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40 vai. dardo savaitė 
Naujojoj Zelandijoj

Naujoji darbiečių valdžia yra susirupinusi 
. sutrumpinimu darbo valandų

WELLINGTON, N. Z., geg. 
22. —Naujosios Zelandijos hau- 
joji darbiečių valdžia rūpinasi 
kuogreičiausia sutrumpinti dar 
bo valandas ir visoje šalyje į- 
vesti 40 vai. darbo savaitę.

Aukštasis legislaturos butas 
jau patvirtino darbiečių pasiu 
lymą sutrumpinti darbo valan
das ir įvesti 40 vai. darbo sa
vaitę nuo rugsėjo 1 d.

Industrinei komisijai liko įsa
kyta nuo tos dienos visur įvesti 
40 vai. darbo savaitę, išėmus 
tik tas industrijas, kurias pati 
komisija pripažins ekonomiškai 
neįstengiančiomis tai padaryti.

Kartu industrinė komisija at
gavo visas plačias galias pri
žiūrėti industrijas, kurias ji 
pirmiau turėjo, bet kurias buvo 
susiaurinusi dešiniųjų valdžia 
savo “ekonomijos” kampanijoj 
1931 m.

žinoma, samdytojai ir finan 
sininkai protestuoja prieš dar 
biečių valdžios pastangas trum
pinti darbo valandas, bet jie 
nieko negali padaryti, kadangi 
darbiečių valdžia laikosi labai 
tvirtai, turėdama didžiumų 
legislaturoje.

Samdytojai grumbja pakelti 
kainas, jei Sus sutrumpintos 
darbo valandos, bet darbiečiai 
jau padarė žingsnių pastojimui 
pakilimo pragyvenimo ir grū
moja įvesti reguliavimų kainų, 
jei fabrikantai bandys pirkėjus 
išnaudoti. Kad valdžia nedve 
jos su vykinimu to prigrumoji 
mo, aftkiai parodė nesenai pa
darytas nustatymas duonos ii 
gasolino kainų.

Ūkininkai irgi susilaukt pa- 
gelbos iš darbiečių valdžios, pa
starąja! pradėjus mažinti jų 
skolas ant tiek, kad ūkiai pra
dėtų apsimokėti ir ketina įves
ti garantuotas ūkio produktų 
kainas.

Darbiečių valdžia taipjau už 
draudė kelti namų nuomas, nes 
namų savininkai norėjo pasi
naudoti iš butų trukumo.

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

Nepastovus, galbūt lietus į 
vakarą; šilčiau.

Vakar 12 vai. dieną tempera
tūra Chicagoj buvo 80°.

Saulė teka 5:23, leidžiasi 
8:10.

Valdžia be tok vykina platų 
viešųjų darbų programą, stato 
geležinkelius ir vykina plačią 
namų statybą, taip kad kiek
vienas darbininkas galėtų įsi
gyti nuosavą namą.

Grūmoja areštuot 
Townsend už atsto
vų buto paniekinimą

WASINGTON, geg. 22. — 
Atstovų buto pirmininkas Byra? 
pareiškė, kad negalimų senat
vės pensijų sumanytojas ’Dr. 
Townsend aiškiai paniekino at
stovų butą, atsisakydamas to» 
liau liudyti komitetui, kuris ty* 
rinėja jo veiklą, todėl atstovų 
butas parems komiteto reko
mendacijas prieš tą senatvės 
pensijų vadą.

Komitetas gi planuoja jį ap 
kaltinti už atstovų buto panie 
kinimą, bet dar galutino nuo 
sprendžio nepadarė.
Townsend persikėlė į Chicago

Townsend gi sako, kad. jis 
geriau supusiąs kalėjime, bet 
neisiąs daugiau liudyti jokiam 
komitetui, ar net ir pačiam 
atstovų butui. ' * z <

Jis po tokio pareiškimo sku 
biai apleido Washingtoną ir ke 
liasi į Chicago, kur jis keti 
na sudaryti visą centrą savo 
judėjimui. Tuo tikslu jis pa
samdė visą aštuntą augštą 
Central Life triobėsio, 720 N 
Michigan Avė. Jo organizacijos 
raštinė Washingtone liko užda- 
ryta ir jis pats daugiau* į Wa- 
shingtoną geruoju nebegryšiąs;

Townsend pabėgo iš komiteto 
tyrinėjimų po dviejų dienų tar 
dymo, kai komitetas pradėjo jį 
kvosti apie nepadorius jo or
ganizacijos budus kėlimo pinr 
gų, ir kiek jis pats pinigų iš 
apgaudinėjamų senelių gauda 
vo ir taipjau pradėjus jį įtarti 
naudojant paštą prigavingiemš 
tikslams.

BERLYNAS, geg. 22. — Ti- 
kimąsi, kad zeppelinas Hinden 
burg sugryš iš Amerikos šia 
nakt vidurnakty (apie 6 vai 
vakare Chicagos laiku). Seka
ma jo kelionė bus į Pietų Ame 
riką ir Jungt. Valstijas ne
skris iki birželio 19 d.

OMAHA, Nebr. geg. 22. —' 
Motormanas Hughes liko nu
baustas $5 už perdaug greitą 
važiavimą gatvekariu miesto 
gatvėmis/

WASHINGTON, D. C. — Townsend plano šalininkai demon- 
stratyviškai įteikia peticiją* kongresmanui Martin Smith.

Pasaulis turi pasi
rinkti karą ar taiką;

sako Hull
NEW YORK, geg. 22. —Kal

bėdamas užsienio prekybos ban- 
kiete, valstybės sekretorius 
Hull pareiškė, kad pasaulis pa
siekė kryžkelę ir dabar turi pa 
srinjcti naują kęlįą—ar tą ku
ris veda į karą, ai* tą kuris ve
da į taiką. Ir pasaulis turi 
greitai nusispręsti, kurį iš tų 
dviejų kelių jis pasirinks.

Jis sako, kad praliuosavimas 
užsienio prekybos, naikinimas 
jai kliūčių veda prie taikos, bet 
ekonominė izoliacija veda prie 
karo, kuris galutinai sunaikins 
civilizaciją.

Prezidentas Rooseveltaš per 
sekretorių Hull prisiuntė ban- 
kietui pranešimą, kuriame pre- 
zidentas pareiškia, kad užsienio 
prekyba yra “pagrindas tai
kos, draugiškumo ir susitarimo 
tarp valstybių”.

Naciai neleidžia žy
dams ir maudytis
BERLYNAS, geg. 23. —Jei 

430,000 Vokietijos žydų šią va 
sąrą norės maudytis, tai jie ga
lės maudytis tiktai upėse. Vai 
džia gi paskelbė, kad Baltijos 
ir šiaurės juros yra perdaug 
mažos ir negali sutalpinti kar 
tu žydų ir vokiečių. Todėl pa
jūrio rezortams liko įsakyta 
nepriiminėti žydų svečių ir ne
leisti jiems maudytis juroje. 
Bet tokis pat spaudimas daro' 
mas ir į visus šalies rezortus, 
taip kad, išrodo, žydai netu

rės vietos maudytis.

Įtartas Anglijos mi- 
nisteris J. H. Thomas 

. rezignavo
LONDONAS, geg. 22. — J. 

H. Thomas, kolonijų ministe 
ris, kuris buvo įtartas už iš- 
plepėjimą paslapčių dėl svars
tomo ministerijoj biudžeto ii 
pakėlimo taksų, pasitraukęs iš 
Baldwin kabineto, kad kabine
tą išgelbėti nuo tolimesnio 
skandalo. Tokios žinios paskly
do atstovų buto kuluaruose.

Tvirtinama, karalius priėmęs 
rezignaciją ir dar šįvakar ji 
busianti viešais paskelbta.

Rusija smerkia savo 
dirbtuves už prastą 

darbą
MASKVA, geg. 22. — Rusi

jos gyventojų nepasitenkinimas 
prastomis savo išdirbystės pre
kėmis pasiekė tokio laipsnio, 
kad net ir valdžia buvo privers 
ta oficialiai pripažinti, jog Ru
sijos dirbtuvių gaminiai yra 
labai prasti.

Izvestija už tą aštriai bara 
dirbtuvių administracijas, kad 
jos visai nekreipia domės į pre
kių gerumą ir vartotojų reika
lus, bet vien rūpinasi užpildyti 
joms nustatytą kvotą.

SIOUX CITY, la, geg. 22.— 
Vienas darbininkas liko užmuš
tas ,kitas sunkiai sužeistas ir 
šeši liko pritrenkti, žaibui tren
kus į būrį 500 pašelpų darbi 
ninku. Veik tuo pačiu laiku 
žaibas trenkė ir į tris parko 
darbininkus, visus juos pritrenk
damas.

“Juodasis Legionas” 
nužudė žmogų; 16 

narių areštuota
Sena slapta organizacija nužu

dė darbininką už jo šiurkštų 
mą žmonai. Šaika užsiimda
vo žmonių plakimu

DETROIT, Mich., geg. 22.— 
Policija beieškodama žmogžu 
džių, kurie prieš kiek laiko lau
kuose nušovė viešųjų darbų 
darbininką Charles Poole, 33 
m., tėvą naujagimio kūdikio, 
užtiko slaptą “Juodojo Legio 
no” organizaciją, kurios istori
ja siekianti nuo pat pirmųjų 
pilgrimų atvykimo Amerikon ir 
kuri vėliau įkvėpė įkūrimą kau
kėto Ku Klux Klano.

Ta organizacija stovėjusi už 
“100 nuoš. amerikonizmą” ir 
ypač užsiimdavo baudimu tų, 
kurie nedorai elgdavosi su savo 
žmonomis.

Jau šešolika tos organizaci
jos narių liko areštuota, bei 
bus suimti ir likusieji 34 na
riai.

Vienas suimtųjų, taipjau 
viešųjų darbų darbininkas Day 
ton Dean, tėvas dviejų vaikų, 
jau prisipažino nušovęs Poole 
Bet, girdi, jis padaręs klaidą 
nes tik po nušovimo sužinojęs 
kad nebuvę tikslo jį žudyti, o 
ti pagąsdinti, kad jis daugiau 
savo, žmonos nemuštų.

Bet ne tik Dean bus apkaltin
tas už žmogžudystę, bet ir 10 
kitų narių, kurie sutarė Pook 
nužudyti iy prisidėjo prie jo 
išgabenimo į laukus, kur Poole 
ir liko nušautas. Kalėjime te
belaikomi betgi ir kiti suimtie
ji. Pas visus suimtuosius ras* 
ta įvairių ginklų.

Poole įskundė “juodiesiems 
legionieriams” du jo giminaičia? 
ir pasiūlė jį nubausti.

Tos organizacijos nariai rink
davosi kokiuose urvuose ir su 
sirinkimuose dėvėdavo juodas 
kaukes su kaukuolėmis.

Suimtieji jau prisipažino, kad 
jie jau daugelį vyrų yra pa
grobę ir nuplakę už tai, kad jie 
“išklydę” iš “kelio”, arba buvo 
nuožmus savo žmonoms.

Jie buvo pagrobę ir ruošėsi 
nužudyti Albert Bates, Ford 
Motor Co. superintendentą. Bei 
jį išgelbėjo policija. Tada liko 
suimta pora narių, bet vėliau 
jie liko paliuosuoti, Bates at‘ 
sisakius skųsti juos teismui 
Vienas tada suimtųjų vadova 
vo ir darbininko Poole nužudy 
mu.

CHESTERFIELD, N. H., geg. 
22.—Ant netolimo kalno suras 
tas lavonas nužudytos ir paskui 
sudegintos moteries. Spėjama, 
kad ir miškas buvo užsidegęs 
nito degančio lavono.

Seimo Rinkimų 
Belaukiant

Visi Susidomėję Rinkimų Įstatymu
KAUNAS, gegužės 9 d.— 

(Musų specialio korespondento 
Lietuvoje). Nors dar Seimo į 
statymas nepaskelbtas, bet jau 
nuomanU, kieno Ibus statomi 
kandidatai į Seimą. Veik jau 
galima tvirtinti, kad į Seimą 
kandidatus turės teisę statyti 
tik apskričių savivaldybės ir 
pirmaeilių miestų tarybos.

Pagal savivaldybių įstatymą 
rinkimai į savivaldybes yra 
cenziniai, tai yra turi teisę tik 
rinkti ir renkamais būti, ku
rie nuo savo turto moka val
stybei ir savivaldybėms mo
kestį, beto dar valstybinių ir 
savivaldybinių įstaigų tarnau 
tojai ir aukštąjį mokslą baigu
sieji asmens. Patys rinkimai 
atliekami demokratiniu budu į 
pirmaeilių miestų savivaldy
bes, o į apskričių jie būva ne 
visai tiesiogini. Taigi šitų vi
sų savivaldybių tarybos išsta- 
tys kandidatus į Seimą. Tų 
kandidatų bus išstatyta tris 
kartus tiek, kiek reikia Sei
mui atstovų, rodos 150, o jau 
iš to šimto penkiasdešimts bus 
galima penkiasdešimts rinkti į 
Seimą. Dabar veik visos savi
valdybės yra tautininkų įtako
je. ...
, - * > »««*••

Nereikia pamiršti, kad tų sa
vivaldybių pirmininkai yra ap 
skrities viršininkai. Apskrities 
viršininkai yra skiriami Vi 
daus Reikalų Ministerio. Tik 
pirmaeilių miestų burmistrai 
yra renkami, bet jie Vidaus 
Reikalų Ministerio yra tvirti
nami. Tai jau išanksto nuoma- 
nu, kokie bus kandidatai iš
statyti į Seimą. Patsai įstaty 
mas Seimui rinkti dar nepa
skelbtas, tai dabar dar visų 
smulkmenų negalima tiksliai 
nupasakoti, kaip iš tikrų jų bus 
renkamas Seimas. Taip pat ly
giai negalima dabar išanksto 
pasakyti, kaip visų politinių 
srovių bus į tą įstatymą re
aguota. žin.oma, kad jau da
bar visi nervingai laukia Sei
mo įstatymo paskelbsiant.

Ar Seimas sukonsoliduos 
Lietuvą?

Ar Seimo rinkimai padės 
konsoliduoti visas Lietuvos kū
rybiniai nusiteikusias politines 
pajėgas, ar prasidės didesnės 
politinės tolerancijos laikotar 
pis, dabar išanksto irgi butų 
sunku pasakyti.

Yra Lietuvoje nemaža žmo
nių, kurie linkę eiti į didelius 
kompfomisus, kad tik viduje 
prasidėtų glaudesnis politinis 
bendradarbiavimas, kad tik pa

dėtis greičiau nusistovėtų, bet 
ar naujasai Seimo įstatymas 
numatys tą galimumą linku- 
siems žmonėms į didelius kom
promisus įsitraukti į krašto po
litiniai kūrybinį darbą, dabai 
dar negalima pasakyti.

Buvo laukiama, kad tasai 
įstatymas šią savaitę, tai yra 
gegužės pirmose dienose, bus 
paskelbtas, bet jo iki šios die
nos, tai yra iki gegužės 9 die
nos taip ir nesulaukta.

Bet visų tvirtinama, kad rin
kimai tikrai įvyks birželio mė
nesio pabaigoje (jau oficialiai 
paskelbta, kad rinkimai įvyks 
birželio 9 ir 10 d.d.—Red.) Vi
daus krašto padėtis ir politi 
nė išmintis reikalaute reika
lauja, kad prasidėtų visų po 
litinių srovių bendradarbiavi
mas, tai yra, kad dingtų mo
nopolinis vienos srovės krašto 
valdymas, kuris daug kur da
bar Europoje yra labai mado
je.

(Nukelta į 4 pusi.)

Dar keli automobi- 
listai nuteisti 

kalėjiman
CHICAGO.—Teis,ė jas Gortnan 

saugumo teisme, nuteisė 40 die
nų kalėjiman outomobilistą Har- 
ry B. Field, Jr., 29 m., iš Wil 
mette, sūnų pasiturinčio žmo
gaus, už važiavimą girtu esant 
ir už pabėgimą iš nelaimės vie
tos.

Keli kiti automobilistai irgi 
gavo kalėjimą už neatsargų va
žiavimą.

Kalėjiman automobilistą pa 
siuntė ir teisėjas Joseph A 
Graber. Jis nuteisė John Ma- 
zur, 21 m., 4724 S. Racine Avė., 
60 dienų kalėjiman ir užsimo 
keti $100 pabaudos, už tai, kad 
jis užgavęs moterį bandė pa
bėgti ir įvažiavo į kitą automo 
bilių, kuriame sužeidė dar dvi 
mergaites.

Iki penktadienio automobi 
liai Cook kauntėj užmušė jau 
378 žmones ir 6,172 žmones 
sužeidė. 

_______
Pagalios, pasisekė nusižudyti

TOURS, Francijoj, geg. 22.— 
Louis Mobileau visgi, pagalios, 
nusižudė.

Jis paleido du Širvius į gal
vą, bet tik pažeidė odą. Po to 
jis įšoko į Loire upę, bet iš
plaukė į krantą. Pagalios, jis 
parėjo namo, išgėrė nuodų ir 
tada daržinėj pasikorė.
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Lietuvis iš prigimimo lėtas, tų, lietuvių tautos nariai at- 

Susiduręs su svetimtauJčiu, jis 
beveik visada nusižemina; vie
toj mandagumo pasireiškia pas 
jį “inferiority complex”. Ne
stebėtina, — per tiek amžių 
užguitas, bemokslis vergas iš
buvęs, nepajėgia — nesugebi 
susyk atsikratyti tų nesveikų 
įpročių. O čia dar aplinkumą 
nelabai palanki išlaisvinimui jo 
protinės jėgos, ir jis klajoja 
klaidinančio! aplinkumoj. Lie
tuvis nepajėgia atskirti vyliu- 
gystės-melagystės nuo tikreny 
bės, nuogos tikrenybės. Jis vis 
laukia įsitikinęs giliai, kad ne 
šiandien, tai rytoj kas nors 
tokio atsitiks ir jis staiga liks 
palaimintas; jo ekonominis sto
vis pagerės; skundas, būdas, Ii 
gos išnyks it pernykštis snie 
gas. Ir nesulaukęs tos palai 
mos, savo ' gyvenimo dienas 
baigia nuvažiuodamas į anapus 
grabo iš kur niekad nesugrįž-

Lie tuvių tautos narių laimei, 
nevisi lietuviai pasiduoda likt 
m ui. Atsiranda vienas kitas 
lietuvis, kuris galvoja ir be
galvodamas pasidaro išvadą, 
jog aplinkumą ir likimą žmo
nės patys sutveria ir yra pa
mainoma: kaip aplinkuma, taip 
ir likimas.

Ir štai //.neš daugelį metų 
atsirado energingas drąsuolis, 
kuris sumanė ir užsispyrė, it 
tas žydų biblijos Moižiešius, 
lietuvių tautos narius išlais
vinti iš dvasios vergovės, — 
padaryti juos protaujančia jė
ga. Ir ilgai laiko negaišinda 
mas, stvėrėsi darbo.

Nemanykit, kad tam ener
gingam užsispyrėliui jaunuo 
liui darbas ėjo sklandžiai, be 
kliūčių, be širdgėlos.

Visai ne! Jis buvo ir muš
tas, jis buvo ir pajuoktas, pa
šieptas ir ne sykį net ant jo 
gyvybės buvo pasikėsinta toj 
pačioj Amerikoj, kur laisvės 
žodis, spauda ir susirinkimai 
yra leistina ir nevaržoma. Jis 
savęs atsižadėjęs gyveno tik 
dėl lietuvių tautos narių, kad 
iš jų protaujančius žmones pa
daryti.

Taip, po ilgos kovos, kuria 
traukėsi daugiau per 50 me-

budo ir nusikratė svetimų tau
tų ju5ngo. Susitvėrė Nepriklau
soma Valstybė; Tvarkėsi taip, 
kaip jie išmanė, eidami prie 
pagerinimo savo ekonominės 
būklės, ir prie, pakilėjimo j 
aukštesnį Įlipsiu kultūros ir 
apšvietos. Pavydas ėmė Romos < 
agentus — kunigus bei ponus,’ 
kurie iš kaimiečio prakaito ir 
tie parazitai gyveno, kad štai 
kaimiečių (mužikų) valstybė 
gyvuoja ir tvirtėja. Kas atsi
tiks su jais? Su kunigais ir, 
ponais? Kada kaimietis prare
gės ir pamatys nuogą tikre
nybę jų melagingo, apgaulin
go mokymo! Kunigai ir ponai 
išsigando! Slaptingai ir klas
tingai sudarė sąmokslą ir nak< 
ties metu! pakėlė negarbingai 
su kardu ranką prieš teisėtą 
Lietuvos Valdžią ir nuvertė ją., 
Ir jau per beveik dešimt me-, 
tų viešpatauja ir čiulpia kai
miečių kraują, kad galėtų pa 
silaikyti.

