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Gen. Rydz-Smigly— 
Lenkijos diktatorius

Prisiėmė visą atsakomybę už valdžią ir už
ėmė Pilsudskio vietą, Pilsudskio legio

nieriams pripažinus jį savo vadu
VARSA VA, geg. 26. — Gen 

Edvardas Rydz-4Smilgy, Lenki* 
jos armijos inspektorius, liko 
tikru Lenkijos diktatorium, 
Pilsudskio legionieriams savo 
konvencijoje pripažinus jį savo 
vadu ir paskyrus' jį mirusioje 
Pilsudskio, vieton.

Konvencijos pirmininkas už
tikrino, kad legionieriai žiuri į 
jį kaipo į Pilsudskio įpėdinį ji- 
įsikūnijimą ir priesiekia tik jam 
vienam tarnauti. Legionierių 
naujasis komanduoto jas, pulk: 
Koc, irgi išreiškė jam savo pip 
ną ištikimybę.

Gen. Rydz.-Smigly kalbėjo
legionuierįų konvencijai keliais
atvejais. Ir jo kalbos, kuriose Į buvusį maršalą Pilsudskį.

Suimtųjų “juodųjų 
legionierių” nė už 
kaucija nepaleidžia

12 suimtų kaukėtų legionierių 
laikomi kalėjime už žmogžu
dystę. Ieškoma^ kitų-v iero- 
ristų organizacijos narių •

DETROIT, Mich., geg. 26.— 
Iškilus aikštėn slaptai teroris
tų organizacijai “Juodasis Le
gionas”, 12 jos narių liko ap
kaltinti už nužudymą darbinin
ko Poole ir jie yra laikomi ka
lėjime be jokios kaucijos. Iš 
imta warrantai dar 20 tos or 
ganizacijos narių.

Poole buvo nužudytas įskun
dus jo žmonos giminėms, kad 
jis neva mušąs savo žmoną. 
Nužudytas jis buvo už dienos 
prieš žmonai pagimdant kūdikį, 
žmona sako, kad jos vyras nie
kad jos nemušęs. Iš to spėja
ma, kad Poole buvo nužudytas 
tik delei to, kad jis perdaug ži- 
nojo apie tų žmogžudžių veiki
mą ir galėjo tai išplepėti.

Taip buvo nužudytas Jackson 
kalėjimo sargas Avery, kuris 
norėjo iš organizacijos pasi
traukti.

Spėjama, kad tie kaukėti 
žmogžudžiai yra nužudę ir dau
giau žmonių, daugelį gi kitų nu
plakę, ar sumušę, taipgi užsi 
imdavę ir padegimu namų. Įta
riama, kad jie galbūt bus pa
degę kun. Coughlin senąją baž 
nyčią Royal Oak priemiesty

Kiek žinoma, . šie teroristai 
veikė veik visoje Michigan vals* 
tijoje ir turėjo savo skyrius 
Jų vyriausioj raštinėj Detroite 
rasta daug ginklų ir visokių 
kankinimo ir plakimo įnagių 
Užtiktos ir aplikacijos, tarpku 
rių buvo aplikacija ir prokuroro 
McCrea, kuris veda dabartinius

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

Giedra; vėsiau po piet.
Vakar 12 vai. dieną tempe

ratūra Chicagoje buvo 75°.
Saulė teka 5:20, leidžiasi 

8:14.
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jis išdėstė valdžios politiką, 
skaitėsi svarbiausios iš visų kon
vencijos kalbų.

Jis pareiškė, kad jis priima 
pilną atsakomybę už valdžią, 
kurios siekis bus—apsigynimas 
ir ekonominis atsigavimas. Pu 
to reikėjo tik formalio pavir- 
tinimo jo diktatūros. Pats gen. 
Rydz-Smigly pripažino, kad tai 
jis pastatė premjeru gen. Sla- 
woj-Skladkowski, savo tiesio
giniu kaipo vyriausio armijos 
komanduotojo įsakymu.

Bet paprastai publikai jo kal
bos nebuvo svarbios, nes ji jau 
.senai skaitė gen. Rydz-Smigly 
tikruoju Lenkijos diktatoriun 
ir lenkėsi prieš jį kaip ir prieš 

tyrinėjimus. McCrea sakosi 
niekad “legionieriams” nepri
klausęs ir galbūt pasirašęs ap
likaciją laike politinės kampa
nijos, kada pasirašinėjęs visas 
jam pakištas aplikacijas. Apli 
kacijoj tarp kitko reikalaujama 
iš narių įsigyti ginklus ir nesi 
bijoti žudyti žmones;

Spėjama, kad “juodieji legio
nieriai” veikė kaipo teroristini 
dalis Ku Klux Klaną, 'todėl jau 
atsikreipta į federalinius agen
tus, prašant jų*’ pagelbos 
nuodugniam ištyrimui šios 
žmogžudžių organizacijos vei‘ 
kimo.

Socialistai nominavo 
Norman Thomas

i prezidentus
GLEVELAND, O., geg. 26.— 

Socialistų partijos konvencija 
savo kandidatu į prezidentus 
nominavo Norman Thomas. 
Tai buvo jo trečia nominacija.

Kandidatu į vice-prezidentus 
liko nominuotas George Nelson 
iš Wiscosino. >

Konvencija taipjau priėmė 
rinkimų platformą ir pasisakė 
prieš “bendrą frontą” su ko 
munistais, kurį komunistai bu
vo pasiūlę ateinantiems rinki
mams.

Bet Thomas nominacija ne 
parodė pirmykščio entuziazmo 
nes jis prisidėjo prie suskaldy 
mo partijos ir privedė prie nad- 
jos socialistinės partijos įsikū
rimo. Tad didelė dalis delega
tų, kurie Thomas taktika par 
sipyktino, neprisidėjo prie jam 
suruoštos salėj demonstracijos

Prasidėjo naujas 
“sėdėjimo streikas”

• •
AKRON, O., geg. 26.—Good

year Tire and Rubber Co. dirb
tuvėse prasidėjo naujas “sėdė 
jimo streikas”. Apie 500 dar
bininkų atėjo naktiniam pakei 
timui, bet suėję į dirbtuvę at
sisakė dirbti.

