ labai pigias kainas 
pardavimui arba pirki- 
Norintieji išsirinkti na- 
apžiurėti nekilnojamą

Chicagos miestas padarė su
tartį su Wdrks Progress Ad- 
mmistrątfon pataisyti ir nau
jai nukloti Chicagos gatves 
1,100 mylių ilguma, šis pro
jektas kaštuosiąs Chicagai ir 
federaliniai valdžiai $32,000,- 
000. Manoma projektas už
baigti dar šią vasarą; ?

tuo, kad

šeštadienio vakare jau 50 au
tomobilistų sėdėjo už grotų. 
Jie buvo* kaltinami 
važiavo neatsargiai, girti arba
mėgino pabėgti iš nelaimės 
(aceidentį vietos. Teisėjas Gor- 
man ketiną ir toliau varyti šią 
griežtą kovą su nieko nepai
sančiais automobilistais.

Denuis Christosolous kavinę, 
1315 West Madison st., atlan
kė koks ten Leonard Cavalieri. 
Jisai mėgino priversti kavinės 
savininką nupirkti 100 bilietų 
j šokius rengiamus Indepen- 
dence salėj,. 1110 So. Oakley 
blvd.

Kadangi kavinės savininkas 
atsisakė paimti tikįetus, tai 
tarp jo ir Cavalieri kilo ginčas, 
pasėkoj kurio Christosolous nu
šovė Cavalieri. Valstybės gynė
jo ofisas tyrinėja įvykį. Kavi
nės savininkas aiškinasi, kad 
jis nušovęs Cavalieri gindama
sis, ba pastarasis 
mėginę jį sumUS

ir jo sėbrai

didesnės paramos iš savo drau
gų. Jie visi subruzdo užsisa
kyti “Naujienas”. Užsakymai 
dienraščio per F. Bulaw plau
kia net ir iš tolimų Amerikos 
kolonijų. Štai vienas “Naujie
nų” skaitytojas iš Rices Land- 
ing, Pa., R.F.D. No. 42 rašo:

Dear Friend:
Enclosed you will find a 

mony order for five dollars fov 
which you will kindly pay my 
newspaper, the “Naujienos”.

We would have sent the mo- 
ney straight to the company 
būt we thaught that we might 
benefit you by sending the mo- 
ney to you in care of the news- 
paper company. Sincerely 
yours, Leonard Drockton.

Ačiū, ponas Droekton, Da
bar Tamstai Naujienas siunti
nės per 15 mėnesių. O šiuo 
laiku bandyk gaut daugiau 
naujų Naujienoms skaitytojų;

—F. Bulaw.

X-.... t

Fabyan

Chicagoj esama 59 
setlementų

Chicaga ir geležiu 
keliai

I ĮŽANGOS KUPONAS
i i naujienų pikniką
■ SEKMADIENI.

, GEGU28S-MAY 24, 1936
I BIRUTES DARŽE
t • Kad įerti į šį Naujienų pikniką, kiekvienam reikia 

turėti 5 įžangos kuponus, šie kuponai telpa šią savaitę
l kasdien Naujienose.

Lietuviai ir lietuvai
tės paėmė leidimus 

vedyboms

Chicago^ sakoma, buvęs pir
mas miestas Jcur' pradėta va
dinamų setlementų darbuotė. 
Jų tarpe ilgą laiką buvo ir da
bar pasilieka žymiausias tai 
Hull House. Tokių setlementų 

i viso Chicagoj esama 59. .

22 .didžiųjų geležinkelių 
linijos pasiekia Chicagą. Be to, 
ją pasiekia tuzinas mažesnitj 
geležinkelių linijų. Iki 65,000 
žmonių ■ užimta Chicagoj tik 
sujungimu ir išjungimu gele 
žinkelių bėgių ir pasukimu

Mirė pulį
Sulaukęs kuon 

rė pulkininkas GĮeorge Fabyan, 
turtuolis mokslininkas ir tyri
nėtojas. Jo farnja prie mieste
lio Gene'va, ant 
koma, esanti vic 
boratorija.

3 70 metų mi-

Fox upes, sa- 
na didžiulė la-

Nukrito 1 
žemyn ir

7 aukštų 
užsimušė

...

Nereikia Jmokėt Pinigų 
Tik patam po $1.00 j savaitę. 

Thor Skalbyklos ir Mangliai.
. f J - • ’ > * * . • v •

ir aukščiau
-. *• - ' 1 • - • • r.»•

$39*50

Šie lietuviai ir lietuvaitės iŠ 
siemė laisnius (leidimus) ve
dyboms :

Anthony Balchunas 27 m. ir 
Stella Oriėn 22 m.

s Casimir Pietras 20 - m. ir 
Helen Pliska 18, m.

, Michael Kąlip 29, m., ir: Rose 
Pawlak 23 m. *

Guido- Salamonu 37 m. ir 
■Mary Devanis 29 m.