Nors lietuvis lėtas, bet iš-1 
ėjo iš kantrybės. Atsikreipė i 
savo brolius amerikiečius ir; 
šaukiasi pagalbos. Amerikos 
lietuviai savo brolių išgirdo 
balsą ir vienu užsimojimu; 
stvėrėsi eiti Lietuvos pilie
čiams į pagalbą, čia jie sau-i 
kia Cleveland, Ohio, Amerikos 
lietimų kongresą ir tars sa
vo galingą žodį.

Čia, iš kitos pusės, atvyko 
Amerikon aušrininkas Dr. Jo
nas šliupas, Laisvam. Etinės- 
Kultūros Draugijos vedėjas, ir 
pasirengęs yra apvažiuoti di
desnes lietuvių kolonijas išdė
stydamas gyvu žodžiu draugi
jos veiklą Lietuvoje.

Du istoriški įvykiai didelės 
svarbos šiemet įvyks Ameri-: 
k oje. Tai bus galutinis smū
gis Jsutjeiktas Lietuvos kuni
gams ir ponams.

D 
kos 
tars 
rių
vadinasi, kaip Lietuva turi val
dytis, jei nori, kad amerikie
čiai ir toliau remtų pinigiškai 
ir morališkai. Ir jei dabartinė 
neteisėta valdžia nepaklausys 
ir neatstatys teisėtos 
tai Amerikos lietuviai 
giamai pradės atšalti, 
taip, bet durtuvu ir
Lietuvos piliečių nesuvaldysi. 
Reikia žinoti, kad Amerikos 
lietuvių Kongresas parems 
nigiškai ir morališkai tuos, 
rie pastangas dės atstatyti 
sėtą Valdžią Lietuvoje.

Antras istorinis įvykis 
kiek nemažesnės svarbos,
jis stengiasi be kraujo pra
liejimo — švietimo — ir kul
tūros kėliais prieiti prie tvar
kingo palaimą nešančio gyve
nimo Lietuvos piliečiams; tai 
per
Draugijos veiklą.
atvyko pasisviečiuoti ir darbe
lį nuveikti aušrininkas l5-ras 
Jonas šliupas. Tad musų vi
sų, geros valios amerikiečių 
lietuvių, šventa pareiga D-ro 
Jono šliupo misiją paremti iš 
peties ir nuoširdies. Parama

Pirmas politinis Ameri- 
lietuvių Kongresas, kuris 
žodį dėl nustatymo gai- 
Nepriklausomai ^Lietuvai;

Joseph Sabbath, Cook County Superior teisėjas, prisaikdina naujai išrinktus Cicero mokyklų 
tarybos narius, būtent Eugene Clark, Joseph B. Kov^rik, Edward J. Sass ir Frank J. Petru. Ce
remonijos įvyko Abraham Lincoln mokykloj HaMhorne.

štai kaip galima suteikti: 1) 
užsiprenumeruojant laikraštį 
“Laisvąją Mintį” (tik $1.00 
metams); 2) sutveriant savo 
kolonijoje Laisv. Et.-Kult. 
Draugijos Rėmėjų skyrių, ir 3) 
aukų parenkant Laisv. Et.- 
Kult. Draugijos Centrui.

Na tai į darbą dėl galutinio 
Lietuvos piliečių išlaisvinimo.

Dr. A. L. Graičunas.

Vestuvių varpai 
skambės Jonui Litvi
nui ir Aleksandrijai 

Dulinskaitei

ŠIOS SAVAITES

valdžios, 
neišven- 
šiafp ar 
krapyla

—PROGRAM—
P ART 1 — Broadcast to Nation

I. Prelude to Act III, “Lohengrin” 
Wagner;

Philharmonic Orchestra of 
Los Angeles :

“Bei raggio” from “Semiramide” ’ 
Rossini

Rosa Ponselle
2pd Movement from Fifth 

Symphony Tschaikowsky
Philharmonic Orchestra of 

Los Angeles

Tai įvyks sekmadienį, gegužės 
24 ir kitą sekmadienį geg. 31 
d.

II.

III.

IV. (a) “Addio dėl passato”, from
“La Traviata” Verdi

(b) “Voi 10 aapete”, from
“Cavalleria Rusticana”

Mascagni
Rosa Ponselle

Extra Bargenai
SAMPELINR J

ELEKTRIKINfi
LEDAUNĖ Og

VERTAS $150

pi- 
ku- 
tei-

nė 
nes

—-------į------------ -

BRIGHTON PARK.—Gegužės 
24 dieną vestuvių varpai su
skambės jaunam zpv • Jonui Lit
vinui ir p-lei Aleksandrijai Du- 
linskaitei, 4501 S. Talman avė., 
kurios patėvis J. Dambraus 
kas užlaiko gražią bučernę ir 
grosernę.

Šliubas bus duotas Marųuette 
Parko lietuvių bažnyčioj 3 vai. 
popiet, o vestuvių puota įvyks 
p. Vengeliausko svetainėje, 
4500 So. Talman avė.

Jonas Litvinas yra rimto bu
do jaunikaitis ir dirba Green 
Mills duonos kepykloj pas pp. 
Kučinskus kaip duonos išvežio-. 
tojas. P lė A. Dulinskaite yra 
rimta mergina, biznierių .tėvų 
duktė. Abu jaunieji tuTi dauį 
draugų ii* pažįstamų, taigi tiki
masi, kad į šias vestuves susi-, 
rinks daug svečių.

—Senas Petras. .,

, -’AH ii? '1

V. Address bV* M|f. Alfred P. 
Sloan, Jr., Pjresident, 
General Motors

• ■ • •• '

VI. Fetes & v Debussįy
Philharmonic.;^prcheątra of

VII.

BJand

No. 1
Enesco
of

(a) uMorenįta” Buzzi-Peccia
(b) “Carry Me . Baok 
to Old Virgiiiny”

Rosa Ponselle ) •
VIII. Roumanian Rhapsody,

Philharmonic Orchestra 
Los Angeles

General Motors Korporacija 
užbaigdama savo šio rudens- 
žiemos-pavasario sezoną sim
fonijos koncertą sumanė ap
vainikuoti to j o . darbus spe- 
ciale programa iš Galifornijos.

Trokai veš žmones i 
Naujienų pikniką

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Šios programos bus perduo 
damos per 66 radio stočių tin 
Idą paprastu laiku nuo 10 iki 
11 pp. Todėl, tenka pastebėti, 
kad muzikos mėgėjams čia pui
kiausia proga pasiklausyti tos 
garsiojo orkestro nuostabieji 
darbai. Rep. X-y.

AKUŠERĖS

RCOSEVELT 
FURNITUREčo

2310 West
Roosevelt Road

Tel. Seeley 8760

General Motors 
koncertas

Laisv. Etinės-Kulturos
Tuo tikslu

.GENERAL MOTORS CONCERT 
Sunset Symphony, Hollyw.ood Bowl 

May 24, 1936
PHILHARMONIC ORCHESTRA OF^ 

LOS ANGELES ;
Directed by 

ERNO RAPEE
Conductor, General Motors 

Symphony Orchestra
ROSA PONSELLE 

Soprano

Vienintelis Lentų Yardas Chieagoje su

Visomis Pasaulines Parodos Lentomis
Žemiausias kainos U. S. A. 
Naujas ir vartotos lentos

2x4 kaip naujos, švarios pigiai kaip pėda už ............. 
1x6 kaip naujos, švarios, Jjėgąinų pėdų —$1*00
Lentelės, kaip naujos, ryšulys 20<

MALEVOS
Didžiausios malovų iSdirbčjų ir distrl- 
butorių Įstaigos Chicągojo. Standarti
nės rūšies malovą už tiktai

i/3—1/21
rcKulIarėH kainos

LOUIS MEITUS
LUMBER COMPANY

MSS?I 3800-50 So. Western Avenue
0074 |

'šiaurvakarinis kampas Archer ir Western, Chicago. Atdara sekma
dieniais visa dieną. Jei norit sutaupyti pinigų ant statybos medžia
gos užeikit j musų yaydą...................      ,

Nėra Middle-Man’s pelno 
7.00U gąJ. Shwwin VVllliams Tium Var- 
niįo, iš Majestic Ęadio. kuris suban
krutavo. $2.75 vertės 
l^AlnĄ • ——
Namams Maleva, Gloss ar Flaį, Great
Lakęs rųšies. kitur $2.25. $1.25
musų kaipa ......  — **
Montgomery-Ward certifikuota maleva 
Sand Kote finish, pirmiau Of) 
$3.20, dabar ............ ........... —
Juodas Screen JEuameHs 
P»bar galionas . ....... —.
“Quinto” U. S. Calso- $1.00 
mine 25 sv. maišas

Ir' tūkstančiai kitų bargenų.
Mes operuojam nUosavą sandeli ir tu
rime savo .nialevų fabriką. Pirkit tie
siog ir taupykit!

PAINT EXCHANGE OF
CHICAGO 

1557 MILWAUKEE AVU. 
6836 S. HAT.STED ST. 

2274 ET43TON AVĖ. 
Telefonas: Armitage 1440.

S, Burba, kuris turi krau
stymo biznį po numeriu 
5335 S. Halsted st., sutiko 
nuvežti ir parvežti už 35c. 
\ Pirmas trekas išvažiuos 
nuo Lietuvių Auditorijos, 
3131 So. Halsted st., kaip 
11:30 rytą. Kurie norite 
smagiai nuvažiuoti j blau- 
jienų pikniką, atsilankykite 

pažymėtą vietą laiku.

Mrs. Anelia K. Jarus?
-_________ ........ Physical Therapy

6630 S. VVeetem 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
Electric t r e a t- 
merit ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims' ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

ILaidotuvių Direktoriai
i JUOZAPAS
UDEIKI

IR TĖVAS
1 REPublic 8340

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

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

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenue. Phone Yards 1188

_________________________________________________ , _____________ __________________ ■ _

A. MASALSKIS
8307 Lituanika Avenue Phone Boulevard 4189

• ' ' ■ * - I

A. PETKUS
1410 South 49th Court į Cicero Phone Cicero 2109

668 West 18įth Street • Phone Canal 6174

, S.M.SKUDAS
718 Węst 18th Street Phone Monroe 8877

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street

-T

Phones Boulevard 5208-8418

EŽERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Michigan Avė. x Tel. Pullmap .5703

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

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

S. C. LACHAVICZ ~
12-44 Eąst ią8th St. Tel. Pullmah 1270 arba Canal 2515

J. LIULEVICIUS
4092 Archer Avenue ' Phone Lafayette 857?

AMBULANCE PATARNAVIMAS imki

YAĘds 1741—1742

Amerikos Lietuviu Daktaru 
________ Draugijos Nariai.

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

2400 W«st Madison Street 
Vai. 1 jjd.8 po pietų. 6 Iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330 
Narni telefoną* Branairfck 9517

Ofiso Tel Boulevard 6918
Rez. Tel. Victory 2848
Dr. Bertash

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

*fiso valandos nuo 1-8 nuo 6x80-8:8* 
VMAliomi, nacral atitarti

Didesnė Jėga Nervuo- 
tiems, Susilpnėjusiems

Vyrams ir Moterims
NUGA.-TONE yra' turtingas Zinku-Fosfoidu 
brangia sudėtimi, parūpinančia fosforą, t. 
y i elementą labai reikalingą tvirtiems, ga
lingiems nervams. Medlkališką fosforą pa- j 
rašo daktarai, kad ~ ‘ ' ■
sujaudintus svyruojančius skaudančius ner
vus. Jis yra brangus nervų suirutėse kurios 
pagimdo "nusidėvėjimo” jausmą.

Tas šaunus receptas turi tam tikrą formą 
geležies, raudono kraujo reikalingo budavo- 
; Intui tvirtesnių ir sveikesnių raumenų ir 
sugrąžinimui spalvos ir pilnumo iėblysku-1 
siems, ploniems veidams. Be to, NUGA-TO- 
NE turi ėešias kitas brangias gyduoles. Pra- 
dčkit imt NUGA-TONE Šiandien ir tėmykite 
kaip stiprėSit. Parduoda visi aptiekoriai su 
garantija grąžinti pinigus. Tik Vienas Do
leris mėnesio trytmentui.

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL—Idealų 
Liuosųotoją, vidurių 25c ir 50c.

sušvelninti ir nuraminti

ADVOKATAI

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1481-1484—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St

Valandas vakarais nuo 6 iki 8:80. 
Tel. Boulevard 1810.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Reg. 6515 So. Rockwell St. 
Telephono: Renublic 9728

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas 

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

t Rezidencija ,
3407 Lowe. Av^: ” Tel. Yards,';2510

JOHN B BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio, Seredoi ir 
Pėtnyčios 6 iki 9.

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockvrell Street 

Telefonas Republic 9600.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St.
Tek Boulevard 1401

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. VVashington St
Room 737

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

Gyv. vieta: 6783 Crandon Avė
namu Tel.: — Hyde Park 8395

State 4690 Prospect 1012
KAL & ZARETSKY

ATTORNEYS AT LAW 
6322 So. Western Avė., 

Valandos: kasdien nuo 3:30 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.

AK® SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
Optometrically Akiu Specialistas.

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

mos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

1712 South Ashland A v.
Phone Boulevard 7589

DR. G, SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso, 

ir Akiniu Dirbtuvi
West 35th St 

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.
8

Phone Canal 6122
Dr. S. Biezis 

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

Seredomie ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Caltfornia Aven««

Telefoną* Republic 7868

Tel. Office Wentwortb *38* 
Rez. Hyde Perk 8895 #

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

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak 
išskyrus seredomis ir lubatomli.

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z, Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pairai sutarti.

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

vak. Nedalioj pagal sutarimą. 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu TeL: Prospect 1980

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS f

4157 ARCHER AVENUE
Telefonas Virginia 0036

Ofiso valandos nuo 2-r—4 ir nuo 
6—8.v. vak. Nedėliof pagal nutarti

Kiti Lietuviai Daktarai.

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naku 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4. nuo 7 
iki 8:30 v. Nedčl. nuo 10 iki 12 a.»

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St

CHICAGO. ILL.

Dr. A. J. Manikas
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avė.
Tel. Virginia 1116 

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

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

Kasdien, išskyrus seredas. 
Sekmadieni susitarus.

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSUOS
Gerai lietuviams žinomas per 81 

metus kaipo patyręs gydytoja* chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 8119 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Sega]
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO T z :

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

Phone MIDWAY 2880.

DOS:

Telefoną* Yard* 0994

Dr. Maurice Kaliu
4631 SOima ASHLAND AVĖ.

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

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. TeL Drexal 9191 

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku. Vyrišku. Vaiku ir yisu 
chronišku ligų.

Ofisas 6850 fStoney ląland Are.
Valandos: 2—4. 7—9 vaL vak. NedA 

liomii ir šventadieniais 10—11 
dlm.
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Lietuviai ir lietuvai
tes paėmė leidimus 

-vedyboms
šie lietirviai ir lietuvaitės iŠ 

siėmė laisnius (leidimus) ve
dyboms

Teofel Gedmin 23 m. ir 
Anne Daniunas 22 m.

John Hughes 22 m. ir Heleri 
Klimas 17 m.

Frank Stupar 27 m. ir Bose 
Shabo 23 m.

Sveiksta
BRIDGEPORTAS. — Praėju

sią savaitę ketvirtadienį susir
go Wm. Digimas ir dabar guli 
lovoj, daktaro priežiūroj. Li
gonis jaučiasi geriau ir tikisi 
greitu laiku pasveikti.

i —Juozas.

Dr. A. Davidonis (sėdi, pirmas iš kairės) su ALTASS Valdyba ir lakunu Įeit. F. Vaitkum.

31st of May at Leppa’s Grove, 
located at Archer and Kea'n 
avenues. *

With three choruses taking 
a hand in it; the pienie is f it- 
tinglyw labeled the “DAINŲ 
PIKNIKAS”.

A battle of the century will 
be staged there. “Pirmyn” and 
“Naujos!1 Gadynės” will come 
to grips. The men of the cho* 
ruses will be out1 to trounce 
jach other properly in a soft- 
jall baseball game, the prizes 
uO the vietors beiną the ach 
miring glances of the fair 
maidens.

Much more practical in the 
rewards they will reap are the 
nen of the Men’s chorus. They 
vili stage a Tug-o’-War and, 
jince they expect none to com- 
pare with~ them in physiųue, 
l barrel of beer will be their’s.

SKALBIAMOS PR0SIIM9ir 
mašinos išdirbystės 

THOR

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

Serga Antanas 
Bačkis

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

Sugrįžo Į Seną Vietą
Pirmiau buvo

2156 W( 23rd St.
Dabar yra

2305 S. Leavitt St.
Siuva naujus moterims rubus. i 

Taiso, valo, prosina.

S. BALIUKAS
Siuvėjas

i BPIDGEPORTAS. — Pra- 
ėjusią savaitę susirgo plačiai 
chieagiečiams žinomas Anta
nas Bačkis ir tapo išvežtas į 
Alexia Bros, ligoninę, kur jam 
buvo padaryta sunki opera
cija. Kalbamoji ligoninė ran
dasi adresu 1200 Tilden avė.

P-nas Bačkis ilgą laiką dir
bo pas Budriką, vėliau buvo 
susijungęs biznio darbuote su 
Progress Furniture kompani
ja, o pastaruoju laiku dirbo 
kaip selsmanas pas p. D. Ku
raitį, Milda Auto Sales Com- 
pany, 806 West 31 street.

To the outdoors, to enjoy the 
countryside he was to go.

Little did he and his elose 
ones suspect that in his sleep 
Dr. Davidonis was to depart 
to other vvorlds and that 
death with its chilling fingers 
was to seal his eyes, never to 
opeft again.

Today, grieving relatives 
and friends will say to “Davi- 
dunia”, as he was affectionate- 
ly called by many, a lašt fare- 
well and 
at the 
tery.

With
Davidonis,

will place him 
Beverly Hilis

to ręst
ceme-

of Dr.

Namų Paroda Chica

the passing
“Pirmyn” has lošt 

a friend who always whole- 
heartedly lent his support to 
the* undertakings of the chorus 
and with sincere advice and 
enthusiasm sent it on its way 
thru , season, „aftęr ';season ot 
musical activity.

2305 S. Leavitt St
Tel. Canal 4532

Didžiumą

Šią savaitę laikyta Coliseum 
trobesy namų paroda. Ji užsi
darys rytoj, sekmadienį.

Taigi beliko tik dvi dienos ir 
du vąkarai parodų atlankyti. O 
vertėtų ją. pamatyti daugeliui

the

the

atsiranda nuo nešva mo 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 prisirinku- 
rių nuodų žarnose. Pašalinkit 
tuos nuodus, pasiliuosuokit ir nuo 
tu negaliavimų.

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

Parsiduoda visose vaistinėse.

UNIVERSAL
MEDICINE CO.

1901 Hervey Street 
Chicago, Illinois

DOVANOS!
jūsųKuri Lietuviška Melodija 

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 vardą ir savo vardą 
ir adresą 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. Visi 
skiriant 
bininkai 
Ii stoti 
teisėjai

Juk yra lietuvių, kurie pla
nuoja namus įsigyti; tuos na
mus teks įrengti; reikės ra
kandų ; savininkai norės turėti 
parankumų namuose arba bu
tuose. Ši paroda kaip tik ir pa
rodo naujovinius įrengimus, 
modernius parankumus.

Yra dabar lietuvių, kurie 
mąsto apie pataisas ir butus 
savo namuose; ir tie iš jų įgys 
ne vieną naują, praktišką idėją 
pataisoms.

Per keletą parodos dienų ją 
atlankė 102,000 chicagiečių ir 
Chicagos priemiesčių gyvento
jų. Nužiūrima, kad kol ji užsi
darys, tai atlankiusių ją asme
nų skaičius tolokai pralenks 
250,000 skaitlinę. Ir netenka 
stebėtis .i namai juk yra ta vie
ta, kurioj mums daugiausia 
laiko tenka praleisti.