Streikas buvo paskelbtas pro 
testui prieš areštavimą 29 dar
bininkų, kuriuos kaltinamą už 
peržengimą Ohio riaušių akto. 
28 suimtųjų yra paliutosuoti už 
kauciją.

Pirmiau toje dirbtuvėje buvo 
sustreikavę 14,000 darbininkų 
ir. jų streikas užsitęsė daugiau 
mėnesio laiko.

eiBsSt—

Some representative 
nodern young women

Jaunoji karta, kuri eina į gyvenimo vieškelį. iTai baigiančios mokyklas merginos, kurioms netru
kus teks ieškoti vienokis ar kitokis darbas.

Penki žmonės žuvo
; /. . ’ ' '

miško gaisre New
Jersey valstijoj

Visi jie žuvo -gesindami didelį 
gaisrą, kuriame išdegė 15,000 

•' aktų:

NEW GRETNA, N. J., geg 
26.—Po 48 valandų atkaklios 
750 žmonių kovos su miško 
gaisru, pagalios, gaisrą pasisė 
kė lokalizuoti ir jau galima bu
vo pradėti apskaičiuoti nuosto 
liūs.

Kaip pasirodo gaisre žuvo 
penki žmonės. Visi jie žuvo 
gesinant gaisrą. Išpradžių pa
sigesta kelių desėtkų žmonių, 
bet visi jie Susirado. Tarp žu 
vusių yra trys CCG darbiniu 
kai, vienas valstijos ugniagesys 
ir vienas civilis žmogus.

Viso išdegė 15,000 akrų miš
ko ir tai buvęs didžiausias gi 
rios gaisras New Jersey vals
tijoj. Pavojingas gaisras dabar 
siaučia tik vienoj vietoj, į ku 
rią skubiai trokais liko pasiųs 
ta daugiau gesintojų.

Gaisras siautė dideliame tri
kampyje nuo New Gretna iki 
Chasworth ir iki Manahwakiri 
į šiaurę nuo Atlantic City ii 
vasarinių rezortų apielinkėje.

Arabai atmušė ang 
lūs Palestinoje

JERUZOLIMAS, geg. 26. — 
Anglijos policija susirėmime su 
arabais ilgame mūšyje prie Ta- 
bor kalno, arti Nazareto. Bet į 
rytą buvo priversta pasitrauk 
ti pritrukus amunicijos, o ara
bams pradėjus naują ataką.

TOKIO, geg. 26. — Priėmęs 
didžiausį Japonijos istorijoje 
biudžetą, parliamentas baigė ge
gužės 1 d. prasidėjusį posėdį 
Arti pusės viso biudžeto nuėjo 
apsiginklavimo reikalams.

INDIANAPOLIS, ,geg. 26.— 
Browning, 5 metų vaikas, žais
damas įdėjo į savo ausį akme
nuką. Ir ners buvo padarytos 
penkios operacijos, vaikas vis- 
tiek mirė nuo užsikrėtimo.

Sudegė 4 lėktuvas; 3 
žmonės išsigelbėjo

-v ' . .................................... ......

CHICAGO.—Vienas pasažie- 
rius ir du lakūnai išsigelbėjo 
American Airlines lėktuvui už
sidegus orę. Lėktuvas užside
gė tuoj po -pasikėlimo iš muni 
ęįpąlįo airportd kelionei Į Dėt 
roitą. Bet lakūnai spėjo su- 
sigryšti ir nusileisti agal airpor- 
tet pirm negu lėktuvas pilnai 
įsiliepsnojo, taip kad visi trys 
spėjo tik mažai, apdegę iššok
ti • iš lėktuvo, Tuoj po to lėk
tuvas užsiliepsnojo visu smar 
kurnu ir visai9 sudegė.

Rusija apsunkins 
perskiras; nori di

delių šeimynų
MASKVA, geg. 26. — Bol 

ševikai paskelbė naujų ųstaty. 
mų projektą, kuris ..ruošiasi la‘ 
bai apsunkinti perskiras ir pa
daryti jas neprieinamas papras
tiems žmonėms, nes einant tuo 
projektu, net iki 60 nuoš. už 
darbio turi būtį atiduota vaikų 
užlaikymui. O ikišiol Rusija 
buvo paskilbusi lengvomis per 
skiromis.

Motrys, kurios pasiduos ope
racijai išvengimui vaikų gimdy 
mo, bus baudžiamos ir bus vie 
šai paniekintos; bus baudžiami 
kalėjimu ir tie daktarai, kurie 
tokias operacijas darys. O iki
šiol sterilizacija ir abortai da 
gi buvo skatinami.

Pasisakydama už dideles šei 
mynas, bolševikų valdžia priža 
da dideles premijas po septin
to vaiko.

Ex-milionierius kalė
jime už alimentus
CHICAGO.—Ernest A. Jack

son, 55 m., buvęs prezidentas 
Adams-Clark Building Gorp., ku
ri pastatė Bunkeris triobesį, li
ko pasodintas kalėjiman, nega
lint ' užsistatyti $1,000 kaucijos 
dėl nesumokėjimo savo žmonai 
$23,000 užsilikusių jo nemokėtų 
alimentų. JąckSOn yra buvęs 
milionierius, bet pasak jo ad
vokatų, visą turtą praradęs 
1929 m. krache ir dabar dirbąs 
paprastu namų pardavėju.,

žuvo susidaužius 
lėktuvui Kanados 

miškuose
Lėktuvas surastas tik už dviejų 

dięiių po susidahžymo
'■ I.