Joseph Peleckįs 48 m. ir Ve
ronika Lukasevfcz 45 m.

Joseph, Gędgaud 21 m.
Agnės Bielskis 29 m.

Joseph Vaicehauskas 24 m 
Marię Parrulli 18 m.

Stanley Bacanskas 23 m. 
Felicia Ridiltęvicius 21 m. 

' Michael Janule^icz 26 m. 
Victoria Drozdowski 24 m.

FYedrick Korthase 25 m. ir 
Mary Geras 21 m. i

Iš Stevens vienbučio 21 aukš
to iššoko ir mik 
aukštų Edwin Ei 
gyvenęs 270 Paik avenue, New 
Yorke. žinoma, jis užsimušė.

rito žemyn 17 
der, 45 metų,

ir

ii

ir

ir

Rytoj Coliseum tro
besy bus tautų

. '■ ■?X<.: : ■ •A.;

MYKO^ĄS DAUTERAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

geg. 17 d.v '-0:15 vai. ryto, 1936 
. m., sulaukės 18 m. amžiaus, 

gimęs ChicRgo, Iii. kovo 10, 
1918. Palikė/ dideliame nuliUtii- 
me motiną ^etronele do tėvais 
Btųlginskaitė, tėvą Mykolą ir 
3 seserie‘ Petronėlę, švogeri 
Juozapa Bretanus, Josephine 
ir švogeri Mykolą Stažus ir 

' Clara, broli Joną ir daug kitu 
giąiiniąk ■ h

Kūnas pašarvotas randasi 
1433 South Trumbull Avenue, 
Telefonas Rockwell 0115. Lai
dotuvės i vyks penktadieni, geg. 
22 diena, 9:00 vai, ryto iš na
mu 'i šv.. .Agotoš — Douglas 
Blvd, iir Kedzie Ąve. parapijos 

! bažnyčia, kurioje atsibus . ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielai o iš ten bus nulydėtas 
i šv. Kazimiero kapines. - •

Visi A. A. Mykolo Dautero 
1 giminės, draugai ir pažystami 

i esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 

! jam paskutini patarnavima ir 
. atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Motina, tėvas ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja Lai
dotuvių Direktorius A. Masals
kis, (ei. Boulevard 4139.

SOPHIA BALSIS
' Persiskyrė Š4 šiuo pasauliu 
*dieną,; '1:50-i valau-, 
t da po pietų 1936 m., sulaukęs!

18 metu' amžiaus, a. a. Sophia' 
ruimus Chicagoj. Paliko dide

liame nuliudime mylima moti
nėlę Magdaleną po tėvais Ože^- 

: laitę, .tėva Pranciškų ir 2 se
seris: Marie ir Nancy ir švo- 
geri Edwarda Huene dėdę Ja
mes Oželis, krikšto tėvą Myko
lą Rudi, krikšto motina Uršu- 

J l’ę Dauciniene ir daug kitu gi
minių; o Lietuvoj bobutę Bar
bora Oželienę.

Kūnas pašarvotas randasi 
4423 So. Talman Avė.. Tel. Vir- 
einia 1137. Laidotuvės ivyks 

‘ trečiadieni Reg*. 20 d., 8:00 vai.
ryto iš namu i Nekalto Prasi
dėjimo Pan. šv. parapijos baž
nyčia, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės 
siela, o iš ten bus nulydėtas 
i šv. Kazimiero kapines.

Visi A. Ą. Sophios Balsis gi
minės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti . laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavima 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame ,.
Tėvai, Seserys, švogeris, 

k ‘ Dėdė ir giminės.
Laidotuvėse patarnauja Lai

dotuvių, Direktorius J. F. Eu- 
deikis, teT. Yards 1741.

. .................... ............ .... ■ , ■ 1. . .................. .. ................ .

ir

Lietuvių Draugijų ir 
Kliubų c ėmesiui

Susirinkimai ir pramogų pranešimai 
DYKAI bus taip “
tiktai per DVI D 
giau pakartojimu 

‘ “NAUJI

inami Naujienose 
ENAS. Už dau- 

r ei kės mokėti. 
ENU” ADM.

UTO SHOP 
automobilius

RAMOVA A
Taiso visokius 

geriausiai ir pigiausiai.
834 W. 35th St.

Tel. Yaids 6547

Du apdegė automo
bilio nelaimėj

Prie West 102 ir Vincennes 
gatvių automobilis kirto j plat
formą, ties kuria sustoja gat- 
vėkariais apvirto ir užsidegi 
Du važiavusieji asmenys taip 
skaudžiai apdegė, kad jų padė
tis esanti kritiška. Nukentėju
sieji yra kitataučiai. Tretysis 
nukentėjo kiek lengviau.

CONRAD
PHOTO STUDIO

420W.63rdSt
Englevrood 5883-5844
Fotografija yra am- 
. '■ žiną atmintis.