Be to, parodoj išpildoma įdo
mus programai publikos laikui 
paįvairinti.

Tą dieną ir vakarą, kada tau
tinės grupės pildė programą, 
parodą aplankė apie 20,000 as
menų. Programą pildė ir lietu
viai.

Atsilankykite į Namų Paro
dą. Tikrai verta ji pamatyti.

Next Saturday is Decoration 
Day. “Pirmyn” will join in the 
Commemorative exercises ar- 
ranged at the Lithuanian Na' 
tional Cemetery that at 
šame time will celebrate 
years of existence.

Exercises will be held at
cemetery, where a special grand 
stand will be erected for the 
occasion. After the ceremonies, 
the Kaimiečių Quartet will 
visit individual graves to pay 
respect in song to those of 
their friends who are resting 
there.

iš- 
Altbach ir Reinhart dar- 
ir jų 
i ši 

bus:
KASTAS 
ONA PIEŽA ir 
LONGINAS 
LABANAUSKAS

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

šeimynų nariai ga- 
kontestą. Kontesto

SABONIS.

Lietuvių 
kas pir- 
iki 9 iš

T

There1 is an old traditioū 
that a ring is essential for a 
successful married life.

When two young people starl 
out, hand in hand, to face the 
stern reali ties of life, there are 
many evil spirits and demons 
just itehing to play dirt. Somo 
of those demons, the saying 
goes, stop at nothing. If the 
way is clear they usiVally šneeli 
into bodies of the nuptials and 
raiše havoc there. So obsessed. 
a young couple is doomed to 
perdition.

Since these terrible demons 
enter human bodies thru a 
finger, a ring, as discovered 
our harassed ancestors, con 
stitues a barrier that nono 
can penetrate.

Were these the thoughts in 
the minds of Eddie Chepulis 
and Aldona Wahilis, who werc 
seen on 
specting 
certain 
vicinity

barriers” at a 
shop in the 
and Kedzie?

A good friend of “Pirmyn” 
passed away.

Ending Wednesday, a day 
busy with patients and callers, 
Dr. Alexander L. Davidonis 
looked forward to a morrovv 
free of work and daily cares.

a certain Friday in* 
“finger 
jewelry 
of 39th

The pienie season is in full 
swing.

“Naujienos” invites all its 
friends to journey out tomor

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

row to enjoy the outdoors and 
the verdant gfeen and shade 
of the Birutės Grove. The 
“Naujienos” first pienie of the 
year takes place there. Among 
the attractions for the day iš 
the debv?t of the first Lith 
uanian Sokols, who will dė- 
monstrate their prowess in 
gymnasties, dancing and song.

“Pirmyn” will do its invit- 
ing a week hence. Together 
with Naujos Gadynės and 
Men’s Chorus, “Pirmyn” is 
running a joint pienie on the

After the he-men demon- 
strate what power and what 
fortitude hides in their apol- 
'onic frames, the fair sex will 
take over the stage and ele- 
vate the minds of good folk 
gathered there from the realm 
of brawn to that of beauty and 
the ethereal — with music 
and song.

Some pienie it will be, boy.

Būt, to come down to earth, 
rehearsal next Friday, as per 
usual, Neffas Hali, 2345 Sc. 
Leavitt Street, no t later than 
8 P. M.

(With
“Sharps
pear regularly on Wednesdays.)

The Silent Partner.

next edition,the» 
and Flats” will ap-

1936 m. modeliai GENTLE 
HAND. Pas Budriką kainos 
tiek prieinamos, kad neapsi
moka daugiau laukti įsigyti 
vieną už $39.50 ir aukščiau, 
mokant po $1.00 į savaitę. 
Pati per save išsimoka. Bud- 
rikas siunčia į namus dėl iš
bandymo. Pašaukite Boule- 
vard 4705.

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

Tel. Boulevard 4705

BUDRIK FURNITURE MART
3347 South Halsted Street

Budriko. programai kožną dienų 7 P. M. iš stoties WAAF, 920 'kil.
WCFL Nedėliomis 7 P. M.—WHFC Ketvergais 8 P. M.

PIRKIT TROKA ŠIUO BUDU
. -fv
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NAUJAS DODGE 1 Va TONO G-CJL., Jį*
STARE . . . turi pilną plaukiančią užpakalinę J}. 
tikrus hydraulic stabdžius, valve 
seat inserts, roller-bearing univer- ~ 
sals, 4 pistonų rinklų vietoj tiktai 
3 ir daug kitų extra kokybfis savybių 
♦ Kainų Ilsta dirbtuvėje, Detroit, gali m-u
neSimo Išlanksto. Special Įrengimas, įskaita"* S ]
tus ant 1 Ms tono, extra. Lngvųs ISmokėjlm^Į ««f*“ '1 ‘ j

> prisitaikyti jūsų budžetui, mažomis išlaidomis, per Commer- 1 
clal Credit Company. a

PALYGINKIT! Gaukit faktus!
Su žinokit sau katras trokas iš 

trijų pigiųjų tikrai duoda geriau
sią kokybę. Tai yra gudrusis bū
das išsirinkti troką jei jus norit 
sutaupyti pinifcų ir vartoti ilgą 
laiką.

Vienas geras būdas gauti fak
tus tai klausti Dodge savininkų. 
Tegu jie pasako jums “kaip nau
jas Dodge trokas sutaupo iki $95 
metams vien gaso... o kur kitos 
stebėtinos santaupos ant aliejaus, 
tairų ir išlaikymo. “Arti jūsų yra 
Dodge dealeris. Pakalbėk su juo!

Gaukite “kokybės parodymo” 
kortą. Dodge dealeriai dabar duo
da veltui “kokybės korteles” ku
riose parodoma jums kitas leng
vas būdas nuspręsti troko kokybė 
žemiausios kainos lauke. Pasisės- 
kite prie jo penkias minutes ir jus 
galėsite patirti daugiau apie tro- 
kų žemiausias kainas negu jus 
galėtumėte rasti per valandas kitu 
budu. Ji jums parodys tikrai ko
kios savvbės turi Dodge ir tik
rai ką kiti turi.

Pirm negu jus pirksite biletro- 
ka. palyginkit su Dodge. Pamė
ginkit veltui kelionėj gaso bandy
mą. Gaukit “kokybės parodymo” 
kortelę. Telefonuokit arbaatsilan- 
kykit pas savo Dealeri šiandien!

------------------- DODGE-----------------
Diviaion ofChryalor Corporation

. nriJta?ymoD°kaS ^i^^žymiaaįin^"108 gražiaU8is I

$585’Ulliot IhiIIhmI
310

MATYKITE DODGE DEALERI ŠIANDIEN JIS JUMS PARODYS VERTYBES
t
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

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

1739 South Halsted Street
Telephone CĄNal 8500

NAUJIENOS, Chicago, UI.

Subącriptipn Rates;
$8.00 per year in Canadą
$5.00 per year outside of Chicągo
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Entered as Second Class Matter 
Mareli 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. Halsted St., Chicago, 
III Telefonas Canai 8300.

. Ulaakynio kalnai
Chicagoje —• pašto:

Metama ..........................     $8.00
Pusei melu________ _______ 4.00
Trims mėnesiams__________ 2.00
Dviem-mėnesiams_____ ____  1.50
Vienam mėnesiui _________  ,75

Chicagoj* per išnešiotojus:
Viena kopija — 3c
Savaitei____ _____    18c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijos^ nę Chicago), 
pąštm 

Metams
Pusei ipetą ...----- -
Trims mėnesiams .
Dviem mėnesiams .
Vienam mėnesiui/-------- -—, „„

Lietuvon ir kitur užsieniuose
/ (Atpiginta)
Metams ----------   $8.00
Pusei metų -----------------------  4.00
Trims mėnesiams ________   2.50
Pinigus reikia siųsti pašto M[oney 

Orderiu kartu su užsakymu.

$5.00 
2.75 
1.50 
1.00 

. .75

Taigi ęlėlto, kad į šitą komitetą įeina “Naujienų” 
redaktorius, tai tautininkai rauda. Girdi, “socialistai 
daro biznį” iš Dr. šliupo. Bet kąda buvo pasiūlyta san- 
dariečių organo atstovui įeitį į komitetą, tai jisai atsi
sakę! .

I)r. J. šliupas yra viesaį pareiškęs, kad jisai atvyko 
ne pas kurią nors partiją, bet pas visus Auierikoš liętu- 
vhis, kurie pritaria laisvos Judėjimui. Jeigu tau
tininkai simpatizuoja daktąro mfeijaį>. taį kodėl jie at
sisako darbuotis bent šitaiųe reikale kaytų su visais lai
svos miuties šalininkais?

O jeigu jie nepritaria, jeigu jiems yrą artimesnių 
klerikalizmas, negu laisvamanybė, tai Ham jie veidmai
niauja, dėdamiesi Dr. J. Šljupp. rėmėjais?

NETEKOME NUOŠIRDAUS VISUOMENININKO

Netikėtai mirė Dr. Aleksandras Davidonis.
Tai buvo vienas tų karštų idealistų ir nuoširdžių 

visuomenininkų, kokių “sumąteriąlėjusiąme” musų gy
venime yra tąįp mąža. Dar būdamas jaunas gimnazis
tas Lietuvoje, jisai pradėjo dąlyvąuti revoliuciniame 
darbininkų judėjime. Rizikavo savo laisve ir gyvastim. 
Pateko į žandarų nagus, buvo sumuštas ir įmestas į ka
lėjimą... Bet niekuomet jisai nepaliovė tikėjęs, kad pa
žangos ir sąmoningų darbo žmonių idealai paims viršų.

Prieš 26 metus atvykęs į Ameriką ir apsigyvenęs 
Chicagoje, jisai tuojaus pradėjo čionai uoliai dalyvauti 
kultūriniame darbe. Veikė tarpe lietuvių socialistų, ren
gė paskaitas, prižiūrėjo “Aušros” skaityklą ir knygyną. 
Ypatingai didelis paakstinimas jo veikimui buvo “Nau
jienos”, aplink kurias susispietė gyviausioj! lietuvių vi
suomenės dalis Chicagoje ir Viduriniuose Vakaruose. 
Nuo to . laiko, kai pradėjo šis laikraštis ęiti, velionis pa-= 
sidarė nuolatinis jo bendradarbis.

Veikdamas įvairiose organizacijose, jisai kartu už
darbiavo ir paskui pradęjo lankyti mokykit Valionis 
tųręjo nepaprastai didelius gabumus, nes, pabaigęs mer 
djeinos mokslą, jisai greitai patapo lektorium ir pasiją- 
rę populiarus gydytojas. Norėdamas pagilinti savo stu
dijas, jisai po karo atliko ilgoką kelionę Ęųropęję, ap
lankė keletą žymių^univęrsitetų, susipažino su jų klini
kų ir laboratorijų y^pgĮpiu, apžiūrinėjo ligonines ir tt. 
Pabuvęš Lietuvoje,"Jlsm1parsivežė Chicągon labai gyvų 
įspūdžių, kurie ne tik neišdilo, bet ir nenublanko iki pat 
jo mirties.

Per paskutinius kelis metus jau, matyt, buvo pra
dėję atsiliepti į jo sveikatą jaunystėje pergyventi var
gai ir iiSai nebegalėjo tiek daug jėgų pavesti visuome
niniam veikimui. Bet jisai dideliu susidomėjimu sekė iš 
laikraščių, kąs dedasi Lietuvoje ir amerikįečįų koloni
jose.

Dr. Davidonis gydė lakūną Darių ir jisai įkvėpė 
jam mintį skristi Lietuvon. Po tragiško Dariaus ir 
rėnq žuvimo velionis visu entuziazmu prisidėjo prie ant
rojo trans-atlantinio skridimo organizavimo; buvo 
ALTASS vice-prezidentas ir, gal būt, artimiausias lei
tenanto Felikso Vaitkaus asmeninis draugas. Kiekvieną 
kartą, kai lakūnas užsukdavo į Chicagą, jisai sustoda
vo daktaro namuose ir sakydavo :“Tai aš ir Vėl esu te 
mię!^

4 Velionis buvo labai tvirtai nusistatęs socialistas, 
kuris ne tik neslėpdavo savo įsitikinimų, bet jais di- 
džiuodąvosi. Tačiau jisai, kaipo profesionalas įr aukštos 
kulturoą žmogus, turėjo daug draugų tarpe įvairių sr«r 
vjų, ir visi jį mėgo ir gerbė, kurie ji arčiau pažino.

Kaipo medikas, jisai žinojo, kad jo mirtis artinasi. 
Jau pereitą Žiemą, pasikalbėjime su kai kuriais artimais 
draugais, jisai buvo pasakęs, kad per Šią vasarų jfeąi 
nesitiki išlikti gyvas... O betgi jisai nesiskundė, nedeja
vo ir tik retkarčiais išreikšdavo apgailestavimą, kad ji
sai jau nebegalės padėti tiems, kurie darbuojasi visuo
menės dirvoje, Jisai buvo neįveikiamas optimistas, ku
ris neabejojo, kad tiesą ir žmoniškumas laimės Pergalę 
pasaulyje, ši visuomeninio optimizmo nuotaika davė ga
limumo jam, mirtinai sergančiam ir žinančiam savo li
gos pobūdį, iki paskutines gyvenimo valandos išlaikyti 
giedrią dvasią ir nepalaužtą energiją.

Jo mirtis yra ne tik skaudus nuostolis jo profesijai, 
bet ir visai pažangiai, kultūringai lietuvių visuomenei.

Šiandien Laidojarpas Dr* 
Aleksandras Daiidcmis

Kūnas bus pakastas Beverly Hills kapi
nėse; kalbės P. Grigaitis^Kalvaitis,

KLJurgetai’
T™’

Ęe didelių ceremonijų, tąip 
kukliai kaip jis gyveno, $įąnr 
dięn bus palaidota^ Pr. Alek
sandras L. payiįopis. Kuinas 
žymaus Chicagos lietuvių gy-< 
dy to jo-rašy to j o-cįarbuotoĮ jo, Ha
ris pasimirė netikėtai ketvirta: 
dienįp rytą, bus pakastas Bę- 
verly Hijls kapinėse. Tenai jau 
sepiai jo šeima buvo nusipirku
si Iptus,

Po trumpą kalbą kapinėse 
pasakys Lietuvos konsulas An
tanas Kalvaitis, “Naujienų” re
daktorius Pins Grigaitis ir KJe- 
ofąg Jurgelppis. Jię buvo ar
timi Dr. Dayidipio draugai , ' - ■ » ' I I
Nuo Amerikos Lietuvių Dakta
rų Draugijos, prie kurios ve- 
įįpinis priklausė, kalbės, berpds? 
Pr. A. Šimkus.

Dąipuos *Tirąiya”
Primindamas Lietuvą, kurią 

Dr. Davidams labai mylėjo, 
“Pirmyn” choras sudainuos ka
pinėse “Tykiai1,1''Tykiai Nemu
nėlis Tęka” ir “Apleista”. O 
namųpse, prieš išvedant kūną, 
pp. rjorą GiUgienė ir Anelė Ste
ponavičiene, prie grabo Išpildys 
Petrausko liūdesio dainą, “Man 
Gaila”.

Laidotuvės prasidės. 10:30 
vąĮ. ryto, iš namų, kųrįę ram. 
dasį adresu, 4?1Q S. į^higari- 
avepųe. Karsto lydima procesi
ja trąųks į Beyerly Hills kupi
nės, prie 119-tos ir S. Kedzie 
Ąyenue.

Grabnešiais bus velionio 
f esi jos kolegos—Amerikos 
tuviu Daktarų Draugijos 
mL

Mirė ketvirtadienį

Mįytįs ištiko Py. Davidonį 
5:1^ vai. ketvirtudieniu vytą- 
Per ku*rį laiką jis nusiskundė 
silpna širdimi: Bemiegant, dak* 
tarą ištikę ataka. Neatgavęs są
monės jfe užmerki akis amži
um.

Pajsiimdamu D?: Puvidonį, 
mirtis išplėšė is gyvųjų tarpo 
numylėtu draugu? entuziastišku 
darbuotoju? rašytoju ir vienu 
U geriuueįu lietuvių daktarų.

Velionio liūdi? neminint šinv 
tus artimesniu ir tolimesniu

draugų, žmoną Onytė, dukterys 
Wanda, 14, ir Gloria, 11, moti 
ną, Biržuose, Lietuvoje; uoš- 
yienę ir kiti giiųipė^

Laidotuvėms patarnauja J. 
Liulevičius.

ku

VEIDMAININGOS, AŠAROS

Naujas skausmas musų tautininkams: D?. J. šliu
pas, atvykęs ; Ameriką, kalba mitinguose, kuriu suren
gime dalyvaują jvąirių nuomonių žmonės. Tautininkai 
verkią, kąd ^sociąlįstai. pąsįgąvę daktąrą”!

i PrąkąĮbų maršruto komiUtąs sudeda iš ĮM A L? 
Grąičuno, kuris yra asmeniškas Dr. J. Šliupo draugąs, 
iš trijų organizacijų atstovų ir vieną laikraščio redak
toriaus. Tos organizacijos tai — SLA., Tautiškų Kapi
nių bendrovė CMcągoję ir pietųvįų Į^vą^mų kw% 
Laikraštis — {‘Naujienos”

..........

pro- 
Ele
na-

SEIMO RINKIMU 
BELAUKIANT

Visi Susidomėję Rinki
nių Įstųtyjnu

(Tęsinys nuo 1-mo pusi.)
Seimo įstatymas, kaip tik 

galėtų suteikti tos progos, bet 
kuriuo budo pasireikšti ir tiems, 
kurie, dabai) yra nustumti, ku
rie dabar hękąli veikti ir kiu
rių tarpe yrą tokių, kurie ei
tų, kaip jąu minėjau į dideles 
nuolaidas. ■f-

Jei naujame1 Seimo įstatyme 
šito galimumo bęnt kokiame 
pavidale nebus numatyta, tai 
pat^ąi Seimas praras tą išoru- 
mą, kokį j|š privalėtų ture? 
ti, e

Tai gal' ^Jisai nenuostabu, 
kad nauju' Šeimo įstatymu la
bai yisi įdomaujasi, bet jis vis 
delsiamas paskelbti.

Visi spėlioja, koksai1 tasai 
'įstatymas bus, nbrs jau jo 
bęndri bruožai yra žinomi, bet-, 
gi ištisai dar jo neturime.

Didelių įvykių Išvakarėse
Tai, kaip matpte, rašau jums 

didelių įvykių išvakarėse, o gal 
,tąi bus tik 'Paprastas atsitiki
mus, kuris nieko gero neduos 
ir toliau buą taip, kaip yra. 
Ęųs Seimas, bet jis nebus tiek 

i autoritetingas, kad įsisiūbavu
sias krašte aistras nuramintų. 
Labai galimas daiktas, kaip 
Šitą mano laišką gausit, tai jau 
|š kitų/ šaltinių smulkiau žino- 
slt, kokiu- budu bus renkamąs 
geimas, nors pačių rinkimų 
prOcedUM yra žinoma, jie bus 

i Slapti, lygus, betarpiai ir taip 
toliau, bet juk svarbu ir tai, 
kas teisę turės Statyti į Seimą 
kandidatus, štai tfelko dabar 
labiausia visi gaiva laužo ii

_______ _______________ šeštadienis, gęguž. 23, 1936 

ir įsitikinimus tarnauti.
čią tik galima brutali kova.

Valdžią pionupoliząyo yięną 
partija

Juk visai neišmintinga butų 
manyti, kad tik vieną bet ku
ri politinė srovė dabar Lietut
yje yrą suąirupį»u«t valsty
bės fttęittai, o krąšto ge
resnę? būkle? gražesniu rytoju

stątymo žmonės ir griežtį sar- 
gybininkų priešai.