AMOS, Quebec, geg. 26. — 
Kanados pasažierinis lėktuvas 
susidaužė šiaurinės Quebec da
lies miškuose. Nelaimėje žuvo, 
šeši žmonės. Bet apie nelaime 
pasisekė sužinoti tik už dviejų 
dienų, kada susidaužiusį miš
kuose lėktuvą užtiko kitas lėk
tuvas, kuris buvo išskridęs ieš
koti prapuolusio lėktuvo;

Susidaužęs lėktuvas skrido iš 
Quebec į šį aukso kaąyklų mies
tą. Skrido lakūnas, mechanikas 
ir .keturi pasažieriai, kurių nė 
vienas nėra tikrai žinomas.* Vi-. » 
si jie žuvo. Susidaužė lėktu
vas prie ChibougamaU ežęro, 
250 m. atstume nuo Quebec. 
Manoma, kad lėktuvu skrido 
aukso prospektoriai.

Tai yra pirma nelaimė su 
lėktuvu toje linijoje. Lėktuvą 
valdė W. Clarke, senas laku 
nas, pionierius skraidydavo po 
šiaurinę dalį šios provincijos 
šioje linijoje jis išskraidė be 
jokios nelaimės jau aštuoniub 
metus.

Į nelaimės vietą jšvyko val
džios inspektoriai bandyti nu 
statyti, jei pasiseks nelaimės 
priežastį.

Granata užmušė 3 
vaikus

KLAGENFURT, Austrijoj, g. 
26 —Trys mokyklos vaikai ra
do kalnuose dar nuo karo lai
kų užsilikusią nesprogusią gra
natą. Jiems benešant granatą 
į savo mokyklą, ji sprogo ir 
visus tris vaikus vietoj užmu 
še.

UVALDE, Texas, geg, 26, — 
Mrs. Letha Pettit ir jos -sūnūs 
Leroy, 16 m., liko apkaltinti 
už nužudymą jos vyro ir vaiko 
tėvo.

LONDONAS, geg. 26. —An 
glijfc ruošiasi pradėti derybas 
su Lenkija dėl karo laivyno ap- 
rybojimo.

6 žmonių pasigenda
ma susidūrus 

laivams
LONDONAS, geg. 26. —še 

šių žmonių pasigendama ir ma> 
noma, jie yra žuvę, žyejų lai
vui Picador paskendus už tri. 
jų minučių po susidūrimo ir 
aliejaus laivu San Salvador 
Nelaimė ištiko šiaurės juroje 
14 kitų Picador laivo įgulos na» 
rių išgelbėjo laivas San Salva
dor.

Spėliojimai apie 
Franci jos užsienio 
reikalų ministeri
PARYŽIUS, geg. 26. —Pa

ryžiuje ejna dideli spėliojimai 
apie tai kas bus sekamu Franci- 
jos užsienio reikalų ministeriu 
Radikalų vadas Herriot nuo tos 
vietos atsisako. Taipjau ir pats 
Blum nesutiksiąs priimti jokią 
ministeriją, nors ir ketina aky 
lai sekti užsienio reikalus.

Spėjama, kad ministeriu yei* 
kiausia liks Yvon Delbos, da 
bartinis teisingumo ministeriš, 
radikalas ir aštriausias Lavai 
politikos kritikąs. Ministerio 
yietos nori ir Paul-Bancour. •

Eina gandai, kad į , ministe
riją busianti priimta ir mote
ris, kaipo viešosios sveikatos 
ministeris. Ją numatoma Irenb 
Jeliot-Curie, laimėjusią Nobelio 
dovaną už chemiją.

Bet * visą.) tai. yra. tik gandar 
ir spėjimai, nes pats Blum at* 
sisako suteikti bet kokių žinių

------------------

23 vaikai prigėrė ap
virtus keltuvui

AŪSPITZ, čechoslovakijoje, 
geg. 26.— 23 mokyklos vaikai 
ir vienas vyras prigėrė apvir 
tus keltuvui vidury patvinusius 
Thaya upės.

Liėtuvos šaulių cho
ras Taline

TALINAS. Elta. Į Taliną ge 
gūžės 1 d. atvažiavo mišrus lie
tuvių šaulių sąjungos choras 
Choro pasitikti į Rygą buvo nu
važiavę trys estų' geležinkeliė 
čių choro “Raudam” nariai. 
Talino stotyje lietuvių chorą 
pasitiko estų šaulių ir estų lie
tuvių vienybės draugijos atsto
vai. Choras apžiurėjo Taliną, 
o gegužės 2 d. koncertuos “Ess 
tonios” salėje.

8 studentai prigėrė
CONCEPTION, čili, geg. 26. 

—Valtis, kuria plaukė būrys 
studentų, apvirto ties San Ro- 
sendo ir astuoni studentai pa
skendo.

SPECIALE
KAPŲ PUOŠIMO DIENOS 
laida išeis
GEGUŽES 29 DIENĄ

Joje tilps įžymių rašėjų straipsniai, fotografijos, 
mirusių veikėjų, ir minėjimai palaidotų Lietuvių 
Tautiškose Kapinėse.
Įsigykit šią įdomią laidą, kurioj taipgi tilps Liet. 
Tautišku Kapinių 25 metų Sukaktuvių Iškilmių 
programas.

NAUJIENOS
Gegužės 30 d. parsidavines prie Liet. Tautiškų Ka
pinių. Kaina tiktai 3 centai.

No. 126

Arabai stojo atviron 
kovon su anglais; už

ėmė miestą
LONDONAS, geg. 26. —Ara

bų riaušės Palestinoj virsta 
tikru partizantišku karu prieš 
anglus. Tas karas atėjo Ang 
lijai labai nepatogiu laiku, ka- 
do ji yra užimta Viduržemie 
juroje ir kivirčijasi su Italija.

Iš Cairo gauta žinia, kad ara’ 
bai užėmė svarbų šiaurinės Pa 
lestinos miestą Nablus. Anglai 
bandė juos išvyti iš ten, bet 
nepasisekė. Arabai yra apsi 
ginklavę kulkosvaidžiais ir eina 
smarkus mušis.

Sukilimas Palestinoje neabe
jotinai džiugina Mussolini 
Riaušės yra tiek rimtos, kad ga 
Ii užsiliepsnoti visa Palestina, 
jei Anglija nebandys greitai 
veikti. O tą ji padaryti bent 
šiuo laiku negali.