Tavernos
Kar Suairenka Ljetirrial _ t 

į Vinewood Beer Garden 
Musų užeigoje visados randasi ge
ros rūšies degtinė, vynas, alus, ci
garai. cigaretai. vištienos pietus fir 
mandagus patarnavimas Atyda drau
gijoms I veltui daržas dėl visokių 
parengimui Savininkai

WM. DAMBRAUSKAS IR 
BERTHA KINDER

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

Pamatykite naujas 
Thor Skalbyklas ir 
Prošinimo mašinas 
pas BUDRIKA. Dy
kai išmokiname pro- 
syti ir dykai demon
struojame jūsų na
muose. Kainos nuo

* t ■ -

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

Tel. Boulevard 4705

Cpliseum trobesy šiuo laiku, 
yra National Home Sho.w ot 
Chicago. Ryšy su ta paroda 
trečiadienį, gegužės 20 dieną, 
nuo 7 iki 1 j valandos vakaro 
■bus; išpildytas programas, Pyę- 
gramo pildyme dalyvaus apie 
12 tautinių grupių.

; Jų tarpe programą pildys h 
.UętuiviąL Lietuvių programa 
dalyvaus Bieliajaus šokėjų gru
pė, dainuos p-nia Ono Juozai
tienė, gros akordinistas Andy 

(Norbut. .
Iš kitataučių programo pil

dyme dalyvaus Ukrainiečių cho" 
ras, vadovaujamas p. Beneckio; 
švedų choras; šoks vengrų gru- 
■pė; išpildys keletą numerių žį- 
noma Dono kazokų grupė; ki- 

1 tos tautos taipgi prisidės su 
savo numeriais.

Lietuvių skyrių šioj parodoj 
prižiurę p-lė - Euphrosine Miku- ♦ 
žiutė; .

Lietuviai Ikviečiami atšilau-

Siunčiam «6te» Telegrama | Visas

p

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Salutaro Riteris yia vienas iš geriau
sių Biterių ką šiandien randasi ant 
marke to. Jis žinomas kaipo gera gy- 
luolė dėl vidurių ar kitų nesmagu
mu. Plačiai yra. parduodamas aptie- 
kose ir vartojam 
gerti su degtine 
kalaukite visi ir 
terio. Pašaukite 

639 We

SPRINGINN
Musu užeigoje visados geros ruilea 
dagtinė, aki*, eiga**!, cigaretai fc 
skanus užkandžiai Platforma dfl 
šokių veltui, draugijom*. iSvafiavfr.
“kuffisfir'

82th and* Kean Avė. WiUow Springs

KJausykit gražaus BUDRIK’O programo.
Kasdien T vąL vakare iš WAAF, 92» kilocyctes 
Nedaliomis 7 vąk vakare iš WCFU 970 kiL

KVIETKININKAS C
Gėlės Vestuvėms. Bankrotams

me site sl

KAZIMIERAS IR MARGARET 
, MAINELLIS'j • . t / ■ . . ’

[ Persiskyrė su šiuo pasauliu nelaiminga mirtimi geg.
16 dieną, 1:30 valandą po piet, 1936 m., sulaukę 29 ir 25 

Į metjį amžiaus, gimę Chicago, UI.

Kazimieras paliko dideliame nuliudime tėvus Kostan- 
; tą ir Kostaneiją Mainellius* brolius Walter ir Morris, 2 
i sesėyįs : Adelę ir Genevieve ir dėdę Jucius ir gimines.

Margaret paliko dideliame nuliudime savo tėvus Jo- 
i ną U^Mąr&ąret Gurzdas, seserį Marijoną ir švogerį Wal- 

ter Raineli); tetą Elzbietą ir dėdę Mikševičius ir tetą Ur
šulę iir dėdę Gutauskus ir kitus gimines ir taipgi jų abie- 
jių giminės ir draugai ir pažystami.

Kūnai pašarvoti randasi 39,44 So. Rockwell St,
lvy^s ketverge, geg. 21 dieną, 1:00 vai. po 

piet iš namty į Tautiškas kapines. a '

Visi A. A. Kazimiero ir Margaret Mainelių- giminės, 
draugai ir pažystami esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jiems paskutinį patarnavi
mą, ir atsisveikinimą.

' i * 4 "Nuliūdę liekame,
Tėpat, Rroli^i9 Seserys ir Gimines.