# » »

nenoromis, bet esu 
tarti v|epą kitą žo-

tie, kurie tą įstatymą ruošią, 
ir tie, kurie to įstatymo ląu 
kia. Iš anksto rašau dėlto ši
tą laišką, kad žinotumėt, kaip 
visi įstatymo . laukią.
V Kąip tik tąsai įstatymas bus 
paskelbtas tuoj pasistengsiu jo 
svarbiausius metmenim praneš
ti. o dabar pranašu tik tai, kas 
girdėti, kaip kalbamą. Tai vi
sos žinios dėl pačiu įstatymo 
gal nėra tiek dkros,

Bet ir tuomet pusė bėdos, 
nes žmoait musu visų tuo Intą: 
tymu didelį susidomėjimą. Aiš 
ku? kad niekas nelaukia ir w 
sitiki, kad Seimo įstatymas bu> 
tų labai, arba bent dalinai pa 
lankus demokratinėms 
pėms, bet vis dėlto ir Jokiame 
įstatyme galį būti suteiktos 
progos daryti bent kokius kum 
premisos ir tikėti bent tolį 
mesniai ateičiai geresnių vilčių. 
Jau sakiau, kad yra tokių gru
pių kurios linkusios ieškoti su 
sitarimo kelių, jei juos tik te 
tų galima surasti, jei tik tąs 
įstatymas duotų vilčių ir pro 
gų.

Ęąugęlis pąlmke prie 
kompromiso

Kompromisai pagal kai
rių samprotavimus yra visuo
met ir visur galimi, jei jie 
tik nepaneigia ir mirtinai ne-^ 
smerkia kitaip manančių, jei 
ne tik suteikia progos viešai 
savo nusistatymą pareikšti, jei 
jie laisvą valią, geru* susita
rimu galimi padaryti, jei jie 
lygių teisių pradu pąremti.

Kai kas taip galvoja, saky
sim, kad ir skirtingi, net pa
grindinai skirtingi siekimąi, 
bet jei tik suteikiama 
laisvė tų skirtingų siekių siek
ti, tai ir tuomet galima eiti 
į kompromisą. Sakysim, dų 
žmonės visai skirtingais reika
lais, net konkurenciniais tiks
lais skuba traukiniu į tolimes
nę numatytą vietą nuvažiuoti, 
štai kelionėje juodu abudu,vie
noda rięfalmė išliko — trauki
nys sugedo, kitų su'sisiekimo 
priemonių nėra, tai nebūtų rei
kalo abiedviems nuleisti ran
kas ir nesiimti traukinio ben
drai taisius, butų neišmintin
ga tuomet peštis, vieton abiems 
stojus traukinį taisyti, jei tik 
jis galima sutaisyti. Visai b,u-r 
tų džentelmeniška tuoj trąur 
kiny s bendromis pajėgomis 
taisius ir toliau keliauti, o 
vietoje atvykus kiekvienas 
kdo pagal savo išgales tai, kas 
kiekvienam privalu vykdyti ir 
čia atvykus į vietą kuris kurį 
nugalės, tas ir laimės. Tai ly
gybės pradu butų kova parem
ta ir tik savo gabumais, savo 
išmintimi, lygioje padėtyje ei
tų tolimesnės rungtynės, ši
taip samprotaujančių Lietuvo
je yra nemaža.

Visai kitas jau reikalas, ka
da patsai įstatymas vienus pa
stato priveligiuptoje padėtyje, 
net nesuteikdamas jokio gali
mumo kitiems bet kurioje for? 
moję pasireikšti, čia bet koks 
kompromisas nėra galimas, nęs 
vieni verčiami savo įsitikinimų 
išsižadėti ir net prieš juos ei
ti. O kai kuTiąis atvejais ver
čiami net kitiems prieš savo

SU- 
jau 
vyt

Nors ir 
priverstas 
d į dėl to aprašymo, kuris bu
vo įdėtas į “Laisvę”. Aprašy-. 
mas liečia Pirmosios Gegužės 
apvaikščiojimą, kurį surengė 
lietuviai ir suomiai socialistai 

, r • drauge su sklokininkais, »—
mi*. Nėra Lietuvoje tokios sro- lietuviais sklokininkais. 
V#a. tart Wėt.« Urtuveą pra .... . .
imties, tart veiktų jpą neįuro- “Laivės’ korespondentai, 
dai. 1 -<daktorių pėdomis. Po darbi- 

Viąi vienaip, ar kitaip gy- ninkiškos šventės apvaikšČioji- 
VUį Seką Lietuves gyvenimu ii mo “Laisvė” bent 'keliais at- 
rup(wi jos gerove? tad priva- vėjais vis kartoje: “Pavyko 
1U? kad Visi viešai? laisvai ga- socialistai įtrąuktį, nepavyko 
lėtų eiti, kraštui naudingo dar. socialistų įtraukti”. Atrodo, 
bo dirbti- Laisvoje konkųren kad iaisviečiai turi labąi di- • • • '!♦ i 1. - .. .. - _
valetų reikšti sąye pelitinę iš
mintį, patsai gyvenimas paro 
dys, kurie tinka krašto gero 
vės kūrybiniam darbui. Juk 
jąu daug kas iš politiniu Lie
tuvos srovių valdė Lietuvą, 
bet dėlto valstybė nežuvo, o 
tik stiprėjo. Tai kam dabai 
tie monopoliai, sakysim, neya 
pelitinės išminties monopoliai j 
reikalingi?

šitaip šiandien dauguma Lie
tuvoj samprotauja.

Ir kaip kas iš šitaip manau 
čių linkę eiti į didelias nuo
laidas, į didelius kompromisus, 
kad tik jie butų galimi. Ir ąų- 
visu tai darytų ne dėt kokįų 
ners egoistinių išskaičiavimų, 
bet tik krašto labu, bendru la
bu vaduodamies. Ypač dabar 
kada Europoje politinis hori
zontas taip lyra lapsimauk^s, 
kada užsienio politikoje jau prą 
rasta lygsvara, kuomet Tautų I patiems šio to 
Sąjungos išorumas jau yra pa Jeigu jau kalbėti apie kieno 
raustas ir daug kaip kąs nu- klaidas, tai komunistams nprs 
stoja vilties tikėti Į Tautų Są- reikėtų turėti pilietiškos dyą- 
jungos pajėgumą, net dėl jqs «os ip prie savo, praeities klai- 

( reikalingumo pradeda abejoti. | dų prisipažinti. Bent jau da- 
Šit visa tai kaip ką verčia lą- 
bąį Lietuvos ąteįtimį susirų- 

. pinti ir *šfe tie žmonės nogėtų, 
kad Lietuvoje prasidėtų dąn 
nesnius vidaus gyvenimas.

Darnesnis gyvenimas — 
ar brutali kova? 

Z ■ 

Vis dėlto reikia manyti 
Įąųkti, kąd tikra politinė 
mintis visus užsispyrėlius nų 
galės ir Lietuvoje1 prasidės gra
žesnis politinis gyvenimas.

Lietuvos politinio gyvenimo 
gairėms nusistovėjus, visomg 
politinėms aistroms aprimus, 
ekonominis gyvenimas ir susi
lauks didesnio impulsio ir da? 
labiau gyvesnis, sveikesnis pa
liks.

O kol kąs laukiame naujo 
Seįmp rinkimų įstatymb, ku
rio pagrindiniai dėsniai savai? 
mį suprantama derės nuo kra
šte pasireiškiančių įvairių sro
vių srovelių pajėgingumo. .Juk 
kiekvienas įstątymas iš esmės 
dalinai yra pe kas kita, kaip 
tų pajėgų kovos išdava. Tai 
kompromisas, kuTis laikiną su
daro lygsvarą, ir jei ši lygsvarą 
galutinai praranda pagrindą 
tuomet prąsideda aistros, 
tais net brutąlės kovės. Tokie 
įstatymai tįk fizine jėga, bąt 
ne laikinu susitarimu palaikų- 
mi.

Lauksime, žiūrėsime kiek 
Seimo įstatymas1 tas visas įsi
siūbavusias aistras nuramys. 

Tai tokios musų naujienos,

“Laisvės*’ korespondentai, 
nąatyti, uoliai seka savo re
daktorių pėdomis. Po darbi-

lėtu Siti kraštui dar- socialistų įtraukti”.T ..... ... >------------- .... . .

ęljuję? WU0dtW sąlygose prildelių pretenzijų: jie vis porė- 
Vąlėtų reikšti savu pelitinę iŠ- Į tų socialistus tuį stumti, tai 

traukti. Kodėl taip?
“Laisvės” korespondentas 

(tas pat, kuris per socialistų 
prakalbas šoko atsakinėti į 
klausimus, kurie buvo stato
mi P. Grigaičiui) pasakoja; 
kad socialistų gegužinėje ma
ža buvę publikos, — mąžįau 
nekaip pas komunistus. Tai. 
žinoma, melas.

Korespondentas 
ją tątai ir sako, 
tai iš to tprėtų 
Girdi, kiekvienam esą aišku, 
kad publikos maža tebuvę dėl 
srovinio susiskaldymo. Esą, 
tos klaidos nereikia kartoti 
1937 m. Vadinasi, socialistams 

i patariama sudaryti su komu
nistais bendrą frontą ir drau
ge darbininkų šventę švęsti.

šiaip af- taip, o vis dėlto 
| “mokytojams’’ pravartu bųtų 

pasimokyti.

apgailestau- 
jo g sočia Jis- 
pasįiųpkyti.

U 
iš-

flffSTttTTST!

Margumynai

iš

::5SW

O

CĄLk'ĘNDAĘ, Kanada: — Viduryj Dr. Aliau H- Pafoe, kuris prižiūri Dionne “penketą”, o 
abiejų pusių Keys seserų kvartetas”-. Vadinasi, visos keturios seserys gimė kartu.

____________________________________________________
Hifil

KORESPONDENCIJOS

Norwood, Mass.

LietuviųSusivienijimą Lietuvių 
Amerikoje seimą? kuris įvyks 
Clevelando mieste birželio mė
nesį, musų vietos 131 kuopa 
išrinko delegatais Joną Dirsą 
ir Kazį Naujokaitį. Abu dele? 
gatai yra progresyvaus nite 

'; ' ■ i

bar jie savo akiplėšiškumu 
nieko nelaimės.
‘Gegužinės apvaikščiosimai 

buvo rengiami Lietuvių sve
tainėje (komunistai rengė 1 
d., o socialistai 3). Kadangi 
nuoma ten nebrangi, tai ko
munistai tikėjosi pasigauti so
cialistus ir iš jų iškolektupti 
pa kelis centus. Tai butų bu
vęs grynas pelnas. Bet nepa
sisekė.

Dabar apie bendrą frontą. 
Suomiai socialistai turi savo 
kuopą, kuriai priklauso ir da
lis švedų. Suomiai socialistai 
yra griežtai nusistatę prieš ko
munistus, — daug griežčiau 
nekaip lietuviai socialistai. 
Apię bet koki vieningą darbą 
su komunistais jie nenori nė 
girdėti. Žinoma, nenorėjo 
klausytis ir apie bendrą Pir
mosios Gegužės apvąikščioji-

Tokie įtempti santykiai yra 
visai suprantami- Prieš dau
gelį metų suomiai socialistai 
buvo įsigiję labai gražią sve
tainę. Kai pradėjo siausti ko
munizmas, tai suskilo ir suo
mių socialistų partija, žino
ma, susiskaldę ir musų kolo
nijos suomiai, Nemažas būrys 
suomių .nuėjo sų komunistais. 
Jib paveržė iš socialistų sve
tainę. Paveržė ir visiškai juos 
iš ten išvijo. Net už pinigus 
socialistai tos svetainės nega
li nuomoti.

Jei tokip “draugiškumu” 
komunistai mano socialistus 
patraukti, tai jie labai klysta. 
Pirmiausia tegul jie atsikrąto 
savo fanatizmo, o paskui jau 
kalba apie bendrązfrontą nors 
ir kai kuriais klausimais.

— Marksistas.

Atėjo Kultūra No. 2
Turiny § ląbąi įdomus, štai jis: 

B. Amalvis — Tarptautinis saugu
mas ir Klaipėda.

Prof. P. Lepnąs — Iš Britu Indi
jos cryvėpirno.

A. Pavilionis — Sieliai.
J. padžvilas — Apie musu moder

niąją tapybą.
Maksim Gorkij — Mergaitė.
J. Radžvilas Žlugimo kronika.
S. Eseninas — Eilėraštis.
A. Michailovas — Miego fiziologija 

ir miego teorijos.
Kaina 45 centai.

Galima gauti
NAUJIENOSE

1739 S. Habted St. ...
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Per šį išpardavimą 
į mainus

Crown išdirbystės 
kaip

pečiai 
išvaizda rodo po

*39.75
imame senus dalykus 
ant naujų.

DUODAME DIDELį NUOLAIDĄ 
Lengvus Išmokėjimai Pritaikomi Visiem.

Mutual LiouorCo
4707 S, Halsted St. 

Visi telefonai YARDS, 0801 
Vienintelis Distribptoris

■
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Mirė Domininkas

'r

Geriausi Degtinė... Gerkit tai ir mirgėjo estradoje mą.

Budriko Progrąiyaą

f

šeštądienis, geguž. 23, 1936
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įranga į parodą dykai. Vie
tą, kUr paroda randasi yra: 

prie

Pasiklausykite Progress Krautuvės radio programų i 
stoties WGES nedėlioj 11-tą valandą prieš piet

Išpardavimas Keturių Metų Sukaktuvių
Mes užlaikome moterims, merginoms, vaikąjps ir vyrams vasari

nių drabužių; šiemet 4 m. sukaktuvių iŠpardayirpe parduotame suma
žintomis kainomis.* Vyrams pasirinkimas marškinių, kepunų, darbi
niu ir išeiginių kelnių, šviesių ir tamsiai spalvuotų.. Moterims Šilki
nių pančiakų didelis pasirinkimas ii- ŽEMOS KĄINQS.

Plaunamos dresės visokių šaižų nuo 14 iki 52.
Dėl mergaičių plaunamų ir šilkinių dresių. Didelis pasirinkimas. 

Visi esate kviečiami atsilankyti j musų krautuvę ir persi- 4- i 1* Ą • r««« 1» *** 1 — — MA 1 1 ——   . J 5 J — _tikrinti musų kainomis, o mes užtikriname teisingą 
tarnavimą.

3344 So. Halsted Street

JUJULO1 ... .....

RUSIŠKA IR TURKIŠKĄ PIRTIS 
FOURTEENTH STREET RATH EĮOUSE 

908-910 W. 14th Stręet 
. . MOTĘRU DIENA SERĘPOMIS

Po naujų savininkų priežiūra. Naujai išremaptųdta išmaloyotą. Ma
sažai—Chiropodistai—Atdara dieną ir naktį. Fool.

Phone CANal 9560 '

SVETAINE DEL RENDOS
Vestuvėms, šokiams, parems, Bunco ir jvąįriems vakarėliams. Priva
žiuoti galima Western Avė. Damen Ayp. Hąlstęjl iki l&-tps ir BĮųę ls- 
land prie Leavitt St.

WEST SIDE HOTĘL
WALTER NEFFAS, Sąvimnkas

2435 South Leavitt Street < £ĄNAL 9585

Šiandien Atsidaro Lietu 
vių Dailės Paroda

Parodą atsidarys su muzikaliu programų 
ir prakalbom

šiandien, trečią valandą po 
pięt Maudei Rros. (lept, krau
tuvėje prie State ir Madison 
gat. (9-tam augšte) formaliai 
atsidarys pirmoji bendra lie
tuvių meno-dailės paroda. Pa
rodos atidarymo dienai paro
dos rengimo komitetas parū
pino puikų programą. Kalbės 
Lietuvos konsulas Antanas 
Kalvaitis. Dainuos chorai, Be- 
liajaus šokėjų grupė pašoks 
keletą baletų šokių. Bus ir 
daugiau pamąrginimų. Rengi
mo komitetas atspausdino 
gražius katalogus, kur ąiąa? 
šyta, jų autorių vaidai ir par
davimo kainos.

Reikia tarti keletą žodžių, 
kaip šitą paroda buvo suor
ganizuota ir ką joje mątysi- 
m e. Parodą ruošė Lietuvių 
Jaunimo Draugija, vadovau
jant jos pirm. Vytautui Be- 
liajuj. Šita paroda faktinai 
yra jau antra, tik ji nepąly- 
ginapiąi didesnė ir geresnė uį 
buvusią parodėlę 3 metąi at
gal Rridgeporte, kurią irgi 
rengė ta pati jaunimo drau
gija. Buvusioji parodėlė bu
vo tik baudimas mažu ma
stu. Bet šilki parodai suruoš
ti reikėjo padėti daug pastan-

gų ir darbo ir imti didelę at
sakomybę. Reikėjo surinkti 
eksponatus ne tik iš cbięągie- 
čių dailipinkų, bet ir iš visos 
Amerikos ir net iš Lietuvos.

Šita paroda surado daug 
naujų talentų, kurįų pirmiau 
męs nežinojome. Vidupniesčio 
galerija pasirodo jau permą- 
žą, kad tinkamai galėjus su
talpinti viską, kas parodai bu
vo prisiųsta. Vien tiktąi pa
veiksiu bus kpH šimtai, p kiek 
dar yrą įvairių įvairiausių ki
tokių ękdpanMM? Visi jie yra 
kuo norą įdomus ir gražus. 
Kai kurie medžio drožinėji
mai daro galvosūkį, kaip gu
driai jie padaryti.

parodą suskirstyta grupė
mis. Atskiri kambariai užsie
nio eksponatams, profesiona
lių d«dmmkų, mėgėjų įr stu
dentų meno darbams. Konsu
las Kalvaitis patiekė keletą 
eksponatų iš, Lietuvos. Skųlp-? 
torius Petras Rimša žadėjo 
pąsįųatį keletą savo darbų. 
Prof. Vileikos “Žemaitė’’ bus 
čia. P-lė Percikovičiutė iš Lie
tuvos atsiuntė devynis savo 
modemiškos tapyDqs ęksponą- 
tus. P-lė VasyĮiutč įš BąRį- 
more, Md- atsiuntė gražią ko-

ĮŽANGOS KUPONAS 
Į NAUJIENŲ PIKNIKĄ 

SEKMADIENI. 

GEGUŽĖS-MAY 24, 1936
BIRUTES DARŽE

• Kad įeiti į šį Naujienų pikniką, kiekvienam reikia ‘ i 
turėti 1 įžangos kuponą. Šie kuponai telpa šią savaitę 
kasdien Naujienose.

__ =
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NAUJIENOS, Chicago, HL
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9 Edną Ą., Wšlmą B., Sąrah C. ąnd ^elen D. Morlok
ĘATjSĮNG, — MorĮok sęsęrų “kvartetas’’. JpS yra viepiųetės ir tįraugę švenčia gimtadienį
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GERKIT TIK GERĄ ALŲ
1 11 Jl 1' W

SOUTH SIDE BREWING COMPANY
Yįsi gerią ir iftėgstą ĄMBROSIA 
ALŲ pęs jįe įino? ka(i tas klus yra 
padarytas iš geriausios rųšięą pro
duktų.
’ I • -Į

Urmo (Wholesale) katnępiis prb 
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greįtą ir teisingą patar-.

1 naviipą.

3225 So. utųąnicą Avę^ųę u M.
Biznio Telefonas BDULEVAKD 7179 Bes. VAKD$ 20ft4

jmrrivm... lurmu. uq

lekciją. Pasiuntę Nęw Yp.yko 
Pąjlės Ratęlią savp parįų, ta
pybos darbus.

. Visų, kuo Ws įdomių eks
ponatų, čia nėra galima su
minėti, nes jų yra keletas šim
tų. Tik į parodą atsilankę vi
są tfti galės pamatytį. O pa
matytį tikrųi vertą.

I Mąpdel Bros, krautuvė, 
J^tąte įr Madison gat. 9-tam 
j. ąugątę. Reikia imti eleveiterį 
-iik* MO

Šį rytų yąl. iš radio sto- 
| ties 5V-LJ-P: bus pranešta apie 
! wo4q$ atidarymą.

— J. Šileikis.