Tvirtinama, kad anglams da 
bar tenka mokėti už savo svy
ravimą Ethiopijoj. Jei anglai 
butų tvirčiau parėmę ethiopus
tai dabar nė arabai nebūtų dry- 
sę sukilti. Manoma, kad čia 
prisidėjo ir italų propaganda, 
kurią italai vedė tarp arabų pei 
keletą mėnesių.

Susirūpinę padėtimi Palesti
noje yra ir žydų vadai, nes nuo 
arabų pirmiausia nukentės žy
dai. Iš kitos pusės, arabų riau 
šės labiau suartina anglus su 
žydais, nes ikišiol anglai ir į 

žiurėjo nepalankiai, žy 
dai padėjo daug triūso ir iš
leido nemažai pinigų įkūrimui 
savo valstybės Palestinoje, ku
rią dabar klajūnai arabai non 
sunaikinti.

Gaudo “Juodojo Le 
giono” narius; 12 į 
kalinti be kaucijos
DETROIT, Mich., geg. 26. 

— Slaptos teroristų organiza
cijos “Juodasis Legionas” yra 
gaudomi visoje valstijoje. Prieš 
25 jų yra išimti mirties war- 
rantai sąryšy su nužudymu 
darbininko Poole. 12 jų yra 
įkalinti ir nepaliuosuojami už 
jokią kauciją, kadangi jie yra 
kaltinami už žmogžudystę.

Valdžiai pasidavė ir “major 
general” A. F. Lupp, Sr., mie
sto sveikatos tarybos darbinin
kas, kuris slapstėsi kelias die
nas ir kuris vadovavo visam 
“Juodojo Legiono” veikimui 
Michigan valsti j o j.

Miesto valdžia atsikreipė į 
federalinius agentus, prašyda
ma pagelbos išnaikinti, šią te
roristų organizaciją, kuri, kaip 
manoma, yra susirišusi su Ku 
Klux Klanu.

LONDONAS, geg. 26. —Ma- 
noma, kad septyni angliakasiai 
prigėrė vandeniui staiga užlie
jus Loveston kasyklą, Valijoj.
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Phone Canal 6122Pp. Rainiai yra

ADVOKATAI

Dr. T. Dundulis
linksmino

Kiti Lietuviai Daktarai.

SAVEoiAtB 43rd Si.

State 4690 Prospect 1012

KITATAUČIAI
uo 9:00 ryto

AKIĮI SPECIALISTAI

9191

IR CHIRURGAS 
22nd Street

Atvykoį Chicagų dar 
vienas Steponaviciiis

Ateinantį sekriiadie 
ių Liepos darže 
‘Dainų Piknikais’

Lietuvių Moterų Piliečių Ly 
ga apvaikščiojo Motinų Dieną

Monessen, Pa.
ėjo iš namų į namus ir rinko parašus po peticija, kuria pasmerkiamas miesto niėras dėl jų mo
kyklos uždarymo. Kiekvienas liudininkas turėjo pRsimoket'i pd penkis doleriiis, kad atgautų lais-

vietinė mergina, o jduni 
šia proga1 bti 

atžyrrtč’-

Pamatykite tas naujas Ėlek- 
trikinės Ledaunes Buftriko 
Didžiulėj Lcdaunįų Krau
tuvėje. 5 metų garantija.

Physical Therapy 
' and Midwife 
6630 S. Westem 
Avė., , 2nd floor 
Hemlock 9252 s 

Patarnauju prie 
gimdymo namuę 
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.

gegužės 15-tą Sandaros svetai
nėj. ŠušiHiiko > gražus būrelis 

Apie

atitaiso 
_ _ Prireri- 

nius. Visuose atsiti-

Rengia “Pirmyn”, “Naujos Ga
dynės” ir Chicagos Lietuvių 
Vyrų Chorai

4157 ARCHER AVENDE 
Telefonas Virginla 0036.. i 

Ofiso,.valandos nuo 2c—4 irnuO? 
6—-8'v. vak. Nedalioj pagal sutarti

Dr. A. X Manikas
PHYSICIAN-SURGEON

Office 4070. Archer Avė.
Tel. Virginla 1116 

Valandos: 1-^3; .7—8:30 
Office & residence 2519 W.

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

Kasdien, išskyrus ąėręda$. 
Sekmadieni susitarus.

Raudonos Rožės Kliųbo narių 
dėmėtiui: yra’ nutarta daly
vauti! in corpdre Lietdviį Tak
tiškų Kapinių jubilėjinia’me dį>- 
vaikščiojime. Susirinkite prie 
Lietuvių* Liuosybes svetainės 9 
vai: ryto šdštadiėriį. ...

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cerrtiak Road (W. 22 Št.) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5. 

Vakarais: Panedelio, Seredos ir 
Pitnyčioa 6 iki 9. 

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

Telefonas Republic 9600.

A.‘ Montvid, M. D.
West Town Stati' Bank’ Bld£ 

«, 2400 West Madison Street . 
Vai. 1 iki .8 . po pietų. 6 4H 8 va£

v___  Tek Seeley 7330__ .____
Narni telefonas Branswfck 9697

Ofiso TeL Boulevard 6918 
Rez.. TėL Victory 2348

Sekmadiėpis— svarbi diena 
Naujienų piknikas. Visi važiuo
ja, skubo. Aš irgi susitariau 
su advokatu L. W. Kizas, jd 
broliu ir motina. Viso susida 
*rėm šeši,* susėdom Į jų’TiRUjųf 
Hupmobile ir skrendam kaip 
paukščiai per laukus. Visur ža 
lia, kvepia, gražu ir maldnu.

Piknikan įvažiavus darosi nė 
jauku, žmonių daug, autpmo- 
biliai važiuoja, dulksta, lldj6š 
baltos. Bet piknikas visgi sma« 
gus. Laikas bėga greitai ii

Apvaikščiojo Moti 
nu Diena

Mergina kaltinama 
vagyste

Mums sa- 
“Morning 

Star” Klubaš, dr Cicėfo Ka
reiviai yra ekspertai virvių sri
tyje. Jie kaipd geri vyrai tu
rėtu' išeiti ir parodyti ką jie 
gali — aii įveiks choro daihiriim 
Rus, kui^ jau1 taip tikri lai
mėjimo, kad jau savinasi sta^

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
aluūdos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 1W l
vai. Nedaliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted SL 
Tel, Boulevard 1401

Kožną dienų Budrike pro
gramai 7 P. N(. iš stoties 

WAAF, 920 kil.