Laidotitvėse patarnauja Laidotuvių Direktorius A. 
Pavlavičia Undertakina Co. S. Miteh^lP Dir^tnr

TeL Re
Grane

i. Tavernose geras 
be degtines. Bei- 

ados Salutaras Si
fonu Canal 1133. 
18th St.

ublic 8492
oal Co

Pocahantas Misie Run Screened 
5 tonai ar daugiau 37..80 tona*

Smulkesni $7.65 tona*

GerąMes Padarom Gera
DARBĄ PIGIAU WSa
Galite, ateiti vis ado* (C ■ yĘr
Permanent* muši 

Specialybė l

Ideal Beauty Shop, 
Charles Stenės, Vedėjas 

1747 SO. HAįSTED STREET 
Atdara

nes, Vedėjas
vakarais

PETE’S INN
Mano užeigoje visados randasi ge
ros rūšies degtinė. Garden City akis 
cigarai, cigaretai, saldainiu, šalta- 
koščs, užkandžiai ir mandagus p&- 
tarnavimas. Užeiga prieš lietuvių 
.tautišku kapiniu vartus. Kviečia 
visus savihinkas.

PETE YOUNG 
82-nd and Kean Are.

21st Place Tavern & 
Restaurant

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

degtinė ir cigarai
ANTANAS IR AGNĖS STUKAI 

Savininkai
701 W. 21st PUce Tel. Canal 7522

----------------   -T ----------------  ' - - -

BILUS TAVERN
Pranešame visiems draugams • Ir 

kostumeriams, kad mes persikėlėme 
į nauja vieta, — erdvinga ir gra
žiai išpuoštą, čia turėsime geriat*- 
sios rųšies degtinės, vywo, ateitis, 
cigaru, užkandžiu, © penktadieniais
žuvies veltui. Muzika nenStadfieaiais 
ir šeštadieniais. Stalai dėl šeimynų 
ir graži vieta dėl šokiu. Savininkai

VINCAS ir ONA POPILL 
4358 So. Maplewood Avė.e

SUSIRINKIMAI
Draugijos mėnesinis susirinkimas įvyks antra- 
užės 19 d., 7:30 v. v. Chicagos Lietuvių Audito

rijos svetainėje, 3133 So. Halsted St. Nariai būtinai pri
valo atsilankyti, ne? randasi naujų ir svarbių reikalų a^- 
svąrstyti Taipiau kurie esate pasilikę su mokėstimi ne- 
pamirški^e apsimokėti.—P. K., sekr.

D.L.K. Vytauto



Antradienis, geg. 19, 1936
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CLASSIFIEDADSNaujienų Pikniko Kuponai 
Telpa Kasdien Naujienose

,, ..... į

Nuo pirmadienio telpa Naujienose 
kasdien Naujienų pikniko kuponai. Kieki 
vienas asmuo turi išsikirpti 5 kuponus iš 
Naujienų. Su tais 5 kuponais galės įeiti 
Į Naujienų pikniką, kuris Įvyks ateinantį 
sekmadienį, gegužės 24 dieną, Birutės 
Darže. ■/

Tai bus įspūdingas, gražus Naujienų 
pavasarinis piknikas. Į šį pikniką jau ren
giasi lietuviai iš visų Chicagos apielinkių 
ir iš kitų artimesnių miestų.

Programas yra sudarytas šaunus. 
Kiekvienas atsilankęs turės daug smagu
mo pasigėrėti programų, susitikti ir pasi
kalbėti su draugais ir praleisti smagiai 
laiką. v.

Jau buvo minėta, kad šiame Naujienų 
piknike dalyvaus PIRMI LIETUVIŲ SA
KALAI. Kas tie (Pirmi Lietuvių Sakalai, 
jau buvo aiškinta.

Apart Pirmų Lietuvių Sakalų, progra- 
* mas susidės ir iš kitų dar neminėtų nume

rių. Bet apie kitus programo numerius 
pranešime vėliau.

Kviečiame sekti kasdien Naujienas ir 
išsikirpti kuponus.

Įdomus programas 
parodos atidarymui

šeštadienį, gegužės 23 d., 2:30 
vai. popiet bus oficialis atida 
rymas Lietuvių Meno parodos. 
Programą atidarys Lietuvos 
konsulas p. Antanas Kalvaitis. 
Programe dalyvaus Birutės 
Choras po vadovyste p. Jono 
Byansko; ponia Genovaitė ši- 
diškiute-Giedratienė ,kurios bal 
sas yra vienas iš gražiausių lie
tuvių tarpe Chicagoje; Vytau
tas E. Tarutis, i kurio gražus 
dainavimas suteikė jam kon 
traktų pirmiau su keliaujančia 
operos kompanija, o dabar su 
“Heidelbergo” " įstaiga vidur* 
miesty. Vytautas Tarutis- da
lyvaus atidarymo programe pa
dainuodamas keletą gražių lie
tuviškų dainų. Dvi šokių gru
pės ir Vytautas Beliaj irs su 
panele Grybaite.

Programas bus gana gražus 
ir įvairus. Kviečiam publiką 
atsilankyt. Įžanga veltui. Krau
tuvė atidaryta kasdien nuo de
vintos valandos iki pusė šeš
tos. šventadieniais uždaryta. 
Paroda bus devintame aukšto 
State gatvės pusėj.