JI !,/■'*

NE RIZIKUOK
Ugnis, nuostolis ar vagis gali atim
ti nuo jusu jūsų vertybės popierius, 
brangenybes, Uikan^ namuose ąr 
šiaip slepiamoj vietoj.
BUK IŠMINTINGAS
Už vien tik nominali mokestį depo
zitų apsaugo? bąksaĘ dųos jiąns pil
ną apsauga ir galvai tikra ramybe. 
Kviečiame ius aplankyti' musų vol
tus i.
MILWAUKEE AVENUE NATION
AL BANK, kur tūkstančiai laiko są- 
vo vertybes.

pęr visą dieną. Pažymėtini se
kantys: Pįdžįulis Lietuvos Be
nas, .Vįęgįpįąn AnąkagadO1^ Or
kestrą? Stevens Reyęį^rs Or
kestrą, Amatninkų grupė: Dą- 
nelkus, Getautas, Venckus ir 
Skirmontas; Kaimiečių trio: 
Balnaitė, Zoberaitė ir Urbonas; 
Akordionk'tai: Jonas Sereiką, 
Paulina Balnaitis, Bruno Aldq- 
nis, Ann Mayers, Albert Ta- 
manauskas, Josephine Ivinskai- 
te, Anna Čiužinaš, gabi jauną 
artiste Geąęvię'Yę B,pakaitis; 
Ąnn Sereik, gabios Šokikės: A|- 
doną Zubavich, Ann Shįpiaitis, 
Margaret O’CarrolI, Valerija 
Šliazas, Aldona Malela, Veda 
Rudrik, Betty ;ir Feimie Strą- 
domskaitės; muzikalė Rentaus- 
ku šeimyna:, .Genevięvc, Beu- 
nice ir Josephįne Rentauskaį- 
tės ir daug kiltų. Visiems koiy 
testantams p. Budrikas pasky-. 
re brangias dovanas. Buvo da
romi programų rekordai ir imą- 
mi katami paveikslai dalyvių 
ir pųbljkos, kurie bus rodomi 
vėliau.

Baigiant reikia palinkėti ge
riausio pasisekimo Sudriko 
krautuvėms, kurios, matyt, tu
ri kuoplačiausį pritarimą di 
džiųmes chįcagįęčių ir kitų 
miestų liętuvių. Valįc•!

Tęų luyęs.

kė byrdingieriaus
Penktadienį policininkas iš 

Chicago avelius stoties sutikp 
pilietį maršuojantį per tiltą 
Mįchigąų bulvaru.

Į^iįėįpmko pWe/
tis paaiškino, kad jo vardas 
esąs Qepę, pavedės gerai, ne: 
atsimenąs ir tikdai negalįs pą 
sakyti kaip atsirado ant tilto. 
Bet žinąs, kad jis yrą trijų 
metų amžiaus, ha iš mamos gir
dėjęs.

Trijų metų Gene turėjo, pa
žastėj laikraštį. Jis sutiko tą 
'.aikraštį parduoti policįninkųj 
až centą ir keliantį su jųp j 
joljcijos. stotį geruoju.

Stoty^-.kai; .policininkas pade- 
:o laikraštį į šalį, pene tą pat j 
aikraštį pardavė kitam ROlįeį- 
ninkui, ir taip paeiliui tojįąu, 
iki surinko 15 centų. Pojieįnm’ 
kų manymu, iš Gene ilgainiui 
galįs išaugti šaunąs bizpierius.

MILWAUKEE«WEDEPOSITCO
MIDVĄUKEE AVĖ. L DIVISION ST.

Ątdąra Kascpen ąuo 9 įki 4
H.,. J , ,"tt V.. . Į ""■?*? !*;■ ■sr

Progress Krautuve
SKELBIĄ DIDĮ

Išpardavimą
Dėl June Brides, Ex-Kareivių jr visų, kurie

rengiasi pirkti naujus namų reikmenisRpYUSUry paprastai prasideda 
piknikų sezonas, todėl sekplR- 
dieniais nėra to daržo, nėra tp 
■miško, kur pębptU mąžęšnio 
ar didesnio parengimo.' Tačiau 
pęšiu.rmt į tąi, paeita sękma- 
dįęnį Juozo Budriko, musų žy- 
rpąus biznieriaus ir rądįo pror 
gramų leidėjo piknikas pasižy
mėję kaipo vienas didžiausių ir 
šauniausių piknikų.

Didžiulis Ęirųtės daržąs vos 
sutalpino virš -5000 gražiausios 
publikoj, kuri bpyo pavaišinta 
pępaprąstaį puikiu įr įvairiu 
programų kontestantų, muzi
kantų, špkęjų, Lietuvos benu 
įr keliomis orkestromis. Ka
dangi pep visą dieną vįėni įva
žiuodavo, o kiti išvažiuodavo, 
tai ąpskaitlįųpjama iki 10,000 
atsilankiusių. Tai puiki Budrio 
ko krDUtuvįų rėmėjų įr kpstu- 
merių armija! Reikia pastebėti 
dar vieną faktą, kad visi buvo 
lipksmj, druugiški, tvarkingai 
užsilaikė ir tik nenoromis, prą- 
dęjUS b urzgėti perkūnui įr kil
tį audrai, skirstėsi namo.

Koptes taptų pasirodymas il
gai pasiliks publikos atminty
je: gabųą akP^dįpnistąi, šoki
kės, dainininkai, Andreff gru-

Grąžys Radio Pro
gramas

fųrniturp ęoipr 
pąpy įpąp|uvė ■ rępgĮąsį pa- 
įinksĮnįnti savo i?adip kfeųSY" 
tpjps spiagiu ir įd0WP rą^O 
progĮjamu, kurią bus tvapsr 
IppjąĮpąs vytoji nedėldįepį, 
lįtą YalBndU priešpiet iš s|or 
ties NV.R.Ę.S. Patirta, kąd puor 
gvamp išpi|dyipę dalyvaus žy- 
piųs daįninihkait ĮRi^ifeąį ir 
kalbėtojai, kurie visi patęįiks 
daug visokio įdomumo; ir gį^ 
žąps pąsiklapsypĮOt Todėl rev 
kia nepamiršti pasiklausyti 
ppię lp, reikia pastebėti, kąę 
Šiomis dįęnoipįs progresą 
Krautuvę t^ia <H4į “Rome 
AT^derpiziųg 5>ąle’’, kame spe
cialiai kviečia • June Bridęs? 
Ex-Kareiyius ir visus kitus, 
kurie ręimiąsi parėdyti naipus 
naujais baldais ir kitokigm 
reikmenim, nes viskas čia par- 
aįdooda už kabai suipažintas 
kainas. — N.

Gražiausi 1936 metų Mados 
Parlor Setai kaip parodytą, 
$145.00 vertės už

*87.50
$30 iki $150 ’

Didelės vertybės miegamų 
kambarių setų platus pasi
rinkimas, gražiausių madų, 
3-jų dalių setai 40% žemiau 
vertės pąrsidųoda po

*49.50Gegužes 17 dieną mirė Do- 
minikas Karazejus, paėjęs iš 
švirblainių kaimo, Sabačio pa,? 
rąpijps, Krakinąvoą valsčiaus, 
Ukmergės apskrities.

Paliko seserį Shenandoafy, 
Pa., pusbrolį kunigą Liukų if 
daugiau giminių.

Ląidotuvės .įvyks gegužės 25 
d. šv. Kazimiero kapįųėsę.

Kųnąs pašarvotas adresu 724 
West 14 plaęe, Chicago.

Prašomi giminės ir draugąi 
ątsi|ąnkyti ir suteikti paskuti
nį atsisveikinimą ir patarnavį-

mados garanNaujausios 
tuoti springsiniai matracai; 
vertės $16.00 po

*3.95
Kitų išdirbysčių Stalo 
dos pečiai po

*24.95

Joseph’s Dry Gpods Store 
JOSEPH PIKELIS, Savininkas.

..... .  .... /j'"■O 1
4 >*■«• • ' ''-1 *"! * ' '' *'

■ .............

KENTUCKY YEARLING
Vienų metų senumo... išsibuvusi 
ąžupljpėse statinėse 12 mėnesių.

Padaryta iš geriausių grudų, ir 
sušvelninta, kad duoti publikai tik
rą gėrimą.

Jei nori geriausios strąight 
key ir highball prašyk 

KENTUCKY YEARLING 
Dabar galima gauti kaimininiam 

taverne

.. ....................... ........... . 1 iw .... ... įduii ju11-1jm.iT"1 '

Paskutinės įdienos, Beit. Ir Sekm.
' ’ , • 'V

LIETUVIAI
i- ’ ■ .

Nepąmirškitę pamatyti 
“PARODŲ PARODOS”

CIIK ACOS NACJONAIE NAMU PARODA 
< (H.ISBI M 

prie 15th ir Wahash

Statymo, Modernizavimo, 
Furnišiavimo Drama

Iš galingos WCFL radio s|or 
tįęs ęyt vą-kąre nųq 7 vą|. pa? 
siklaųsykite puikaus lietuviško 
radio programo. Budriko ra
di o orkęstra pąliųksmins ju
mis gražiais muzikaliais kur 
riųiais, p Budrjko kvartetas 
padąipuos dąug gražių daiųų. 
^iųoą pj’ogrąipus leisią Jpą. 
F. Budriko radio ir rakanti, 
krautuvę, 3417 S. Ralstęd ąt.; 
kurioje dabąr- vįsu smarkuipu 
eina didelis pavasarinis' išpąr? 
dayinĮąs nųpigįptoniis kąjpor 
įpis radių, skalbyklų, ręfrige- 
ratorių . ię patupiu Reikalingų 
daiktij. — K.

hjrbC"
5222^4.26 S(X KALSTEI) STREET 

Vedėjąs J. KALĘDINSKAS 
Tel. VICTORY 4226

i ' ■ ' ’ . a .« IV



NAUJIENOS, Chicago, 10.

RYTOJ NAUJIENŲ PIKNIKAS
Rytoj, sekmadienį, Birutės 

darže Naujienų piknikas.
Ar vienų Naujienų tas pik

nikas bus?
Atrodo, kad ne jų vienų. At- 

rodo, kad jis bus visos Chica- 
gos ir jos apielinkių pažangio- 

" sios lietuvių visuomenės paren
gimas.

Nes Naujienos, eidamos per 
dvidešimt metų su viršum, bu
vo ir pasilieka neišskiriama ir 
nepavaduojama musų visuome
ninio gyvenimo dalis.

Paviršiu žiūrint atrodo, kad 
Naujienas leidžia tam tikra 
grupė žmoniij ir iš to gyveni
mą pelnosi.

Taip ir yra. Bet tai tik dalis, 
tik maža teisybės dalelė. Ba 
kur kas svarbesnė yra Naujie
nų visuomeninė role.

Kur įvairios draugijos, kliu- 
bai, rateliai, kuopos aiškina sa
vo darbuotės reikšmę, jei ne 
Naujienose? Kur randa dau
giau pritarimo musų chorai, 
meno parengimai, jaunuomenės 
veikla, negu Naujienose? O iš 
kur išėjo paraginimai vykinti 
tokius sumanymus, kaip antrą 
transatlantinį skridimą, Ameri
kos lietuvių kongresą demokra
tinei tvarkai Lietuvoj aitsteig- 
ti? Iš kur išėjo daug kitų su
manymų ir paraginimų? Atsa
kymas: vis iš Naujienų.

Antrą vertus — kas pirmiau-

sų visuomenei naudingą suma
nymą, kai jis gimė draugijoj, 
kliube arba pavienio asmens 
galvoj? Ir vėl atsakymas: Nau
jienos!

štai kodėl skaitau Naujienas 
neišskiriama ir nepavaduojama 
musų visuomeninio gyvenimo 
dalimi, štai kodėl pasakiau vir
šuj, kad Naujienų piknikas yra 
lygiai ir musų visuomenės pa
rengimas. Ir kadangi taip yra, 
tai visuomenės privalumas pa
remti jį, atsilankyti į jį.

Tikiuos, kad visuomenė tai 
supras ir įvertins, žinau, kad 
daug lietuvių tikrai įvertina.

Tikėdamas susitikti su dau
geliu Ghicagos ir apielinkės lie
tuvių sakau — Iki pasimatymo 
Naujienų piknike! -—X.

Vakarienė susipaži
nimui su kapitonu

Zaborskiu
Trečiadienio vakare, gegužės 

20 , švedų-Amerikos laivų lini
ja buvo surengusi vakarienę 
švedų kliube. Tikslas parengi
mo buvo pasitikti ir susipažin
ti su kapitonu Pranu Zabors
kiu, švedų laivų linijos sky
riaus Klaipėdoje menedžeriu.

P-as Zaborskis atvyko iš Eu-

kaip šios pa
buvo nuosto-

ažuot pasilikti rytuose, jis pa
siskubino aplankyti švedų lai
vų linijos lietuvius agentus ir 
jau atvyko į Chicagą.

Kalbamoj 'vakarienėj buvo 
pakviesti lietuvių laivakorčių 
agentai, laikraščių atstovai ir 
šiaip lietuvių visuomenės dar
buotojai, o taipgi Lietuvos kon
sulas p. Antanas Kalvaitis.

Laike užkandžių ibvedų lini
jos Chicagos ofiso menedžeris 
p. Hanson paaiškino, kaip už- 
megsiti buvo artimi ryšiai šve
dų su lietuviais, 
stangos pradžioj
lingos, bet galų gale pradėjo 
nešti pelną, šiandie patys. ke
leiviai lietuviai randa Švedų li
niją parankiausią važiuoti, ir 
75 nuošimčiai lietuvių turistų 
važiuoja jų linijos laivais. Pa
tarė Lietuvos valdžiai ir jos 
organizacijoms organizuoti y- 
pač jaunuomenės ekskursijas, 
ba tokios ekskursijos palaikys 
lietuviškumo asmenybes pas 
gimusius ir augusius Amerikoj 
lietuvių vaikus.

Toliau kalbėjo konsulas Kal
vaitis, kapitonas Zaborskis ir 
dar keletas kiltų, dalyvių.

Kapitonas Zaborskis grįžta į 
Lietuvą gegužės 29 d. ir vado
vauja Amerikos Lietuvių eks
kursijai. P-as Zaborskis kalbė
damas pareiškė, kad jis skaito 
savo užduotimi prižiūrėti ir pa
tenkinti atvykstančius ir išvyk
stančius keleivius.

sia parėmė kiltą, gražų ir mu- ropos kartu su d-ru šliupu, bet

MASTER W1NDOW SHADE CO.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarome ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAME IR UŽKABINAME 

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

no likimas

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

praleisti vakarą jų užeigoj.

New Gentury Tavern
3149 South Halsted Street

Tel. VICTORY 2679. CHICAGO

•iKOLINAM PINIGUS ANT 
PIRMŲ MORGICIŲ

BRIDGEPORTAS. — Rodos, 
eilės yra parašytos —“Neveski, 
vaikyne, neveski pačios, netek
si liuosybės saldžios”.

šio patarimo nepaklausė Sta
sys Bagdonas, J. J. Bagdono, 
laidotuvių direktoriaus brolis, 
ir šiandie turi nesmagutmų. 
Žinote kaip ‘buvę. /.Jaunas kiek
vienas svajojam apie meilę, ro
mansą. Nebuvo kitoks nė Sta 
sys Bagdonas. Na, ir susira
dęs į akį puolusią merginą jis 
apsivedė su ja.

Pagyveno, susilaukė šeimynos 
porą gražių vaikučių.

Bet vėliau ėmė kilti šeimyni 
niai nesusipratimai, pagalios ir 
prie skyribų prieita. Teismas iš
nešė sprendimą, sulig kurio

Taupykit pinigus užtikrintoj vietoj, U. S 
Government įstaigoj, F. S. and L. Ins. Corp. 
apdrausta kiekvienos ypatos iki $5,000.00.

Mokam dividendą kas 6 mėnesiai. Praei
tyje išmokėjom 4%.

Turtas siekia virš $1,000,000.00 S R VE n B UY
STANDARD FEDERAL SAVINGS

2324 S. Leavitt St. » Tel. Canal 1679
JUSTIN MACKIEWICZ, Prezidentas.

JDIDŽIOJI “NAUJIENŲ” EKSKURSIJA
TIESIOG I KLAIPĖDĄ

LAIVO NEMAINANT

Švedų Amerikos Linija

******••

MOTORLAIVIU GRIPSHOLM
Ilgio, 576 pėdų: pločio, 74 pėdos: 18,000 tonų reg. tonažas; 23,600 tonų {talpos 

IŠPLAUKIA Iš 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 jvairus maistas. Patarnavimas maloniausias. 
Kelionėje bus visokiu 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.

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

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

AUTORIZUOTA AGENTŪRA

SWED1SH AMERICAN LINE

Model 
Jllustrafed 
GAQ-50.

Other Shelvador Models ,ę
irom up.
THE WORLD’S MOST^®*

BEAUTIFUL REFRIGERATOR

Pamatykite tas naujas Elek- 
trikines Ledaunes Budrike 
Didžiulėj Ledaunių Krau
tuvėje. 5 metų garantija.

Kaina
$104.50
ir aukščiau

mokėjimų

Jos.F.Budrik
INCORPORATED

Tel. Boulevard 4705

BUDRIK
Furniture Mart

Viskas dėl namų už žemas 
* kainas.

Kožną dieną Budriko pro
gramai 7 P. M. iš stoties 

WAAF, 920 kil.

Bagdonas turėjo mokėti alimo-- 
rfiją vaikučiams užlaikyti.

Atrodo, kad p. Bagdonas su 
mokėjimu alimonijos nesisku
bino. Taigi keliais atvejais 

reikia, girdi,teismas įspėjo p į 
mokėti*!

Ir kadangi įspėjimai, maty^ 
ti, irgi mažai tegelbėjo, tai Vin 
cas Bagdonas pateko į Bride- 
well kalėjimą net šešiems mė 
nesiams.—Senas Petras.

BRIDGEPORT. — Geg. 23 
d. gerai žinomas naujienietis 
Petras Ambrose, kuris gyvena 
antrašu 3532 Lowe avė., iš
vyksta atostogoms į Detroit, 
Mich. atlankyti ša'vo seserį. Jis 
mano ten prabūti visą savaitę 
ir tinkamai pasilsėjęs grįš aiT 
gal į Chicagą. —VBA.

sugrįžo iš Rio

T0WN OF LAKE.—Gegužės 
13 dieną sugrįžo iŠ Rio Hondo, 
Texas valstijos, 20 mylių nuo 
Meksikos rubežiaųs p-nia He- 
len Kareiva. Ji ten su vaiku
čiais veisėjo pas p. Antaną Ka
reivą, kur sturi apelsinų, citri
nų ir grėpfrutų ūkį, kuriame 
taipgi auginama ankstyvosios 
daržoves.

P-nia Kareiva yra žmona Wil- 
liam Kareivos, žinomo Town 
of Lake biznieriaus, kurs jau 
per penkioliką metų pristato 
Chicagos krautuvėms sviestą ir 
kiaušinius. P-nas Wm. Kareiva, 
be to, yra žinomas Chicagos 
lietuvių visuomenės darbuoto-

jas, spulkų narys, Altass arba 
Antrojo Transatlantinio skridi
mo! komiteto narys, daug pasi
darbavęs skridimui įvykinti.

P-nia Kareiviene praleido žie
mą. pietinėj Texas daly ir Chi
cagos šalčių nejautė.

Ji ir Senam Petrui nuo p. 
Antano Kareivos parvežė dova-

*
šeštadienis, geguž. 23, 1936

ną, būtent $5 Naujienų prenu
meratai, už ką Senas Petras nuo
širdžiai dėkoja.

P-nia Kareiviene jaučiasi la
bai patenkinta atostogomis, jau
čiasi puikiai, o labiausia sma
gi, kadangi ir vaikučiams ato
stogos buvo naudingos.

—Senas Petras.

Tautiškų Kapinių 25 Metų Jubilėjus Kapų 
Puošimo Dienoje

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

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

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

SUTAUPYKITE 50 iki *75
ant VARTOTU KARU VERTYBIŲ

1031 BUICK 57 SERIES KETURIŲ DU
RŲ SEDAN—šitas karas yra nupigintas 
iki tokios kainos kokios dar niekad ne
galėjome šio modelio aukuoti. Reikia pa
matyti, kad • $99E
įvertinti ...........................   VV

MiLLEii Chevrolet, inc. 
1810 Irving Park Blvd.

1031 CHEVROLET COACH—šešių cilin- 
derlų, inžinas puUdose sąlygose. Erdvus 
Fisher body’. , Tl’iriįs pirkinys g JĮ g" 
už tiktai .......   | "fr ©

NICKEY CHEVROLET SALES, INČ. 
4154 Mįjlivaukee Avė.

1033 ROCKNE KETURIŲ DURŲ SE- 
<DAN—Labai mažai važiuotas. Jo išvaiz
da labai graži iij žavinti. Paskubėkite, 
kad gauti šitą
už tiktai ............................ m V V

MILWAUKEE AVĖ. MOTOR SALES
2504 Mikvaukee Avė.