TeL Office Wentvorth 6389
Rez. Hyde Park 8395

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

Valandos 1—4 po pietų, 7—8v. vnk 
išskyrus seredomi* ir subatomis.

Buš 
kių į pamargihimų, 
mehodijų tai jai! 
.truks, nes ne veltui 
gėjiis yra trys žymiausi 
sų chorai.

Kareivių uniformų skyrius nu
tarė nedalyvauti kapinių jiibr 
lejuj. pabar vėl “Drauge” vą 
dinamas “keleivis” ir “žvab 
gas” galės šaukti “kur karef 
vhj’ gArlie' kur t¥vynėą meile”.

’ —N. Rašė jas.

ambulancb patarnavimas dieną ir Naktį 
YARds 1741-1742 
J. F. ELDEIKB

diDYTOJAi
2201 Wc
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

Seredomis irnedtį, nagai sutarti 
Rez. 6631 So. Callfornia Avenas 

Telefonas Republk 7868

ir aukščiau 
Ant lengvų išmokėjimų

buto A. Tąy- 
Mer 

tuo

Miss Muriel Beier, 22 metų, 
iš Denver, Colofrado*, tos vals
tijos saldainių išdirbėjo duktė.: 
tapo areštuota. Valstybės gynė 
jai kaltina ją ]iavogus $1,500 
vąertės graznų 
or, 5022 'llarper avenue. 
gina sakosi buvusi girta 
laiku, kai graznas pavogusi, ii 
nežino j us ką dariusi.

si- Gi- LACHAVICZ
42-44 East 108th St Tdl; Pullinan 1270 arba Canal 2515

Furniture Mart
3347 So. Halsted St.

Viskas dėl namų už Žemas 
kainas.

Trys žymiausi lietuvių cho
rai Chicagoje bendromis jėgo
mis repgia nepaprastą pikni
ką, ateinantį sekmadienį, Lie
pos Darže, prie Archer ir Keaii 
Avė.

Tai bus “Dainų Piknikas” ii 
jo rengėjai yra Chicagos Lie
tuvių Choras “Pirmyn”, “Nauį 
jos Gadynės” choras ir Chi
cagos Lietuvių Vyrų Choras.

Atsišaukdami į lietuvius čĮrą- 
šuolius, “Bariecus” Vyrų Choro 
kariai kviečia juos į oponen
tus virves traukimui, kuris 
įvyks tame piknike.

Vyrų choro nariai stidarys 
vięną “virvės galą”, o oponen
tai kitą. Ir tas kas laimės, gaus 
visą statirię alaUs. 
ko, kad' NortKsidės

Klubas

EŽERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Mičhlgatt1 AVe. . Tel. Pullnian 5703

ATTORNEYS Al1 LAW 
6322 So. Western Avė., 

Valandos: kasdien nuo .3:39 po pie; 
iki 8:30 v. vak. Subatoj nuo 12 iki 

6:00 vakare, 
188 W. Randplph St.

Valandos: kasdien
. iki 3:00 pp piet,

šeštadienio vakare šameto 
svetainėj apvaikščiota pp. Rai
nių vedybinio gyvenimo sidab
ro jubilėjus 
vietos žinomi gyventojai, auk
lėja dukterį ir du sūnus,, turi 
gražų namą adresu 1619 South 
49 court. Pats p. J. Rainis yra 
veiklus asmuo, priklausąs vie
tinėms. draugijoms ir užimąs 
jų valdybose vietas. Pastarųjų 
keleto metų laiku . jis yra Ljef 
tuvių spulkos kasierius. Nežiu 
rint depresijos jis su finansais 
trubelių neturi.

Jo ir jo žmonos sidabrinėms 
vestuvėms paminėti susirinko 
apščiai svečių, senų drau'gų. Po 
užkandžių rengėja tų iškilmių 
p-nia Stankienė, p-nios Rainie 
nes sesuo, perstatė pokilio ve
dėją Z. Gulbinienę. Buvo iš
šaukta daug kalbėtojų. ^Pama
tinis tonas visų kalbų buvo lin
kėjimas pp. Rainiams sulaukti 
dar 25 metus ir švęsti arba ap
vaikščioti auksinį jubilėjų. Ii 
aš tikiu, kad pp. Rainiai to 
jubiliejaus susilauks, nes abudu 
yra tvirti lietuviai žmonės.

756 West 35th Šf.
Cor. of 85th and Halsted StA. 

ofi,°

Jei svečiams nepakaks loši
mų ir kitų įdomybių, tai jie 
galės ir pasišokti dideliame 
Liepos dai^žo šokių pavilione, 
arba pavaikščioti, pasilsėti ar 
pasilinksminti su draugais dar
žo šini^aihėčįų jmedžių pavė
syj. Da/žaš nuaUgęs gražia’, riė- 
iŠmindžiota žole,, tad dulkių ne
teks atsilankiusiems kvepub-

Dr. Herzmari
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas pęr 81 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris, t k

Gydo staigias ir chroniškas liga* 
vyru, moterų ir vaiku\ pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.
.. Ofisas ir Laboratorija:.

1034 W. 18th SU netoli Morkau Si 
Valandos nuo 10—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:30 vak vakaro.
Tel Canal 3110 ’

i, Rezidencijos telefonai:
Hyde Park 6755 ar Central 7464

Draiiįystė LietuviŲ Kareivių 
paskutiniariiė sdairiiikiniė ii liftą4 
re pasiusti reikalavimą grąžin
ti demokratinę tvarką Lietu
vos piliečiams. Reikalavimas 
nutarta pasiųsti prezidentui 
Smetonai ir Lietuvos atstovybei 
Washingtone. Visos organiza{ 
cijos turėtų tatai padaryti, už
tarti savo brolius skurstančius 
Lietuvoj.

nepajtintam kaip jis praeina ii 
jau pradeda’ temti, žmonės 
skiirstBsi kas sau.