Iš SLA. 6 Apskrities 
konferencijos

KIEKVIENOS T A. YRA
RŪŠIES 11 JL JLZZJL PAVOJINGA

Tiktai moksliSkas paraiStis tinkamai juma i mus paraisčių! pritaikinti bu pilnu pa- 
prl taikintas pagal skirtinga kylos mS| si tikėjimu!
Jums tikrai padės. Vengkito nemalonu-1 Elastikinče pančiakos, diržai, braces 
mų. Atsiduokite J patyrusio Experto pa-1 pažeistiems, • čeverykal tiems, kurių sąna- 
raiščio pritaikintojo rankas. Ateikite pas* rlai nesveiki.

I VYRAS IR MOTERIS I 
PRIŽIŪRĖTOJAI 

———————I

KAINOS 
PRIEINAMOS

Chicago Orthopedic Co., 183 W. Lake St.
ARTI FRIĖ 'WELLS STREET ' . ' *' ‘

A TVFir^CI DEL GERO Ali UUOI PIRKIMO NAUJŲ
DODGE arba PLYMOUTII

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 2020

Sekmadienį, gegužės 17 die
ną, Gary miestely įvyko Susi 
vienijimo Lietuvių Amerikoj 6 
Apskrities konferencija.

Delegatų konferencijai prasi
dėjus buvo 28. Vėliau atvyko 
dar keletas, tai viso susirinko 
33.
Tarp kitko Vaidyla pasiūlė kon 
ferencijai priimti rezoliuciją 
nesiųsti delegatų į kongresą 
Lietuvos demokratijai ginti. Už 
rezoi
sų ,kiele buvo priešingų jai balr 
su paduota, tai sekretorius ne
pranešė susirinkimui.' iJ

Paskui tas pats Vaidyla pa
siūlė kitą rezoliuciją, būtent 
pasiųsti ■ Lietuvos valdžiai rei 
kalavimą stfgrąžinti spaudos 
laisvę.

SLA. 242 kuopa, Gary, Ind., 
pasiūlė rezoliuciją Seimui, kad 
panaikinti. pakeltus 5 centus 
lėšų fondui ir kad pašalpą Su 
sivienijimąs mokėtų kaip sė 
niau kad mokėjo, šis pasiu 
lymas priimta ir spaudos ko
misijai pavesta jis suformu* 
luoti. .

Kitko nieko ypatingai svar
baus nenutarta.

•lįuciją suskaityta 15 bal 
kie£ buvo priešine

Organizuoja atžaga
reivius studentus

A —_f MALEVOTOJAMS IR ^VI^CjlOSjnamv SAVININKAMS 
Didžiausias 18 Metų Sukaktuvių 

IŠPARDAVIMAS
1 galionas malevos Q7f* 
visokių spalvų ................. v ■ v
Specialė maleva medžio C7f* 
darbui, .... ..............  gal. G f w
1 gal. grindims ir trim varnish, 

išdžiūsta i /

1 galionas enamel . $*j OQ
special ............................ I bVv 

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

— __ ----- -------- , ir daugiau
4 valandas Q7f* 1 galionas pirmos kl. OOa 

vi V removal .    G
Taipgi visos kitos malevos, kempines ir šepečiai. 

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

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

MAMOMS Platus ČEVERYKAI
Visoms mamoms patinka 

• platus ir patogus čevery- 
kai. Musų krautuvėj rasi- 
te didelį pasirinkimą pla-

■ ' vBk čių ir gerų čeverykų. Čia
® 1 visa šeimyna gali gauti ge

riausius čeverykus nebrangiomis kainomis.

Universal Shoe Store
A. ZALECKIS ir J. MARTIN, Sav.

3337 SO. HALSTED STREET
• ■ • •• -»• \ — * • * ■ *1_________ '

NAUJIENOS; Chicago, UI.
• ■ \ 1.. , - ----------■

Vestuvių varpai 
? Bambėję Justinui

Plungiui ir Van
dai Mrbšius

šeštadienį, .. gegužės 16 
vestuvių varpai t skambėjo p-ui 
Justinui Plungiui ir Van
dai Petrošius. i. į (.

Vestuvių puota įvyko jauno
sios tėvų nah)iiosįįę, 0004 So. 
Carperiter st., JkUr jaunoj i pora 
mano ir apsigyventi;

Kadangi p-lė Vanda yra ta
vern biznierių ir draugiškų 
žmonių duktė, o Justinas Plun- 
gis yra rimto budo patyręs 
spaustuvių darbe asmuo, tai 
abu jaunuoju turi daug drau
gų ir giminių, Ir todėl j šias 
vestuves susirinko tiek svečių, 
kad net erdvioj pp. Petrošių 
vietoj j aus tąsi ankšta.

Vestuvių svečiai gražiai link* 
sminosi per porą dienų prie ge
ros muzikos, skanių Valgių it 
draugiškų pasikalbėjimų.