1035 FORD KETŲRIŲ DURŲ—V-8 mo
toras. Body ir apmušalai kaip nauji. 
Parsiduoda su OK pirmam laimingam 
pirkėjui už šią -žemą
kainą ......... ....... ...........    VVV,
CLARK-MAPLE CHEVROLET CO., INC

1036 N. Clark St.

1032 CHEVROLET SEDAN DELIVERY 
—šitas karas puikiausiose sąlygose. Bus 
numalevotas bile kokia spalva arba kom
binacijoj taip, kaip $9 9 E
pirkėjui patiks ............... .....

NELSON CHEVROLET SALES, INC.
1002 W. Diversey Parkway

1032 FORD V-8 VICTORIA—Tas karas 
yra visai tobulas.' Tikras $9 9 E 
bargenas Už tiktai ................V

MclNERNEY MOTOR CO.
2715 N< Cicero Avė.

1033 PLYMOUTH DE LUXE COACH—
Pertaisytas. Geri tąirai. Nubaigimas ge
rose sąlygose. MĄžai $901% 
važiuotas ..............'1‘................
DI VISION CHEVROLET SALES, INC. 

1725 W. Dlvislon St.
1034 CHEVROLET COACH—Naujai nu-
nialevoti fenderiai ir ratai. Pailsio Fish- 
er body. Jo šešių cilinderių inžinas yra 
geibiausiose sąlygose. Reikią pamatyti, 
kad įvertinti. Terminai tiek Ą Ą 
maži kaip $10 ...................... *wOU
GATEWAY CHEVROLET SALES, INC.

5145 N. Mihvaukee Avė.
1033 CHEVROLET COACH—Nėra drefto 
ventiliacijos. Gražiai juodas nubaigimas. 
Raudoni viehi $9 A E
ratai ....... r...................................

EMICH MOTOR CORP. 
6501 N. Western Avė.

1031 NASH C0NVERTIBLE COUPE— 
Puikiausios mekaniškos sąlygos, švarus 
apmušalas. Geri tairai ir na 
baigimas. Paremtas OK ----

SUPERTOR MOTOR SALES
6043 S. Halsted St.

1033 FORD DE LUXE TUDOR—Gero
se sąlygose. Body ir apmuša
lai nauji. Paremtas OK —

SEIP CHEVROLET SALES 
8322 Cominercial Avė.

1035 FORD TUDOR SEDAN—V-8 mo
toras. Visas plieno body, gražus nubai
gimas, geri tairai, švarus apmušalas. 
Tikras pirkinys JI Ji A
už tiktai  ...  _____ *4 4 U

NIEBURGER CHEVROLET CO. 
7744 Stony Island Avė.

$220

$250

SUOS
1031 ESSEX KETURIŲ DURŲ SEDAN 
CIIALLENGER SIX—Atrodo ir eina 
kaip naujas. Originalis nubaigimas, pui
kios mekaniškos sąlygos. $4 7K 
Tikra vertybe -------------------- I ■ V

HEJNA AUTO SALES 
5028 S. Kedzie Avė.

1020 CHEVROLET COACH—Svarus, 
vintis. Labai mažai 
vartoto karo pirkinys.
bėk

važiuotas. Tikras
Sku- $7 E 

kad gauti ji už —------ I O
EMICH CHEVROLET

133 Madison St., Oak Park ’

KIEKVIENAS KARAS BARGENAS
1034 OLDSMOBILE SPORT COUPE— 
Užpakalinė sėdyne. Važinėtas dirbtuvės 
valdininko. Nauji tairai. $ Ji QĮ" 
Paremtas OK ................ .........

DUNAWAY CHEVROLET 
511 S. Elfth Avė., Maytvood 

1034 CHEVROLET SPORT SEDAN— 
Keturių durų, įbudavotas tronkas. Di
delis, erdvus, patogus, patikimas. Kaip 
naujas visame kame. $99 E 
Paremtas OK .......................  WWV

SCHELLENBERGER CHEVROLET 
4114 Irving Park Blvd.

1030 BUICK SERIES 60 SPORT COUPE 
—Užpakalinė sėdynė. Važinėtas labai at
sargiai. Puikiose mekaniškose sąlygose. 
Puikus nubaigimas. Paskubėk, kad gau-

...i..... .,..........$165
BERGL CHEVROLET SALES

5342 w. Cermak Rd.

1030 FRANKLIN KETURIŲ DURŲ 
DAN—Oro vėdinamas karas. Vielų 
tai. Geri tairai. švarus apmušalai, 
skubėk, kad gauti šitą nepa- £a| Ag 
prastą pirkinį už tiktai I

DRIJE MOTOR SALES 
/6527 W. Roosevelt Road

ra'-

1033 WILLYS SIX—Keturių durų sedan, 
Geri tairai. BeŽymių apmušalai. Ekono
miškas karas kiaurai. Specialiai šiam 
išpardavimui už $ 4 *7 E
tiktai —------ -------------------- * I I W

DRIJE MOTOR SALES
6527 W. Roosevelt Road

1033 CHEVROLET MASTER COUPE— 
Nubaigtas gražiu juodai su mėlynu tri
niu. Fisher body. Fisher no-draft ven
tiliacija. Reikia pamatyti, $9 AO 
kad įkainuoti .............   C O V

GAMBILL MOTOR CO., INC.
25th antį Michigan Avė.

1034 FORD TUDOR—Puikios sąlygos. 
Gražus juodas nubaigimas. V-8 moto
ras, visas plieno body, geri stabdžiai, 
atrodo ir eina kaip
naujas ................................... '’VfaiV

KRALOVEC MOTOR CORP.
2013 S. Laflln St.

1020 
kote 
tykit 
siskubyti

CHEVROLET COACH—Jei jus ieš- 
tikro barbeno mažam kare, pama
ži karą Šiandien. Jus turėsit pa- 

kad nupirkt E

ALBANY PARK MOTOR SALES, INC. 
3100 W. Lawrence

1035 FORD COUPE—Tas švarus dvie- 
jįj keleivių karas yra kai tik keliau
ninkui. Jo išvaizda graži ir žavinti. 
Labai mažai įkainuotas $OOE 
pirkinys ------------ -------------------
A. J. OOSTERBEEK MOTOR CO., INC. 

7541 S. Halsted St.

1032 FORD DE LUXE SPORT COUPE 
—Gražus tamsiai žalias nubaigimas. Pui
kios mekaniškos sąlygos. $9 9 E 
Atrodo kaip naujas karas .... ECsV 

LEWIS AUTO SALES, INC.
3400 Ogden Avė.

1035 
DAN- 
mas. 
Labai

ASHLAND

FORD DE LUXE TOURING SE- 
-Naujas tamsiai mėlynas nubaigi- 
Fenderiai pritaikymui, "9 E 

mažai važinėtas ---- H1 I V
AVĖ. MOTOR SALES

5436 S. Ashland Avė. •

1034 TERRAPLANE DE LUXE COACH 
—Tobulos mekaniškos sąlygos. Geri tai
rai, fender wells, $97 E
bagažo skyrius ----------------- V i W

CALEY BROS. 
10524 S. Michigan Avė. 
CHEVROLET COUPE—Originalis1035

Duco nubaigimas, švarus apmušalas, tai
rai nerodo nudėvėjlmo, tiksliai pertai
sytas. Paremtas ___________ $425

RUBY CHEVROLET, 
1422 E.

FORD SPORT 
sėdynė. Daug 

Motoras A-l 
žavingam

67th st.
ROADSTER—Už- 

extras. Nauju* 
sąlygose. Di-

$230
SALES CO.

3031 •Visas plieno bo- 
Geri ro- 

$195 
CHEVROLET SALES 

Avė.

1032 
pakalinė 
telis viršus, 
dis pirkinys 
atviram kare
GARFIELD CHEVROLET

2 E. Garfleld Blvd. 
DODOE SEDAN-

dy. Išvaizda graži ir žavinga,
bėriai, švarus apmušalai.
Tikras pirkinys už tiktai 

SHEETS 
6450-6522 Cottage Grove

1034 CHEVROLET 2 DURŲ SEDAN— 
Fisher body. geri roberiai, švarus ap
mušalai, puikus 'nubaigimas.
Reikia pamatyti, kad įkainuotu OvO 

DREXEL CHEVROLET CO.
4733 S. Cottage Grove

1031 PONTIAC DE Ll)XE COACH— 
Švarus apmušalai. Geri tairai. Mekaniš- 
kai OK. Tai yra ypatingai gera verte 
musų žemomis $4
kainomis ------------------- I Ov
KUSIILER CHEVROLET SALES, INC. 

6317 N. Broadway

1034 CHEVROLET COACH—Griebk šią 
progą, kad pasidžiaugti Chevrolet gro
žiu, patogumu ir išvaizda COfift
šioj stebėtinoj kainoj --------- vOU

OGDEN CHEVROLET, INC. 
6830 Ogden Avė., Berwyn, III.

1034 FORD TUDOR DE LUXE SEDAN 
—Geros sąlygos. Puikus nubaigimas. Ge
ri tairai. švarus apmušalai. $9fiE 
Motoras tobulas. Paremtas OK vOv 

UPT0WN MOTORS CORP. 
4850 Broadway

1034 CHEVROLET BUSINESS COUPE 
—Didis karas keliauninkui. Užpakalinis 
dėkis pakankamai erdrus pakėtams. Me- 
kaniškai tobulas. Tikras $990 
pirkinys už tiktai -------------

CLAYTON DEAN CHEVROLET CO. •' 
2500 W. Washlngton Blvd. 

1034 CHEVROLET CAB AND CHASSIS 
—157 col. ratų pagrindas. Mekaniškai 
tobulas, nauja malė va, nau- $9OC 
ji tairai. Puikus pirkinys

McMANUS MOTOR SALES 
6711 S. Western Avė. 

1031 AUBURN—Tikras pirkinys ketu
rių durų sedan. švarus ir žavintis iš 
vidaus ir iš lauko. Specialiai įkainuo
tas šimtam išpardavimui $4 9 E 
tiktai -------------------------- ------- * I IssO

RAY O’CONNEL MOTOR CO. 
4625 W. Madison St. 

1034 FORD BUSINESS COUPE—Geri 
roberiai. Kai tik dėl biznieriaus. Di
delis užpakalinis dėkis pa- $Q9Ę 
ketams. Didi verte už _______

JAS. LEVY CHEVROLET CO. 
4400 Archer Avė.

1030 BUICK 57 PENKIŲ KELEIVIŲ
SEDAN—Turi garsųjį Buick valve-in- 
head inžinlą. Aukuoja daug tūkstan
čių pridedamų tarnybos mylių. Gauki
te šitą musų kaina $ A
už   -- ------- —- —   į m  U g

ORME CHEVROLET CO.
5200 Lake Park Avė.

1031 BUICK 4-DURŲ SEDAN—Geri ro
beriai. Garsus valve-ln-head motoras. 
Nubaigimas gerose sąlygose, švarus ap
mušalai. Pilnai įrengtas ir $9Af| 
gatavas išvažiuoti už Ūktai ^KsUU

MID-CITY CHEVROLET CO. 
1147 W.

1034 FORD
Švarus apmušalai 
nūs. Graži kaina 
pardavimo ...—

R0UTHWE8T- CHEVROLET.
Ashland Avė.

Jaekson Blvd.
TUDOR—Puikus tairai.

motoras labai Švel- 
dčl greito <9^1 E

..•■.i.hiii, .......

INC.
O22O S.

ATSILANKYKIT PAS SAVO CHEVROLET DEALERĮ ŠIANDIEN!
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1411 So. Halsted Si Tel. Canal 5063

Perdaug išsižiojo Tel. Yards 6547

Prie vartų

iššoko iš vietos

Areštavo jaunuolį

Mėgino nusižudyti Jaunuomenės bėdos
illkščiau

Eina

82th and Kean Avė. W*Uow Springs

nai

$125 vertes, nauji 1936

Pasirinkimas ALEKSANDRAS DAVIDONIS, M. D

SUSIRINKIMAI

PARENGIMAI
ilsėkis

GARSINTOS “NAUJIENOSE Sūnūs

KAINOS 
PRIEINAMOS

Mickevičius Jr.
E. Dulinskas
P. Galskis
J. Gura
J. Narbutas
J. Puckorius
Kampikas
J. Bąčiunas
Kaulinas
J. Gumaųskas
J. Milaševičia

V. Mišeika 
Mrs. šmotelienė 
P-lė šmoteliutč

Slumber Kin

V. B. Ambrose lan
kysis Tautiškose ka
pinėse šeštadienį po 
piet ir sekmadienį

Matekonis
Deringis
Edv. šmotelis Jr
Joe Janušauskas
J. Bložis

Lietuvių Draugijų ir 
Kliubų dėmesiui

Englewood 5883-5840
Fotografija yra am

žina atmintis.

Aubrey ■ Williains, 
Youth Administration 
rius

CONRAD
PHOTO STUDIO 

420 W. 63rd St.

Teisėjas Gibson Gorman nu
baudė lietuvį Jonų Kulikausku 
1743 North Lincoln Street) 30 
dienų kalėti ir $25 piniginės 
baudos sumokėti už tai, kad jis 
pabėgęs nuo akeidento vietos 
ir už tai, kad jo mašinos stab
džiai buvę netvarkoj.

Antanas Sadunas 
mirė auto nelaimėj 

metai atgal
Darbininkai, kurie dirbs Nau 

j ienų piknike sekm. gegužės 24 
dienų Birutės darže.

Prie baro

Pocahantas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau S7..30 tona* 

Smulkesni $74)5 tona*

Bee-Vac Naujos garantuo
tos plovyklės $50.00 vertės
p°...................... $29.95

Wheel
V. Galskis, Jr.
V. Jašmontas
Visi darbininkai malonėkite 

susirinkti į daržų ne vėliau kaip 
10 vai. ryto.

Mes Padarom Gera /SKk 
DARBA PIGIAI!
Galite ateiti visados y jKF
Permanents musu ml JR

Specialybė I

Ideal Beauty Shop, 
Charles Stones, Vedėjas 

1747 SO. HALSTED STREET 
Atdara vakarais

Automobilistų aukos 
Chicago j ir Cook 

kauntėj

Theodore Andrews, 35 metų,; 
144 So. 8 Street, Lafayetįe, 
Ind., važiavo penktadienio ry 
tų 4 valandų elevatorių Čhica 
goj. “Draugutis”, matyti, bu
vo sunkiai pavargęs ir į miegų 
linkęs. Jis sumanė pažiovaų-' 
ti ir išsižiojo taip plačiai, kad 
žandakaulis 
žandakaulį jam įspraudė į vie
tų ir jį patį daktarai paguldė 
ligoninėj išsimiegoti, kad. ant
rų kartų toks pat “pripotkas*’ 
nepasikartotų.

TeL Republic 8402
Grane (Joal Co 
5332 S- Long Ave.

NAUJA RAKANDU KRAUTUVĖ 
IR DIRBTUVĖ

STEVE KIVO, LIETUVIS 
Parduodame naujus ir taisome se 
nūs rakandus pigiomis kainomis. 

716 W. 31st St. netoli Halsted 
Tel. Victory 3851

iŠ PEOPLES KRAUTUVIŲ 
Pirkaite už mažiau pinigų visokius 

Namų Reikmenis

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

“NAUJIENŲ” ADM.

Prašo atsišaukti 
gimines

Gimimo dienai parai 
Rėti parė

Kurie norėsite įdėti tinkamų 
atminimų įnirusiems pagerbti į 
padidintų Naujienų laidų 29 d. 
gegužes, tiai galėsite pasimaty
ti’ su Vi«B. Ambrose Tautiškuo
se kapuose šeštadienį popiet ir 
sekmadienį per dienų. —X.

Jau metai sukako, kai nelai
mė išplėšė velionį Antanų Sa- 
duną iš šeimynos, giminių ir 
draugų tarpo. Antanas Sadunas 
ilsis Lietuvių Tautinėse kapinė
se. —-Senas Petras.

Max Hofrtiaster, 65 metų, at
vykęs į Ameriką per keturias 
(fešimtis metų taupino skatiką,; 
kol sutaupino $3,200. Jis nie
kam- nepasakojo apie savo tur
tu, net bankais nepasitikėjo ir 
laikė sutaupąs įsiustas į senas- 
apdėvėtas kelies. Ketvirtadie
nį, geg. 21 d., jis pranešė po
licijai, kad kas nors patyrė jo 
paslaptį ir pavogė kelnes su pi
nigais iš flaphouzės, kurioj jisį 
nakvojo.

pareiškė: 
tarp 5 ir 
nių amžiuje nuo 16 iki 25 me 
tų neturi visai užsiėmimo, š 
jaunuomenė nedirba, o ir mo
kyklų nelanko. Kuone 3,000,- 
0.0.0 jaunų žmonių gauna pašai

Naujienų pikniko 
darbininkai

Lietuviui 30 dienų 
kalėti

pų. 700,000 jaunuolių pernai 
turėjo pasitraukti nebaigę high 
school mokyklos kurso. Esu, 
šaltas ir nepalankus pasaulis 
susitinka jaunuomenės mėgini
mų prisitaikyti su savu darbu 
gyvenimui.

Tai tokioj padėty šiandie 
randasi ( Amerikos jaunuomenė. 
Rusti pAdėtis.

Generalis 
Kontraktorius

Ištaiso krautuvių frontus, porčius, 
stato garažus, mutinius arba me
dinius, pakelia stubas, cementuo
ja skiepus. Apskaitliavimas dykai.

Kendžių
Smaleliukas 
A. Ambroze’vičia

Viename vidurmiesčio teatre 
ketvirtadienio vakare publika 
linksmai juokėsi žiūrėdama į 
komedijų rodomų ekrane. Tuoj 
laiku jauna, kokių 25 metų mer ' 
gina, puošniai pasirėdžiusį, pra
rijo keletą piliulių ir sukniupo. 
kėdėj e. Teatro prižiūrėtojai' 
rado jų be sąmonės anksti penk
tadienio rytą. Rado ir pusę1 
pakelio nesuvartotų piliulių, $2)0; 
pinigais ir popieraitę, ant ku
rios buvo užrašyta “H. H.Steįh' 
—Fifty-first and CorneH”.

Pasirinkimas visų gerųjų 
išdirbysčių plovyklių:

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

Policija suėmė Hubertą Dec- 
kerį, 15 metų berniokų, Oak 
Park High School mokinį. Yra 
kaltinimų, kad jis užpuldavęs 
moteris, permesdavęs jas ant 
šalygatvio ir sumušdavęs. Plė
šimų nedaręs. Ęai moterys pra
dėdavo šauktis pagelbos, tai 
vaikėzas užšokęs ant dviračio 
pabėgdavęs. Vaikėzas gyvena 
adresu 231 So. Marion st., Oak 
Park. Ketuos moterys kaltina

~Vinewood Beer Garden
Musu užeigoje visados randasi ge
ros rūšies degtinė, vynas, alus, ci
garai, ei gare tai, vištienos pietus ir 
mandagus patarnavimas Atyda drau
gijoms! veltui daržas dėl visokių 
parengimų! Savininkai

WM. DAMBRAUSKAS IR 
BERTHA KINDER

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

PRINCESS 
TEATRAS

So. Clark arti Jackson 
vidurdieny iki vidurnakčio 

25c iki 2 
“MES IŠ 

KRONSTADT”
Tai istorijos gyvasis puslapis” 

—Daily Worker
2 SAVAITES TIKTAI

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

mams ir pasems. Savininkai

Chemical Co.
Salutaro Biteris yra vienas iš geidau
ju Biterių ka šiandien randasi ant 
rnarketo. Jis žinomas kaipo gera gy
duolė dėl vidurių ar kitu nesmagu
mu. Plačiai yra parduodamas aptie- 
•kose ir vartojamas. Tavernose geras 
gerti su degtine ir be degtinės. Rei
kalaukite visi ir visados Salutaras Bi
telio. Pašaukite telefonu Canal 11P3. 

639 West 18th St.
CHICAGO. ILL.

SPARTON, CROSLEY 
GIBSON, GRUN0W, 
WESTINGHOUSE, 
FRIGIDAIRE ir kitų.