Vien|, reiš(kia> ‘pikriikuoja,

Be virvės traukimo įvykš 
baseball lošimas tarp “Naujoš 
Gadynės” ir “Pirmyn” chorų 
komandų. Komandas žada su-

lygiečių, taipgi svečių, 
stalus susėdę užkaiįdžiavo

Pribuvo A. Zabukierie su sa
vo mokinėmis ir išpildė triVm 
pą įrogrąmėlį. Padaihhvo porą 
dainų solo Elviną; Zabukiutė. 
akompanuojant j Oš motinai p- 
niai Zabukienei;'solo — Stella 
Stankiūtė padainavo porą dą.’f 
nįglių; dainavo kvartetas, kųrj 
sudarė Hypatija . Puniškiutė, 
Eugenija Misčikaičiutė, Stblla 
Stankiūtė ir A. Zabukienė.

Kalbėjo R. ^dzelfąųskienė, 
M. Žalpienė, K.\keturakįėnė ii 
Ą. Jonikienė. P-lė Jųsefina Rim 
saite visus 
vąili;š,čiodama apie, stalus. . .

’•A * KalbėtdjOš^išrČtekė 'kiekvieną! 
savo mintis' apie Motinų Dfė 
ną. Vienos nubodo,- kad reikta 
pagerbti motiiia's, kitos prisi
minė, kad' Motinų Diena per
daug brangiai kainavo. Ta die
na yra pokarinė diena. Už jii 
užmokėta gyvastimis ir kito
kiais nuostoliai^

šeštadienį, gegužės 23 d., 
ChiCagon atvyko svečiuotis pa& 
brolius William Stepbhavičiūš 
iš MOntello, Mas. Chičagoj kef 
tina paburti apie porų savaičių 
o po to vėl grįžti atgal.

P-nas Williamš Steponavi
čius, kaip Kažyš su Jurgiu; yra 
muzikantas.

Galim# sakyti, kad musų Ka
zys Steponavičius įkinkė sava 
brolį svečią kuone iŠ pirmos 
dienos į‘ darbą' — įvairias gai 
das pėrrašineti ir kitokias pai
niavas pinti. Mes žinome, kad 
Pirmyn ir Vyrų Chorų vedėjas 
pats lietingi dirbti; pasirodo ta
čiau; kad jis' ir kitiems pasi
gailėjimo neturi ir verčia juos 
dirbti, nežiūrėdamas ar jie yra 
svečiai, ar atostogoms atvykę.

—V. P.

Ofiso valandos: nuo 2 Ud 4. nuo 7 
iki 8:3Q.(v. Nedėk nu* 10 iki 12 a. to

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS' 

, Ofisas ir Rezjdendia
3335 So. Halsted St

CHICAGO. ILL.

Telephonfc,: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVEN® 
Res. 6515 So. Rodnrell St 
Telephonfti Renublic 9728

O kas sekmadienį darėsi Ci- 
ceroj? Nieko ^aųg nežinau 
Bet žinad tiek; k^id* kelta ves
tuvės Liuosybės svetainėj. Jau
noji 
kis’ chica^iėtik 
no surengtas gražU's 
jautis jauhai porai įvykik

KitbS vėfittivės atsibiiVo Conr 
mdnity Hali. Abi svetainės 
buvo užpildytos. Publika čia 
buvo mišri, net iV Vi&tiiiis kle
bonas dalyvavo. KŪ# tię jau
nieji buvo? Teisybę pasakius, 
neturiu informacijų. • y

DR. G. SERNER 
LIEtftTVlfc

—^ Tek Yardd 1829
Pritaiko Akiniu* 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisaš ir Akinių Dirbtu vi'

JUOZAPAS
L’DEIKl

IR TĖVAS , 
REPublic 8340

šokiams gros George Ste- 
pliėiis Revelers.

Gaukite bilietų nuo choro na 
rių: Priė VaHų jie blflš po 25c. 
- . Jaunieji rengėjai kviečia vi 
sus pas save į svečius.

......  ' J. LIULĖVIČIUS ..
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 8572

keta ir nelaukta mirtis— už-.nėms 
mušė traukinys, 
įvykiu* pasklydo 
riaušių plepalų. Visą tai tųr?
pakelti p. J. Balakas. Jis ti
ktis žmogus, ranką pamoja ii 
sako: fTegul kalba kas kaip 
nori, aš neturiu galios uždraus
ti kalbėti.”

Aš dalyvavau pirmą kartą 
įMbthhj Dteiibš šventėje’ Aš toš 
nuomonės ėsu, kad Motinų Die
na biltiį pdkėištą į Kovos die 
rią. Viso pasaulio' motinos su' 
sirinktiį ir padarytų galą vi
siems karahis.

Ateinantį metą surengkimc 
masinį' mitingą ir isnėškimo 
protestus prieš karus. Tai nau
dingesnį darbą atliksime, negu 
suėjusios viena kitą pagerbsim 
arba dovanėlę iš vaikelių ga
vusios džiaugąimės.

— A. MisČikaitiehe.

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. A shland Avd.
• 2-roa lubos 

CHICAGO. IDL.
OFISO VALANDOS? . ,

A. A. SI. AKIS 
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 787

Vai. 9 ryte iki 5 VaL* vakare.
Ofiso Tel. Central 4490

Gyv. vieta: 6733 CraUdon Avė.
namų Tel.: — Hyde Park 8895

K. P. G ŪGIS
v ADVOKATAS.

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1481-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3328 So. Halsted St. 
Valandos vakarai# nuo 6 iki 8:80.

Tel. Boūlevard 1810.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

nasrai eutartiea.

Ofiso valandos:
12 diena. 2 flęi 8‘ no nllets 

rąl. Nedll. nuo 10 iki 12 'eleųione PLAZA 2401

piknike persiima, 
ike te įvairių kito 

dainų i’ 
tikrai he 

ren

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

Patarnavimas ir naktį
Turime Koplyčias’Visose Miesto Dalyse.