Senas Petkas.

Tadaušas Stukas jau 
baigia sveikti

21 pi., pp. Stukų,

18 GT. 'APIELINKĖ
■ ’ ll ■' ' . ,

nuolis Tadaušas Stukas,' 701 W.
tavernos ir 

valgyklos savininkų sūnūs, apie
du menesius laiko atgal buvo 
sunkiai sužeistas, kai jį važiuo
jant ■ motorcikliu pagavo tro- 
kas; buvo' sulaužyta jaunuolio 
koja.

Dabar takiau jis tiek pasvei
ko, kad sugrįžo iš ligoninės na
mo ir jau
be krukių pągelbos. Jis tikisi, 
kad artimoj ateity jau galės 
tėvams gelbėti prie biznio.

Senas Petras.

pajėgia vaikštinėti

W. P. A. darbininko 
balsas

Pranešimas
NORTH WEST Lietuvių Moterų 

Kliubo susirinkimas įvyks Antradie
ny, Gegužės 19 
5128 W. George 
Narės malonėkite

d p. Kairiu bute, 
St. 7:30 vai. vak. 
atsilankyti.

—M. K. sekr.

... .................  i "*'V' '» —M—

CLASSIFIEDADS
Automobiles

DODGE 1936 Demonstrator — 4 
durų Sedan su tronku—mažai var
totas. Bargenas. Priimsiu sena ka- 

i mainus. (Dodge Dealeris). 
CENTRAL AUTO SALES & 

SERVICE 
8453 So. Morgan St. 
Tel Boulevard 2510 

Matykit Paul Bruchas

ra

Help Wanted—Malė 
Darbininku Reikia

REIKALINGAS kriaučius. Geisti
na, kad butu patyręs prie taisymu 
ir prosinimų — Mdikit pasirengė. 
4554 So. Paulina St.

—O—
....— T......... ................. ...........

REIKALINGAS darbininkas ant 
ūkio—-turi būt patyręs ir mokėti 
karves melžti—geram darbininkui 
darbas ant visados žiema ir vasara. 
Antrašas Juozas Mačiulis, 906 Pres- 
cott St., Waukegan, III. Atsišaukite 
greitai. ------ O------

Business Service
Biznio Patarnavimas

REIKALINGA patyrusiu šermanų 
geležies skrepų darbe. Peoples Iron 
and Metai Co,/ 5835 So. Loomis 
Boulevard.

n*»

Iš Garfield Parko 
kolonijos

Gegužės 10 dieną Garfield 
Parko Vyrų ir Moterų Kliubas 
turėjo susirinkimą. Priėmė ke- 
turius naujus narius, o vienas 
dar pridavė aplikaciją., šis rei
kalas dėl skttbaus uždarymo su
sirinkimo liko atidėtas seka
mam susirinkimui. i

Delegatai išdavė raportą iš 
Chicagos draugijų konferenci
jos, kuri laikyta balandžio 19 
dieną. Tai buvo jkdnfėrencija 
šaukta Lietuvos ( demokratijos 
gynimo reikalu, u; -

Išrinktas iš kliubo delegatas 
drg. J. Jasinskas kongresui 
Clevelande birželio-29 ir 21 dd., 
kurs bus svarbusjĮiir daug reiš
kiantis Lietuvos ^liaudžiai.

Išvažiavimo komisija prane
šė, kad išvažiavimas įvyks ge
gužės 24 d. Spaičio darže.

Kliubo pusmetinis susirinki
mas prieina birželio 14 d. Visi 
kliubiečiąį turėtų dalyvauti su- 
surinkime, ba y teks ; paaary ti 
daug naudingų kliubui tarimų.

' J. J. Pratickas, sekr.

P-as Rooseveltas ir jo WPA 
administracija klausia mus, 
dirbančius prie WPA darbų, 
ar užsimoka tie darbai dirbti.

Taip man užsimoka tas dar
bas dirbti, nors gaunu tik 55 
dolerius mėnesiui. Tačiau su 
šiais pinigais aš esu geras ir 
biznieriams: bučeriui, ruming- 
hauzei, tam ar kitam štorui, 
strytkariams ir tt. Nes ir šie 
visi bizniai daro apyvartą ir 
pelną iš musų WPA darbinin
kų.

Todėl ir biznieriai, rodos, tu
rėtų laikytis su šia progresyve 
valdžia, kuri deda pastangas 
WPA darbams palaikyti, šian
die kitokio progreso ir nesi
matyti.

Ir jeigu kapitalistai, nugalė
tų šį progresą, tai butų labai 
prastai visiems. Reikia viešuo
sius darbus palaikyti ir toliau. 
Viešieji įarbai .turėtų būti įves
ti ne tik čia Amerikoje, bet ir 
visame pasauly. —Aleksandras 
W. Gulbinas, wPA darbininkas.