1 galionas malevos Q7p
visokių spalvų ..................v I v
Speciali maleva medžio
darbui, ................  gal. V ■ w
1 gal. grindims ir trim varnish, 

išdžiūsta i 4 valandas

CHICAGO LAWN.— P-niui 
Tiškevičiui pereitų sekmadienį 
sukako lygiai 50 metų. Kad 
atžymėti šį gimtadienį tinka
mai, jis sumanė iškelti puotą. 
Nupirko bačkų alučio ir kitokių 
gėrimų, o pnia Tiškevičienė pa
gamino skanių valgių ir su
kvietė savo gerų penkias deu 
Šimtis draugų. Taigi ir vai
šino juos beveik per visų naktį.

Svečiai skirdamiesi namo ve
lijo pp. Tiškevičiams sulaukti 
kilų penkių dešimčių metų.

---Morfis.

Dr. Aleksandrai Davidoniui
mirus, LIETUVIŲ RATELIS (LITHUANIA CLUB) 
ir nuliūdę nariai brangaus draugo žmonai k dukte
rims reiškia gilią užuojautą.

Valdyba:
DR. K. DRANGELIS
DR. ,S. BIEŽIS
GEO. NECKRASH

P. S. Nariai malonėkite būti pagarbos eilėje kaip 
10:30.

Per šį išpardavimą imame senus dalykus 
į mainus ant naujų.

DUODAME DIDELĘ NUOLAIDĄ.
Lengvus Išmokėjimai Pritaikomi Visiem.

Didžiausios, Saugiausios ir Patogiausios Krautuvės 
kiekvienam lietuviui lankyti.

Restaurant
Stekai, porčepai ir kiti šilti valgiai. 

Bismark alus, geros rųšies 
degtinė ir cigarai

ANTANAS IR AGNĖS STUKAI 
Savininkai

701 W. 21st Place Tel. Canal 7522

Gegužės 21 dienų sukako 
metai laiko, kai automobilio 
nelaimėj mirė Ąntanas Sadu
nas, 13301 So. Węstern avė., 
kurs per daug metų užlaikė ta- 
vern biznį savo name.

Nelaimė įvyko prie 136 gat
vės ir So. Western ąve. Velio
nis paliko, nuliudusius moter 
Delą, dukterį Helen, sūnų Al
bertų ir daug giminių ir drau-

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

PETE YOUNG 
82-nd and Kean Avė.

A. B. C. Drabužiam Plo
vyklos. Naujausi 1936 Mo
deliai nuo ....... $49.50

George’s Tavern sayininkai, 
Klemensas Usauskas, 887 W. 
34 place, rengia parę tikslu pa
minėti jų dukters Bernice gi
mimo dienų. Parė įvyks šį va
karų minėtu adresu. Yra pa
kviesta daug svečių ir pasam
dyta gera orkestrą. —Niekutis.

MANUFACTURING 

4179-83 Archer Avė.
Tel. Lafayette 3171

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

Kiti 
metų Refrigera toriai po

*87.50 WM. NOVAK
4217 S. Campbell Avė 

Tel. LAFayette 7029

Nuo sausio pirmos dienos šių 
metų iki gegužės 22 dienos 
Chicagoj ir Cook kautotėj už
muštų automobilių nelaimėse 
žmonių skaičius siekia 378, o 
sužeistų ir užgautų 6,172.

Chicago Orthopedic Co., 183 W. Lake St
ARTI PRIE WELLS STREET y ___________

Ą MALEVOTOJAMS IR
AiyaOSlNAMŲ SAVININKAMS 

Didžiausias 18 Metų Sukaktuvių 
IŠPARDAVIMAS

RAMOVA AUTO SHOP 
Taiso visokius automobilius 

geriausiai ir pigiausiai

Cook apskrities ligoninėje 
mirė Leo Litvinas, kuris gy
veno Brighton Parke.

Kūnas randasi J. Liulevičiaus 
kopi., 4092 Archer Avenue. 
Telefonas Lafayette 3572.

Prašoma atsišaukti giminės, 
draugai ir pažįstami. —Y.

Westinghouse Refrigera to-
1936 metų /mados nuo

$109.50

Mii’6 gegužės 21 d. 1936 
m., 5:15 yal. ryto, savo 
namuose, ? 4910 S. Michi- 
gan Avė., sulaukęs 46 
metus amžiaus.

1 galionas ęnamel 
special ......................... ■ v

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

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

Siunčiam Gėles Telegrama | Visas 
Pasaulio Dalis 

LOVEIKIS 
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted St.
Tel. BOUleva^d 7314

Mirties priežastis —šir- ? s \ 1
dies liga.

Velionis buvo gimęs •y'.JB
Biržuose, Lietuvoje, ba- Kl • "1 i
landžio 22 d., 1890. Pali" W
ko dideliame nuliūdime J
žmoną Oną ir dvi duktė- B
ris: Vandą 14 metų am- Ok? "'
žiaus ir Glorią 11 metų;
senutę motiną, kuri gyve- M
na Biržuose; dėdę Motie-
jų Davidonį su žmona
Brigita, gyvenančius Chi-
cagoję; švęgerį Djr. Antaną Bertašių su žmona Chicago- 
j e ir uošvę Bertašienę Spripg Valley.

Kūnas pašarvotas namuose. Laidotuvės įvyks šešta
dienį, gegužės 23 d-’ 10:30 vai. ryto, Beverly kapuose

Laidotuvėse patarnauja laid. direktorius J. Liule- 
vičius. Tel. Lafayette 3572.

National 
direkto- 

kalbėdamas apie galimy- 
jaunuomenei gauti darbų 

įkai&uojama, kad 
ilionų jaunų žmo-

BILL’S TAVERN
Pranešame visiems draugams ir 

kostumeriams, kad mes persikėlėme 
i nauja vietų, — erdvinga ir gra
žiai išpuošta, čia turėsime geriau
sios rųšies degtinės, vyno, alaus, 
cigarų, užkandžių, o penktadieniais 
žuvies veltui. Muzika penktadieniais 
jr šeštadieniais. Stalai .dėl šeimynų 
ir graži vieta dėl šokių. Savininkai 

VINCAS ir ONA POPILL 
4358 So. Maplewood Avė.

SIMMONS išdirbystės STUDIO COUCH 
kaip paveikslas, ..........................................
Pavasario ir vasaros laike reikalingiausias rakandas, tai
STUDIO COtJCH. Platus pasirinkimas 
nuo ........ .2.... ..........................................   -

PADĖKAVONĖ
A. A. Frank Juozapavičius, 
kuris mirė 14 diena gegužės 
ir palaidotas tapo gegužės 18 
diena, o dabar ilsis Tautiško
se . kapinėse, amžinai, nutilęs ir 
negalėdamas ųtsidėkavot. tiems, 
kurie suteikė jam paskutini pa- 
tarnavima ir palydėjo ji i ta 
neišvengiama amžinybės vieta.

Mes atmindami ir apgailė
dami jo . prasišalinima iš mu
su tarpo, reiškiame giliausia 
padėka dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams.

Dėkavojame graboriuj La- 
ohavvįcz ir Sunųs^ kurie savų 
geru ir mandagiu patarnavi
mu garbingai nulydėjo jj i am- 
žinasti, o mums palengvino 
perkesti nuliųdima ir rūpes
čius, dėkavo.iame grabneš&ams, 
Stasiui Rimkui už giedojinla 
ant kanu, gėlių ‘ aukautojams 
ir pagalios dekavojainė visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms; o tau musu mylimas vy
re ir tėvelį sakome: 
šaltoj žemėje.

Nuliude liekame, 
žmona, Duktė, 
ir Ąnukė.

2536-40 W, 63rd St
Tel. Hemlock 8400 

CHICAGO, ILL.

Tavernos
Kur .Susirenka Lietuviai____

Prie Ice Cream
Skurkis
Petronėlė Janušauskienė
Josephine Janusauskis

Ona Vilienė
J. Vilis

Virtiivėj

Chciagos Lietuvių Vyrų Choro dainų pamokos atsibus nedėlioj 
gegužės 24 d., Neffo svetainėje, 2435 S. Leavitt St., 10 
vai. iš ryto. Visi choro nariai malonėkite susirinkti laiku 
Valdyba.

------- » .... ........ . ...........  «■ .......... . . . ■

Garfield Park Lietuvių Vyrų ir Moterų Pašelpos Kliubas rengia 
gražų išvažavįmą, sekmadienį, geg. 24 d. Spaičio Darže, 
ant Archer Avė. už Kean Avė.

KIEKVIENOS MT ’V* I YRA
RŪŠIES Ji K JI JL^ZTL PAVOJINGA

Tiktai moksliškas paraiKtls tinkamai Juros Im'18 paralščiul prltalkiųti su pilnu pa- 
prltaikintas parai skirtingą kylos ruS| sitik&jlmu!
Jums tikrai padės. Vengkite nemalonu-1 ElastUdnSs pančlakos, diržai, braces 
rot]. Atsiduokite J patyrusio Experto pa-1 pažeistiems, čeverykai tiems, kurių sąna- 
raiščio pritaikintojo rankas. Ateikite pas riai nesveiki.

| Vyras ir Moteris
| PRtŽIURfiTOJAI

Hospital 
Ligoninė

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami $4 9. A A 

vaikąms ...... —....... 1 fc V JJ
Palagas ligoni- $4500
Akušerija na- $15-00
Medikalė egzami- $1-00

DOŪGLAŠ jPARK HOŠTIPAL 
1900 So. Kedzie Avė.

•
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Kunigai Lietuvoj be 
dievius giria

Miestely to valsčiaus, iŠ ku
rio aš paeinu, vienas ameriko
nas vaikinas varo biznį ir jau 
keletą metų susidėjęs su mer
gina gyvena. Gyvena tai gyve
na — jis gyvena, o ne aš. Bet 
štai kas įdomu, kuomet musų 
dvasiški tėveliai bara kitus, ku
rie nori panašiai tam ameriko
nui gyventi, tai jie nekliudo 
jo. Mat tas vaikinas yra pa- 
bažnas žmogus ir nesigaili pa
aukauti motinos bažnyčios nau. 
dai. s ,,

***Antrą vertus, lai davatka pa
stebi kokią jauną porelę besi
kalbančią. Ji tuoj nubėgs į kle
boniją, papasakos ką mačiusi 
dvasiškam tėvui, o šis sulaukęs* 
sekmadienio išbars porelę, iš
vadins nedorėliais.

Mano gimtiniame kaime gy
vena viena šeima laisvų pažiū
rų, neina į bažnyčią, neatlieka 
nė išpažinties didžiųjų atlaidų 
sulaukusi. Jei pasitaiko reika
las, tai šventą dienų ir kopūs
tus kerta, ir 
įvairius kitus 
ba<

Tiesa, kai
ant jų rūstauja ir šnairiai j 
juos žiuri. Bot kuomet kunigas 
atvažiuoja kalėdoti, tai tas be
dievis sumuša rekordą savo 
aukomis. O pasėkoj to kunigas, 
ažuot duoti jiems papeikimą, 
dar pagiria!

burokus rauna ir 
ūkio darbus dir-

kurios kaiminkofl

Iki šiol buvo' sakoma, kad 
žmogus negalįs būti išganytas 
be tikėjimo ir gerų darbų. Ka
žin ar nebūtų tiksliau sakyti, 
kad žmogus negali būti išgany
tas be litų ir stambių aukų? ’

R. šniukas.

Halsted Street Insti 
tutional Church

ir neįdomauju. Bet 
adresu 
užlaiko

Kokios čia pamaldos taikoma, 
nežinau 
bažnyčia, kuri randasi 
1935 S. Halsted st.,
prūdą maudytis, duoda pamo
kas vakarais suaugusiems, už
laiko žaismavietes jaunuoliams 
berniukams ir mergaitėms, mo
kina stenografijos, vokiečių kal
bos, knygvedystės, virimo, kepi, 
mo ir <tt. Pirmadienių vakarais 
laikomi kliubo susirinkimai. 
Trumpai kalbant tai yra pa
ranki vieta ypač jaunimui lai
ką praleisti, ažuot neprižiūri
mam kažin kur klaidžioti. —X.

HEJNA
AUTO SALES

AUTHORIZED CHEVROLET 
DEALER

Passenger Cars and 
Trucks

5926-28 S. Kedzie Avė
Telephone REPųblic 7687

Specialus Bargenas 
Šioj Savaitėj

1935 CHEVROLET 
Mųst. Tudor Sedan .....
1934 CHEVROLET 
Mast. 2 durų Sedan ....
1933 PONTIAC 
2 durų Sedan ..............
1933 FORD DE LUXE

1931 PLYMOUTH 
Coupe .....................
1931 OAKLAND 
i durų Sedan .......
1930 DE SOTO 
1 durų Sedan 
1928 CHEVROLET
4 durų Sedan ......
1927 WILLYS KNIGHT
Sedan —.................. ..........
Turime veik 100 vartotų vi
sų modelių karų greitam iš 
pardavimui. $5 įmokėti ir 
24 mėnesiai išmokėjimui. 
Mes ieškome selsmonų ir 
mes .aukuojame algas ir. ko- 
mišinus.

495 
*395 
295

*150 
*75 
*95 
*69

IR VĖL MES SAKOME 
Nepraleiskit Syki Gyvenime Pasitaikančios 

Progos
, ATSILANKYKIT I DIDŽIAUSI IŠPARDAVIMU 

NAUJAI ĮGYTŲ AUTOMOBILIŲ CHICAGOJE
Nepirkit nei naujo nei seno automobiliaus pirm negu atsilankysit i 
musų 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 iiięs esame Tikra Automo
bilių Finansavimo Kompanija.
Musų 20 metų teisingas patarnavimas yra musų garantija, kad pilnai 
busite užganėdinti. Kiekvienas karas yra stropiąją peržiūrėtas mūsų 
mekanikų ir tarnaus jums ilgus metus. #
CHEVROLET tikrai naujausias 1935

Sedan, važiuotas tiktai keletą 
’ šimtų myliu. Garantuotas 

kaip naujas. Kaip $4Qf% 
naujas. Musų kaina

BUICK paskiausis 1985 De Luxe 
Sedan. Mažai važiuotas, iš
rengtas 6 ratais. Radio, tron
ku, heateriu. Ne 
skirti nuo naujo, 

dan kaip naująsę 
tiktai......Z........v

alima at-
ipgi Se-

DODGE tikras 1932 Sedan. Gra
žus, mažas karas $9 C R 
kaip naujas, tiktai fcVv

CHRYSLER paskiausis 1934 De 
Luxe Sedan. Garantuotas, 
kad yra tokiam stovyj kaip ir 
naujas. Turi 6 ratus. Radio, 
heateri, saugus. Mes taipgi 
turime 1932 Sedan kaip nau
ją. Musų kaina 
tiktai ... ...... .

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

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

Musų kaina $4.91%
tiktai ....... ;.................

FORD paskiausis 1984 Sedan kaip 
naujas. Mes taipgi turime du 
1933 Sedanus taip $99J%
pigiai kaip ........ fcfcv

CLA3SIF.IED ADVERTISEMENTS
* t 1

Business Service
Biznio Patarnavimas,

GREITAS PATARNAVIMAS 
Skolinant pinigus ant mortgičių. 
Už rašom visokius rūšies apdraudas. 
—• Insurance. Padarom dokumen
tus. išrenduojąm. parduodam arba 
išmainom nekilho.iamas savastis. ■/

' Z. S. Mickevice & CO. 
6816 So; Westerh Avė, 

Hemlock 0800

|i||lMI«i — ——"nu

Personai
Asmenų Ieško

Business Chances
Pardavimui Bizniai

f-

PAIEŠKAU apsivedimui merginos 
ar našlės moters be šeimynos apie 
40 metų; rašykite. 1839 So. Halsted 
St., Chicago, III. Box 452

PARSIDUODA Tavern geroje vie
toje—-biznis išdirbtas per daug me
tų—kambariai pragyvenimui ant 
vietos. Renda pigi. 4314 Archer Avė,

PLYMOUTH tikras ’ 1936 ke
turių durų. Sedan, kaip nau
jas visais atžvilgiais. Taipgi 
1933 Sedan kuris beveik ne
buvo važiuotas, 
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, $941% 
tiktai ..... ........

HUPMOBILE paskiausis 1932 Se- 
dan. Kaip visai nau- $94C 
jas, tiktai ........

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

Musų kaina 
tiktai............... ........

OLDSMOBILE 1932 DeLiixe Sedan. 
Pastebėtinai gražus karas, tar
naus dar daugeli metų. Mu

su kaina ■ $971%
tiktai ......     W

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 karų 
kuriuos paėmėm i mainus. Vi
sokio išdirbimo ir modeliu. 
Gerai važiuoja ir taip $9£ 
pigiai kaip ........... fcv

90 dienų raštiška garantija ir dešimties dienų pasivažinėjimo išban
dymas duodamas su kiekvienu karu. ,
Tai tiktai keletą karų. Mes turime vietos išskaitliuoti visus 150 Pui
kių Bargenų.
TAI TIKRAI VIENA SYK PASITAIKANTI PROGA.
NEATIDĖLIOKIT, BET ATEIKIT ŠIANDIEN ARBA RYTOJ PA
KOL STARAS DAR PILNAS. ATSIMINKIT, KIEKVIENAS KARAS 
MUSŲ TURI TĄ GARANTIJĄ KAIP IR NAUJAS KARAS ARBA 
GRĄŽINSIM PINIGUS.
MES PRIIMSIM JŪSŲ SENĄ KARĄ KAIP PIRMĄ ĮMOKĖJIMA IR 
DUOSIME JUMS DU METUS ĮMOKĖTI BALANSĄ.

MES ATDARI KASDIEN IR NEDĖLIOJ IKI 9 V AL. VAKARO.

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

' Atsiminkit musų numerį. » /

Varduvių dienos pa 
minėjimas

BRIGHTON PARK. — Ge
gužės 16 dieną pp. Pralgauskų 
namuose, 4044 So. Artesian 
avenue, buvo iškeltas bankie- 
tas paminėjimui p-ios Teniu- 
kienės varduvių dienos; p-ia 
Pralgauskiene yra Teniukienės 
sesuo, tai ji ir surengė tą ban- 
kietą.

Svečių matėsi iš Kerisingto- 
West 
daug, 
ir ne-

gražią

no, Bridgeporto ir iš 
Sidės. Svečių buvo gan 
visi maloniai laiką leido 
sinorėjo su jais skirtis.

P-ia Teniukienė gavo
dovaną, kurią jai įteikė jos se
suo p-ia Pralgauskiene. Apie 
12 valandą svečiai pradėjo skir
tis linkėdami ;p-iai Teniukienei 
ilgiausių metų ir ačiuodami šei
mininkams pp. Pralgauskams 
už vaišes.

Pp. Teniukai gyvena Bridge- 
porte .adresu 932 W. 34 pi.

Brighton Parkietis.

Policija išgelbėjo dvi 
moteris

Peter Mordas, pamišęs nuo 
gėrimo, išlaikė dvi moteris, vie
na kurių buvo jo pati, tris* die
nas be valgio ir vandens antro 
aukšto bute namuose adresu 
1219 Wade st. Jisai grūmoja 
moteris užmušti, jei jos mėgins 
išbėgti iš buto. Policija išgelbė
jo moteris, kai praeiviai paste
bėjo jų išmestą per langą gat
vėn raštelj apie tai, kas darosi 
jų bute.

Policija Užpuolė 
stag party

Sulig kun. Philip Yarrow nu
rodymu 18 policininkų anksti 
ketvirtadienio rytą įsiveržė į 
Mon-Paul viešbutį, 1659 Mon- 
roe st., kur buvo suruošta va
dinama stag parė. Policija areš
tavo 37 vyrus ir 7 merginas. 
Areštuotųjų tarpe, sakoma, 
esąs žymus advokatas, keletas 
miesto tarnautojų, tūlo polici
ninko sūnus ir keletas studen
tų.

LIETUVIS specialistas Laikrodinin
kas, Taiso įvairios išdirbystės laik
rodžius, perdirba žiędus ir taiso ra
šomas mašinėles. Darbas atliekamas 
prieinamai ir sąžiningai, sulig kli- 
jentų reikalavimu. Reguliavimas 
laikrodėliu dykai.

Persitikrinkite,/ o busite užganė
dinti.
809 West 19th S. Halsted kampas 

F, Naviman

CLASSIFIEDADS
Automobiles

DODGE’1936 Demonstrator — 4 
durų Sedan su tronku—mažai var
totas. Bargenas. Priimsiu sena ka
rų i mainus. (Dodgė Dealeris).