M ALEVOS
Didžiausios malfcvų išdjrbfijų ir <Jlstrl 
bu torių įstaigos Chicagojo. StandartJ 
ngs rųšies malevq už tiktai

DR. VAITUSH, OPf. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių itempima, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo,, nervuotu- 
mo, Skaudama akių karšt 
trumparegyste ii* tollregys! 
g-ią teisingai akii * . „
kiniuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. SpecialS. atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati- 
tajsomos. Valacądoą nuo 10 iki 8 ▼. 
Nedalioj nuo 10 iki 12,
Dauirebr atsitikimų akyp atitaiso

mos be akinių. Kainos plziau 
kaip pirmiau,

4712 South Ashland A V.
Phene Boulevati 7589

Other Sbelvador Models
from up.

THE WORUrS MOST^*“*** 
BEAUTIFUL REFRIGERATOR

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

rerullarfe kainos »OS—S»— 'I* j w » I \ ą ’
Nėra Middle-Man’s pelno 

7.000 g«I. Sherwin yyilliams Trnn Var, 
nlšo. iš Majestic Radio. kuris suban- 
krutavo. $2.75 vertės 
kaina ............... -----......
Namams Maleva, Gloss ar Fiat. Great 
Lakęs rųšies, kitur $2.25, $1.25

■ musų kaina -.-4-----
>MontgoJwe’,y-Ward certifikuota^ maleva 
Sand Kote, finish. pirmiau dSf- AA 
$3.20k
Juodas Screen Enamelis *5O<^ 
Dabar galionas ...................
“Ouinto'’ U. S. Gaiso- $1.00 
mine 25 sv. maišas. 

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

PAINT E^CHANGE OF 
CHICAGO 

1557 MILTVAPKEE AVE. 
S. HALSTED ST. 

. ...2274 ELSTON ĄVE., , 
Telefonas t Armltage 1440.

CICERO.—Praėjusį šeštadie- vien), reiš(kia> hikiDkuoja, 
nį iš ryto palydyta į aihžlnastį d kiti ne taiįj jau toli nho piU 
nabašninkė Batakienė. »Ji’ pa* iiikb vietos škVo artimus irgi’ 
liko nuliudusius tris stiliuj dhk-f miiibs lanko, kvietkas sodina 
terį, vyrą ir keletą artimesnių puošta Lietuvių Tautines Ka 
ir tolhhėšiiių ghtiiŽių.* Įpin^ 25 metij'jiiBiltejbi. Toks

Kaip jau žinome iš pirnies- jau gyvenimas.
nių pranešimų, ją ištiko lieti-1 Lietuvių Tautinėms Kapi- 

gegužės 80 diena yra
Ryšy su tuo svarbi. Pamenu gerai kapinių 
jvairių jvai- įkiteithB dleiiį; l5ah rodomi, vi-

. j; ■t'* ... '■ . *' .. \ ' Mm.

Laidotuvių Direktoriai

Jos.F.Budrik
INCORPORATED

3417 So. Halsted M 
Tel. Boulevard 4705

BUDRIK

J.F.RADŽIUS
668 West 18tn Street Phbrie Caria! 6174

S. M. SKUDAS
718 West 18 th Street , phCĮne Monroe 8877
-- -------------- - ............UJ.1’ į'------- —---------------------------------------- --------------—---------

I J1 ZOIiP
West 46tli Street J phones Boulevard 5208-8418

š. f. Mažeika
8310 Lituanika AVdhtee ;, Phone Yardg 1188

'■ A MASALSKIS ' ,
8307 Lituaniėa Avenue ; Phėhe Boulevard 4189

vakaro, Netoliomis nuo 10 Ud 12 
valandai diena. 

Phone MIDWAY 2880.
*              ■III I »l

Telefoną. Yardr 099T'

Dr. Maurice Kahn 
4681 SOUTH ASHLAND mČ

Nuo. 10 iki 
7 ild 8 v 

Rez, T
Ofiso Tel Dorchester 5194 

Rei. Tel Drexu 9191 

Dr. A. A Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku. Vyriškų, Valkų Ir visų

Ofisas, 61 
r" L 

įlomis ir šventadieniais 10—19 
diena.

Mirė Jessie Stoner, pirm dvi
dešimties metų pagarsėjusi mu
zikėlės komedijos aktorė. Mirė 
ji skurdžiai, pastaruoju laiku 
gyvenusi kuone pabastos gy
venimą.

ILaidotuvių Direktoriai!

Pholie Boalevard 7042

Dr. C. Z, VezėFfe 
Dentistaa 

4645 So. Ashland Avė.
arti ;47,th Street ', 

Valandos nud 9 iki 8 vakari).
Seredoj pagal sutarti,

Dr. Strikol’is 
Gydytojas ir Chirurgus 
Ofisas 4645 SO. Z '

Ofiso vai.:.Nuo 2ii— __ 
vak. Nedėlioj pagal sutarimų.

Ofiso Tel,: Boulevsrd 
Namu TėL: Prospect

147 “Jehovos liudininkai’’ pateko už grotų dėl nesilaikymo tvarkos. Mat,

SHI.AND
14 ir mio

7820
1986

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose
. ■ r “

3421 S. Halsted St.
Rezidencija

ADVOKATAS

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

Rezidencija
3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

M ode: 
11’uj‘rated 
GAP 50.



Trečiadienis, geg. 27, 1936

[korespondencijos]
Sodus, Mich.

Mirė Stefanija Rakauskienė

Vakar šv. Kryžiaus ligoninė
je mirė -Stefanija Rakauskienė 
iš Sodus, Mich. Ji jau ilgoką 
laiką sirguliavo ir atvyko į Chi- 
cago gydytis, šv. Kryžiaus li
goninėje jai buvo padaryta 
operacija. Operacijos ji neat
laikė ir mirė.

Chicagiečiams ponai RaKau- 
skai buvo gerai žinomi. Prieš 
daug metų jie įsigijo farmą 
Sodus, Mich. Vasaros metu bū
riai chicagįečių važiuodavo j tą 
farmą atostogų praleisti. Ta
čiau šią vasarą nuvažiavę ato
stogų jie šeimininkės jau nebe
ras...