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

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

Hemlock 0800

REIKALINGAS kuris apsipažinęs 
dirbti vieŠbutyj. Kambarys ir valgis 
turi būt nevedęs. Ant. Chesna, 4501 
So. Paulina St.

—O-------

UNIVERSAL STORAGE 
. V. BAGDONAS. Sav.
Local and Long Distahce 

Furniture and Piano Moving
3406 S. Halsted Street 

Phone Yards 8408 
—O—

CARR BROS. WRECK1NG CO. 
(Ine.)

Parduodame Visokios Rūšies 
ANTROS RANKOS BUDAVOJIMU1 

MEDŽIAGA: .
Nauja Statybai Medžiaga ir Malkos 

Lietuvi pardavėja rasite musų 
■ varde. • '

8003-3039 S. Halsted St 
VlCtorv 1272-1273 

—O—

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

BRIDGEPORT ROOFING
. 3216 So. Halsted St.
' Victory 4965

» . —O—

blėties 
pagei-
CO.

REIKALINGA patyręs dišvašeris 
—namuose—pirmas ir antrasis virė
jai ir porteriai. Dvorak South Sūįe. 
Vocational Bureau, 719 West /€3rd 
St. 2nd floor.near Halsted. ,

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

MERGINA bendram namu darbui 
—lengvas skalbimas —nėra virimo. 
Apsibūti. Pollock, 2628 N. Spaulding 
Albarty 8088.

REIKALINGA patyrusi veiterka 
irumpoms. valandoms ir , turi mo
lėti angliškai. Mae’s Restaurant, 

3150 West Cermak Road.

Business Chances
' * Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA grosernė ir deli- 
catessen su namu ar be namo — 
abai prieinama kaina. Atsišaukite 

“Naujienos”, Box 447.

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

3836 Archer Avė.

VALGYKLA ant pardavimo. Biz
nis gerai eina.

6236 So. Western Avė.

Illinois valstijoj tapo įkorpo- 
ruota organizacija vardu Unl- 
versity Civic League. šios ly
gos tikslas busiąs kovoti su pa
žangiuoju judėjimu, kurs pas
taraisiais laikais reiškiasi A- 
merikos studentijos tarpe. At
žagareivių lyga tikisi išvystyti 
stiprų judėjimą visoj Ameri
koj. Tačiau tik ateitis parodys 
kokių pasėkų lygos darbuotė i 
turės.

Rizikavo gyvastį, 
kad išgelbėti tea

tro publiką
Town teatre, 5935 Roosevelt 

road, neseniai buvo įtaisyta ap- 
šaldymo sistema. Bet dėl kokios 
ten trukumos sisteįnoj iš šaldy
tuvo pradėjo veržtis gazas.

Bijodamas, kad gazas gali 
pasiekti buvusią teatro publiką, 
trobesio inžinierius keliais at
vejais mėgino šokti j skiepą, iš 
kur gazas veržėsi. Pagalios jis 
pats apsvaigęs nuo gazo su- 
kniupo. Jį begelbčdami keli kiti 
asmens nukentėjo. Cicero ugnė- 
gesiams teko kokias 35 minu
tes darbuotis iki jie atgaivino 
pritroškusį inžįhiėrių.

O gazas nė nepasiekė teatre 
buvusios publikos.

State Employment 
ofisai įvedė kvotimų 

sistemą
The Illinois Statė Emplay- 

ment ofisai neseniai įvedė kvo
timų sistemą merginoms, ku
rios nori ? gauti darbą už ste- 
nografes' ir vadinamas taipi 
ninkes (typists). Dalykas 
toks, kad paprastai
klausiama merginos norinčios 
gauti šios rūšies darbą, kiek 
gera darbininkė ji yra, gauna 
ma atsakymas, 
gera.

Tuo gi tarp 
šiam darbui ne
yra lygios. Ir ot, kad patirti 
kiek kuri darbininkė yra kva
lifikuota darbui, bus daromi 
kvotimai merginoms samdos 
ofisuose ir sulig jų patyrimais 
ir gabumais bus prirodoma 
joms ir darbai.

kai pa-

kad esanti gan

žinomą, kad 
visos merginos

Žymus dainininkai, kal
bėtojai, graži muzika 
linksmins klausytojus

Gerkit ir Reikalaukit

M* 

i ■

SISAIC

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu
Kentucky 
Bourbon

Ir 
Lietuviškos

Degtinis

NATHAN g \'

Mutual LiquorCo
4707 S. Hąjsted St.