CENTRAL AUTO SALES & 
SERVICE 

3453 So. Morgan St. 
Tel Boulevard 2510 

Matykit Paul Bruchas

AUTOMOBILIU BARGENAI
FORD trokas, 1 tono, geram pa

dėjime, tik ...........—-..........v $135.00
CHEVROLET sedan. 1929, tik $95.00

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 Archer Avenue

IŠPARDAVIMAS 
VARTOTU KARU 

Chevrolet. 1930, 4 dr...........
Ford, 1931, 2 dr.................
Ford, 1929, 2 dr. ...............
Ford, Trokas ......................
Ford 1927, 2 dr.............. ...Y
Moon 4 dr.............. .......a....
Plymouth, 1933, 2 dr.

. $160.00 
$160.00 

.. $75.0,0 
$45.00 

.. ,$25.00 
. $25.00 

__ _________ _ .. . $275.00 
4614 S. WESTERN AVENUE /

UNIVEKSAL STORAGE 
V. BAGDONAS. Šav.

Local and Lcng Distance 
Furniture and Ūiaiid Moving

3406 Š. Halsted Street
.Phonę &W8 . >. / ■

NAMU ■ CMAtYDAi
Musų biuras suteiks hbmus nrnni. 
^aviniukams reikale nesusipratimu su 
rendaumnkais. narinė mokės-
eis. Atuara/kasdien nuo 8 Vai. ryti 
iki 8 vai. vak. Šventadieniais 
1U ryto iki piet. >■LANDLORDSPUmUnB 

CHICAGŲ;Inkorporuotus 
1642 VVest DiVision St. 

Tel. Armitagė 2951
Mes esame .tau šiuo adresu virš 

50 mė*.
—O— . /

rtUb

STOGDENGYSTfi
Mes dengiame Ii? pataisome visokios 
rūšies stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos; jei pagei
daujama. v

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St.

. Victorv 4965 i

PAIEŠKAU Petro Daugėlos; gy? 
veno apie Racine, Wis. Tūrių svar
bų reikalų. Prašau ji pati ar žjnan-' 
čius apie ii pranešti.

■ Rašykite ■ ■
F. Yankauskas, 1739 So. Halsted St. 

Box 450 
------ O—r—

PAIEŠKAU apsivedimui moters 
ar merginos nuo 40 iki 50 metų 
amžiaus, kuri mylėtų gerą gyveni
mą. be vaikų.

- Rašykite Naujienos; 
Box 451

ŠIRDINGAI .meldžiu Juozą Srai- 
da-Sraider greitai atsišaukti. Yra 
svarbi žinia iš kitur, žinantieji kur 
jis randasi, meldžiu pranešti, už ką 
suteiksiu atlyginimą. C. A. Y., Nau
jienos, Box No. 446. 1739 South 
Halsted St.

APSIVEDIMO tikslų noriu susipa
žinti su priaugusia mergina ar naš
le motere,. ne senesne 50 metų, ku
ri mylėtų gražu gyvenimų. Aš esu 
43 metų, našlys be vaikų. Norinčios 
arčiaus susipažinti, malonėkite ra
šyti laiškų ir geistina butų, kad sy
kiu prisiųstumėt savo paveikslų, jei
gu galima. Viskas bus slaptybėj ir 
paveikslas gražintas.

A. A. DREW 
1739 So. Halsted St., Chicago, II.

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co.
8750 Wailace Street 
Tel. Boulevard 0250

PAIEŠKAU dėdės Antano Stašiš- 
kio, seniau gyveno Chicagoje. Paei
na iš .Lietuvos Rokiškio apskr., Ka
majų valsč., Konšiu kaimo. Prašau 
atsišaukti arba kas žino apie ji 
pranešti, už ka busiu labai dėkinga.

Mary Motjukaitė.
4410 So. Rockwell St., Chicago, III.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

................... ; 1 ! ■"» 11 1 ; ■■■
STOGAI lį SAĮDINGAI 

Dengiame, stogus. yr,Matome garad
žius, ir porčiuš, taisome kaminus, 
pakeliame namų , ir - padedame ce
mentini fundamentų, patyrė pęr 
dvidešimts metų. 'Darau darbų ant 
lengvo išmokėjimo m ir kožna darbų 
garantuoju. '

- ■ JOE ’LEmiKA
4135 So. Campbell Avė.

Tel, ProsWt 3140,

KAS PASINAUDOS PROGA
Reikalingas pusininkas i Tavern 

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

PAGEIDAUJAMA partnerio i ta- 
verno ir lunčruimio bizni — gera 
padėtis, 4811- So. Halsted St.

Miscellaneous

REIKALjNdrĄS partneris i tavern 
bizni. Turiu’ ’ visus barus ir kitus 
itaišymūš“. Reikia tik‘ laisni. 3827 
Šo. Emerald Avė.

For Kent
JUODŽEMIS, yaydais arba veži

mais, specialė žemė r ‘humus” — 
25c. už bušeli, įftgbušėtiai — $1, ge
ra kai sumaišyšįt s,ų r|uoliu ar smė
linga žeme dėl gelių, baksų ir kviet- 
kynų. Pristatom' tik South šidėj. 
Charles GavcuS, 6100 S. State St 
Tel. Wentworth 7942.

TAVERN puse ar visa geroj vie
toj; maišytu tautų prie express ir 
freightauzės geras biznis. Renda 35 
tiktai 3 metų 6 kambar. pag. ir ki- 
čenas. Priežastis dėl partnerio.

1142 So. Canal St.

' BALANDŽIŲ feed $2.25, vištų 
serateh be miežių $1.95, Laying 
Mash $2.10, pristatymas C. O. D. 
Chicago, Cicero ar Berwyų. Albert 
Angell Jr. Co. 5841 So. Westem, 
Hemlock 9845. Pilnas peno aprūpi
nimas. Kainų listų siunčiame dykai.

ANT RĘNDOS. Storas ir 4 kam
bariai gyvenirhui, labai gera vieta. 
4222 So. Ashland Avė. Atsišaukite 
2023 W. 50 St.

Furniture & Fixtures
Rahandai-Itaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ii4 sinkom. Taipgi Štoru fikčerius dėl 
bile kurio biznio ,iškaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIKTURES 

1900 S. State St. CALumet 5269

RENDON 4 kambariu flatas ant 
75 gatvės tarpe South Chicago i 
Stony Island gatvekarių linijos. 
Pageidaujama rendavninko, kuris 
suprastų apie budinko pataisymus.

Kreipkitės laišku 1739 So. Hals
ted St., Box 451.

STORAS rendon yra kendžiu fik7 
čeriai ant vietos, arba parduosiu 
narna. Galima matyti kasdien po 3 
vai. po piet. Subatoj, nedėlioj visa 
diena. 552 W. 18th St.

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

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 1 
Nematytomis kainomis — Prieina

momis išlygomis
$100. Importuoti ir Aiherikoniški 

kaurai --- ---- -r—' $15—$20—$25
$150 Amer. Orientr kaurai $30—$35
$185 gražus, nauji parlor

setai  ---------- —-—r——.... $89—$49
$375 vertės 3 kamb. įrengimas $125
$600 vertės 4 kamb. irengimas

* de luJce .........................„.į.$175 
Atdara vak. iki 9-^Nedėlioj iki 5 v. v

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

ANT rendos Storas, 6 kambariai 
ir garadžius; piffi renda. Gera vie
ta dėl bile bizniaus. Kreipkitės 2057 
W. 22 PI.

RENDON kambarys karštu van
deniu apšildomas, su visais patogu
mais. 4517 S. Rockwell St.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia •

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PAIEŠKAU senyva vyra ganymui 
karvių ant ūkės. Stella Malinauskie
nė, Leafy Grove. Willow Springs, 
III., 1 blokas i Vakarus nuo Kean 
Avė., ant Archer Avė.,

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

Real Esiate For Sale
, Namai-Žemė Pardavimui

BUDAVOKITE SAU NAMA
Marųuette Parke. 80 pėdų ant 125 

pėdų lotas ant Mozart St. arti 71-s 
Yra visi gatvės įrengimai viskas pil
nai išmokėta. Skolos nėra. Persiduos 
tik Už $850.

Budąvok sau namą-—mes parūpi
nant paskolą. Taipgi turime daugybe 
kitu bargenų Marųuette Parke.

Kreipkitės:
Z. S. MICKEVICE 

6816 So. Western Avenue 
Hemlock 0800.

—O—
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. NAŠLĖ parduoda pigiai tavern 
prie gaito stokjardu. Mary Klos. 
4125 So. Ashland Avė.

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

■ B. SUCILLA
12800 So. Emerald Avė.

Pullman 8990

PARSI.DUOda tavernas, 5 gyve
nimo kambariai užpakaly — gerai 
įtaisytas. Turi būti parduotas, nes 
turiu kitą biznį. Bruno Petkus, 4348 
S. California Av. Tel. Lafayette 4927

PARSIDUODA tavernas Brighton 
Parke. Pašaukit Lafayette 2660.

BUČERNĖ ir grosemė parsiduo
da pigiai. Atsišaukite M. J. Kiro 
ofise, 3352 So. Halsted St.

PARSIDUODA Ice Cream Parlor 
ir Soda Fountain, School Supplies, 
Stationary, 1447 So. 50th Avė. Cice
ro, III.

RENDON — pardavimui mainy
mui — gasolino stotis su iŠkądo- 
mis Lone-Star-Inn — Archer Road 
4-A, turiu. išrenduoti i _ dvi savaites 
taiko. 6815 So. Oakley Avė. N. Slis- 
his. • 1. ’

PARDAVIMUI per daug metu iš
dirbtas Grocery, Delicatessen. Ciga
ru ir Cigaretu kampinis biznis. 
3465 Lituanica Avė., Boulevard 2235

Tabako Krautuves
Tobacco Stores

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

- Exchange—Mainai
ŪKIS LIETUVOJ

44 hektarai' geros žemės gražioj 
vietoj su gyvuliais,,* padargais, visa 
žemė apsėta, mainysiu i namą, kad 
ir su morgičium. Kas manote Lietu
voj apsigyventi, tai geriausia pro
ga, nes aš manau Lietuvoj negyven
ti, tai turiu parduoti, grįšiu Chica- 
gon, Petras Prunckus, Ruginių kai
mas. Kretingos vals., Kretingos Ap
skritis, Lietuva.

MAINYMUI
Turiu 6 kambariu frame namus 

Chesterton, Indiana, kuri noriu iš
mainyti ant 2 aukštu namo Chica- 
goj ar priemiesty. Namas be skolų 
—yra 2 karų karadžius ir mėsos 
rūkykla. Radasi prie N. E. kampo 
4th ir Parter. Atsišaukite prie Leo 
Beck, 3323 So. Halsted Street. Chi
cago. ♦

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

DIDELIS BARGENAS
60 akerių farma geros žejnės, sod

nas, upelis 2 arkliai, 4 kalvės, pa
dargai, viskas tik už $1200. šis ūkis 
randasi didžiojoj Lietuvių ūkininkų 
kolonijoj, kur suvirš 500 lietuvių 
Ūkininkauja. Dar yra 14 farmų viso
kio didumo pardavimui. Kreipkitės.

J. A. ŽEMAITIS, , 
Fountain, Mich.

PARSIDUODA arti Aurora 79 ak
rai geri 7 kambarių namai—bamė 
—tvartas — vištininkas. Savininkas 
aukuos už $6500—$2500 palaikys.

G. Swigart, 32 No. State St.

DISCOUNTINGAS, 241 akru far
ma, sunki žemė, 60 akrų išdirbtos, 
budinkai, pirmas imokėjimas arba 
namai, mokėjimai 3%% interesto 
$5500.00 Witte, Granton. Wis.

PARDAVIMUI 106 akerų farma 
80 dirbams. Derlinga žemė South 
East Michigan State. Pigiai. 135 E 
HOth St.

PARSIDUODA Lietuvoje ūkis ar
ba maino ant namo Amerikoje. Mo
derniški triobęsiai. Prie stoties ir 
vieškelio. Arti. Kauno. Įdomaujan
tieji kreipkitės į Naujienas, 1789 So. 
Halsted St. Box 438.

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui*

Tel. Boulevard 2800 
PAUL M. SMITH & COMPANY 

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

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

PARSIDUODA iš Receiverio fore- 
closeriai Marųuette Parke 4 f Ietis už 
2-flečio kaina ............. ••...... $11,500

2 fletis ............ ...--........  $6,500
2 cottages, viena apšildoma, kai

nos ......................... $2,750 ir $1800.
Brighton Parke: 2 fletis, mūrinis, 

su baąėmentu ........................ $4,000
Medinė cottage .......... ........ $1600
2 pagyvenimu medinis po 4 kam

barius ...... ........... —......-...... $1950
Farma, 80 akru, apielinkėj Aurora 

taipgi Lietuvoje 4 šeimynų namas 
—pigiai arba mainysim.

Turime ir daugiau forecloserių 
pigiai ir visur — Insurance atpigo 

Į—Insurinam ant visko ir jūsų Insu
rance bilų mes apmokėsime palu
kai—Atdara kožna dieną vakarais 
ir sekmadieniais. Klausk:

CftAS. URNICH
x 4708 So. Westem Avė.

S

GERA PROGA
Pardavimui už labai žemų kainų 
kampinis lotas, prieš Marquette Par
kų, 70th St ir California Avė. tinka
mas dėl rezidencijos arba apartmen- 
to. Savininkas parduos gerai lietu
vių šeimynai .lengvais išmokėjimais 
arba mainys i biznio namų. Staley 
Balzekas. 4030 Archer Avė.

NAMAI ir farmos for- 
KLOZUOTI BANKŲ Už 

MORGIČIUS 
DIDELIU BANKU IR KITU 

FINANSINIU IŠTAIGŲ
Kainos labai žemos. Norėdamas 
pirkti bet koki namų kurioj nebūk 
Chicagos daly, atsilankyk pas mus 
ir pasiteirauk.

Turime rezidencijų, bungalow, cot> 
tages’ų dviflečių, triflečių, keturfle- 
čių, dirbtuvių, garažų, krautuvių, ga
zolino stočių ir k. Leiskite mums 
parodyti jums tuos pigumus.

Ofiso valandos:
Nuo, 9 ryto iki 6 v. 

Septintadieniais
Nuo 10 r. iki 2 no pietų •

M. J. KIRAS
Real Estate, Home Buįldefs . 

3352 So. Halsted St.
Tel$ Yards 0894

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

PARSIDUODA biznio praperte— 
krautuvė, 2 flatis, puiki biznio pa
dėtis, taip pat parsiduoda biznis 
4934 So. Ashland Avė. Prospect 
7949. Atyda Brokeriai.

PARSIDUODA namas prieinamai 
— kampinis namas — krautuvė apa
čioj ir 2 flatai Viršuj. Karštu van
deniu šildomas. Prie Stock Yardų. 
Pašaukit Van Buren 2334.

BRIGHTON PARKE
Vienas blokas nuo lietuviškos baž

nyčios, 2 flatų po 5 kambarius me
dinis namaš su visais įtaisymais, 
mūžas imokėjimas: kaina $2,700. Te- 
lefonuokite po 8 vakarais: Boulevard 
0127.

BARGENAS $3.600, 4 flatai ir 
krautuvė, plytų bildingas. štymu 
apšildomus, prie 550 W. 43rd St., 
Atsišaukite 3217 W. Cermak Road.

PARSIDUODA namelis pigiai 2 
po 4 ir mažas pagyvenimas stoge, 
dvieju karu gardžius ir moderniška 
gyvuliams Sande. Imokėt $300. Li
kusius po mažiaus kaip renda. Taip
gi parduosiu lotus, kampini ir kitus. 
Geriausioj vietoj ant Archer Avė. 
Mainysiu ant cottage arba imsiu au
tomobiliu i mainus. Savininkas Cha- 
pulis, 5263 So. Central Avė,

NUOSTABUS 2-flat pirkiniai — 
Marouette Manor,

5- 5 štymu šildomi. 2 karų garad- 
žius. 30 pėd. lot. $6500.

6- 6 karštu vandeniu Šildomas. 2 
karu garadžius. 30 pėd. lot. $7,000

5-5 štymu šildomas 2 karų gara- 
džias, 60 pėd. lot $7.500.

' Arti 68 gat, mokyklos ir bažny
čių.

MacASKILL CO. 
6237 Kedzie Hem. 7204.
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4 flatu naujas muro namas ir ga
ražas. Randasi Marauette Parke. 
Receiverio kaina tik $11,200.

2 fl. muro namas. 5 Ir 6 kamb.. 
ir muro garažas. Randasi Marąuet- 
te Parke. Parduosime už $6850. įmo
kėti $1800.

2 fl. po 4 kamb. muro namas, 
beismontas,. viškos ir kiti patogu
mai. Randasi Brighton Parke. Kai
na tik $4100v

6 flatu stiprins muro namas, beis
montas viškos. garažas ir kiti pa- 
rankumai. ReCeiveris atiduoda tik 
už $4800. įmokėti $1500.

6 kamb. apačioj ir 3 kamb. viš
kos. labai gerame padėjime namas 
—Brighton Parke. Kaina tik $2950. 
įmokėti $1500.

Banku ir Finansiniu kompanijų 
resiveriai pavedė man parduoti na
mus Įvairaus didžio nuo bungalow 
iki didžiausiam namui už puse kai
nos, 
doti

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

REIKALINGAS Žmogus dirbti ant 
ūkės — nevedės darbas pasto
vus. Atsišaukite 423 East 64th St., 
Stanley Pirmos lubos. į
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Help Wanted—Female
Darbinįnkių ręikia

REIKALINGA ^vidutinio amžiaus 
moteris pagelbėtą, prie siuvimo ir 
lengvam naftų darbui. Jūniper 3995. 
, . ? - I •   ■ '1 ■ i ' ■__________________ * t ,

nevedės -r- darbas pasto-

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

Šimtmečio savaitė 
So. Chicagai

Financial
Finansai -Paskolos

yvrK

REIKALINGA 'Moteris bendram 
namų darbui. Būti naktimis.

HollycoUrt 0686

■d*7; ii,>7ii jjį i rjįLn' j. .

Chicagos meras Edward J. 
I Kelly išleista trečiadienį prokla
macija paskelbė, laikotarpį nuo 
birželio 7 iki birželio 14 dienos 
kaip South Chicago šimto metų 
sukaktuvių minėjimo savaitę.

SKOLINAM PINIGUS
Ant jūsų parašo nuo $50 iki $300, 
be komiso ir nėra jokių kitų kaštų, 
tik legalis nuošimtis. Taipgi per
kam morgičius ir namus; mokam 
cash;
Namon Fihance Corp. 

6755 S. Westem Avė.
Julius Namon; Prezidentas

— . .................. .... .. "*f ■ » — * — ’ . - - - -r-r ■

MOTERYS patyrusios bendrai# 
restauranto darbe. Bates Trahsport 
Lines Restaurant, 3824 S. Normai av.

", ..... i-—7——r———n-įĮfeaii. u.'■*'

PAIESKĄU motėrįes nrie namų 
darbo. Patyrimas nereikalingas. At
sišaukite bile kada. 2452 W« 69 St.

PARSIDUODA Hardware ir Paint 
krautuve cash arba ant lengvo išmo
kėjimo su namu ar be namo, arba 
mainysiu. Priimsiu ant pusės. Prie
žastis kad turiu 2 biznius. Atsišau
kite greitai. Geras bargenas. 1421 S. 
49th Ct., Cicero, III.

TAVERN parsiduoda. Išdirbta la
bai gerai <— ant biznio gatvės ir 
carline. Priežastis pardavimo, turiu 
važiuoti i Lietuva. 10821 S. Michi- 
gan Avė., Roselande.

2-4 kambariu apartmentas. Plytų 
ir f ramų gyvenimas—puikiausios są
lygos. 2 karu framu garadžius — 
žasinė išrenduojama —3008 South 
Trumbull $3200. Central 5559 Mr. 
Schermann. 

■ M......  , p.—. . ..
PARSIDUODA 4 kambarių plytų 

namas, atikas ir beismantas, dviejų 
karų garadžius, 4884 W. 24 PI.. CiJ 
cero. Kreiptis 1638 So. Karlov Avė. 
Kaina 4400. Ne agentams.

Tad patartina tamstai pasinau- 
šia reta proga.
K. J. MACKE-Mačiukas. i' 

2846 West 69th St.
Tel. Prospect 8140.
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