Tel. YARDS 0803

šiandie 7 vai. vakaro iš sto
ties WGES bus transliuojama 
visa valanda gražių lietuviškų 
dainų, linksmos muzikos ir įdo
mių kalbų bei pranešimų. Teko 
patirti, kad tarpe kitų žymių 
dainininkų dainuos K. Sabonis, 
Antanas čiapas, Peoples Radio 
duetas, kvartetas ir kiti. Kal
bės Dr. K. Vezelis., Prie to bus 
gražios orkestros muzikos ir la
bai svarbių pranešimų iš visuo
meniškų .parengimų, taip ir iš 
biznio srities. Visa tai sudarys 
labai gražaus ir įdomaus pasi
klausymo, 
užsistatyti 
programus 
poracija,
Mfg. Company, kuri šį metą 
apvaikščioja 20 metines sukak
tuves. —Rep. WGES.

Todėl nepamirškite 
savo radio. šiuos 

leidžia lietuvių kor-
Peoples Furniture

NAMU SAVININKU ATYDA1 
Musų biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimu sv 
rendauninkais. 'M&ža narinė mokės 
tis. i Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki ‘ - ..............
10

8 Vai. vak. Šventadieniais nuo 
ryto iki piet.
LANDLORDS BUREAU nF 

CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu 

50 m**

PARSIDUODA grosernė pilnu 
staku, moderniniai fikčeriai. Turi 
būt parduota greitai. Ne viena iiha- 
nomą pasiūlymą neajmesiu. Priim
siu vėliausio 'modelio karą kaipo 
dalies jmokėjimo.

2109 So. Halsted St.

virš

PASIRANDAVOJA piekamė\ Brig- 
hton Parke geroje pietoje su visoms 
mašinoms ir pečium. Adresas: 4600 
So. Francisco Avė. Telefonas: Lafa- 
yette 0591.

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co.
8750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

PARSIDUODA tavernas — bižriis 
įsteigtas per 26 metus—netoli nuo 
sales—prieinamai. 4742 So. Honore 
Street.

PARDUOSIU arba priimsiu pusi
ninką su mažai /pinigu i moderniška 
taverna. Priešais Stock Yardų di
džiuosius. vartus — Naujos mados 
•įrengimai — taipgi gaminam val
gius. Biznis gerai išdirbtas. Kreip
kitės: 4171 S.o. Halsted St.

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

JOE LELEIKA
4135 So. Campbell Avė.

Tel. Prospect 3140.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

KAS PASINAUDOS PROGA
Reikalingas pusininkas i Tavem 

bizni. Teisingam žmogui vra gera 
nroga su mažai pinigų ieiti i gera 
bizni. Smulkmenas patirsite ant vie
tos. 2710 W. 59th St. Klauskit Mr. 
BUDRIS.

Miscellaneous
..... 4 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 gelių, baksu ir kviet- 
kynų. Pristatom tik South sidėj. 
Charles Gavcus, 6100 S. State St 
Tel. Wentworth 7942.

11 ■ 111 j...'....T~~*fr
Tabako Krautuves

Tobacco Stores

Furniture & Fixtures 
_______ Rakandai-Įtaisai
IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 

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

S. E. SOStHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumet 5269.

MAX KOHN. Turim Rusiška h* Tur
kiška tnhaka, 1728 S. Halsted St. 
Canal 9345.

Real Estate Fbr Sale

Tel. Boulevard 2800 
PAUL M. SMITH & COMPANY 

Rčal Estate and Insurance 
4631 South Ashland Avenue, 2 lubos. 
Perkam, parduodam, mainom ka kas 
turitę. 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 naudas.

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimu 
Nematytomis kainomis — Prieina

momis išlygomis
$100. Importuoti ir Amerikoniški 

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

setai ---------------------- .... $39—$49
$875 vertės 3 kamb. įrengimas $125 
$600 vertės 4 kamb. įrengimas

de luxe z................................. $176
Atdara vak. iki 9—Nedėlioj iki 5 v. v. 

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

PARSIDUODA modemiškas me
dinis namelis 2 po 4 ir mažas pa
gyvenimas stoge. Malonėkite kreip
tis 4288 So. Campbell Avė. Savinin
kas ant vietos.

* BIZNIAVA namą mainysiu ant 
privačio namo. Biznis ir namas iš
mokėti. Jeigu rdkės duosime pirma 
mortgičiu. Atsišaukite 1739 South 
Halsted St. Box 449.

:—;---- :----------)
Rome Furniture Co.

3236 So. Halsted St.
2-jų gab. Parlor Setas $29.50 
5-ų gab; DjneUe_Setąs $12,75 
Čia Jūsų Kreditas yra geras.

(

Našlė parduoda dvieju aukštų ply
tinius namus. Štymu šildomas, mo
derninis Tavern ir 5 gyvenimui 
kambariai ant pirmų lubų ir 14 
kambarių ant antrų lubų—Naujie
nos, Box 439.

2-4 kambarių apartmentas. Plytų 
ir ffamu gyvenimas—puikiausios są
lygos. 2 karu framu garadžius — 
žasįnė įšreiiduojama—3008 South 
žasrnė išrenduojama-4|3008 South 
Trumbull $3200. Central 5559 Mr, 
Schermann. ; (_s