Stefanija Rakauskienė yra 
pašarvota koplyčioje adresu 
2506 W. 63 St. Laidotuvės 
įvyks penktadienį, gegužės 29 
d. 8:30 vai. ryto iš koplyčios 
bus išlydėta į bažnyčią, o iš 
ten j šv. Kazimiero kapines.

Velionė paliko vyrą, dvi duk
teris, du sūnūs ir daug kitų 
giminių.

Daktaras Jonas šliupas su žmona ir sunum. Jie pasiekė Chi- 
cagą antradienį, geg. 27 d., ir apsistojo Atlantic viešbuty. Dak
taras kalbės Lietuvių Tautinių kapinių 25 metų sukaktuvių ap- 
vaikščiojime gegužės 30 d. Vėliau, birželio 4 d., jam rengiama 
prakalbos Lietuvių Auditorijoj, Bridgeporte.

Dr. Jonas Šliupas At
vyko į Chicago

Lietuvių Draugijų ir 
Kliubų dėmesiui

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

"NAUJIENŲ” ADM.

Antradienį, gegužės 26 die- čiuoti, pasikalbėti su pažįsta 
ną, 8:30 valandą ryto į Chi- 
cagą atvyko Dr. Jonas šliupas, 
seniai laukiamas daugelio chi 
cagiečių svetys iš Lietuvos.

Daktaras šliupas su žmona 
ir sunumi apsistojo Atlantic 
viešbuty.

Pats daktaras atrodo gerai, 
sveikas, energingas ir tvirtas. 
Ir šeimyna graži. Moteris sim
patiška ponia, o sūnys nepa 
prastai gyvas, akyvus bernai
tis.

Daktaras planuoja praleisti 
keletą dienų privačiai, pasisve-

mais ir kai kurtais lietuvių dar
buotojais.

firmas jo viešas pasirody
mas Chicagoj bus Lietuvių Tau
tinių kapinių 25 metų sukak
tuvių ap vaikščiojimo dienoje, 
gegužės 30-tą, Lietuvių Tauti
nėse kapinėse. .

Paskiau birželio 4 dieną jam 
pagerbti bus surengtos didelės 
prakalbos ir vakarienė Lietuvių 
Auditorijoj, Bridgeporte.

Keletui asmenų, kurie 
miausia daktarą pasitiko, 
papasakojo įdomių dalykų 
Lietuvą.—X.

pir 
jis 

apie

NAUJA RAKANDU KRAUTUVE 
IR DIRBTUVE 

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

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

Iš Žagariečių Klubo 
susirinkimo

ma

GREITAI IR PIGIAI
Išmokiname Anglų Kalbos,' Gra
matikos, Sintakses, ■ Aritmetikos, 

’TKhygVedystės, Stenografijos, Pilie-’ 
tybės. ir kitu mokslo dalykų. Musų 
mokyklos nauja sistema stebėtinai 
greitai užbaigiama pradini mokslą i 
devynis mėnesius; aukštesni mok
slą i vienus metus, šita mokykla 
jau davė mokslo* tūkstančiams 
žmonių, ir tai padaryta per dvide
šimt tris metus. Todėl kviečiame 
brolius lietuvius Amerikos Lietu
viu. Mokyklon įsirašyti ir mokytis.

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

MES PERKAM 
MORTGIČIUS

Chapman & Co
INC.

135 S. La Šalie St
Franklin 0576

VISUOMET ŽEMAS KAINAS 
X-RAY

Vai.: 8:30 iki 8:30 v. vak.
TEL. HARRISON 0751
32 6 S STATE ST

Opposite Pavis Store, 2d Floor

Pereitą sekmadienį p. Yuškos 
salėj žagariečiai laikė mėnesini 
susirinkimą, žagariečių Klube 
pirm. P. -Arlauskui, atidarius su
sirinkimą, buvo priimtas į klu 
bą naujas narys jaunas auga 
lotas vyrukas Bruno Povilaitis 
Tai žagariečių darbuotojų pp* 
Povilaičių sūnūs. Kaip Bruno 
tėvai yra veiklus žagariečių 
klubo nariai; reikia manyti, 
kad ir Bruno bus veiklus.

P-lė S. • Ambrozaitė perskai 
te protokolą, kuris vienbalsiai 
buvo priimtas. Toliau sekę 
laiškų ir korespondencijų skai’ 
tymas. Tarp jų buvo skaity
tas laiškas ir nuo Chicagos lie
tuvių šaukiamo kongreso komi 
teto pirm. J. Mickevičiaus ii 
sekr. p-lės E. Mikužiutės. Laiš
kas kviečia rinkti delegatus į 
busiantį lietuvių kongresą, ku
ris įvyks birželio 20—21 d.d 
Clevelande, Ohio. Vienbalsiai 
delegatu tapo išrinktas R. šniu 
kas. Jeigu, įvykių kokios kliū
tys ir jis negalėtų važiuoti j 
Clevelandą, tai jo vietoj daly 
vaus žagariečių klubo pirmi 
ninkas P. Arlauskas.

Apsvarsčiufe daug bėgančių 
reikalų, buvo renkami darbiniu' 
kai jyykstančiam 14 d. birže
lio piknikui, kuris atsibus p. 
Miknio

John
rudens sezonui prasidėjus ben
dromis žagariečių klubo spėko
mis pastatyti teatrališką vaka 
rą. Taip pat žagariečių klubas 
yra pasiruošęs formališkai da
lyvauti Lietuvių Tautinių ka
pinių jubiliejaus apvaikščiojo 
me.—R. šniukas.

ryto. Visi nariai ir narės 
lonėkite dalyvauti tą dieną, 
kapų apvaikščiojime.' Visi SLA- 
129tos kuopos nariai ir narės 
malonėkite susirinkti tą rytą 
apie 8:00 vai. prie1 kapinių var- 
tų.

Antras. Yra šaukiamas prieš- 
pųsmetinis. tsusirinkimas, kuris 
įvyks birželio 7 cFljOO vai. po
piet G. Chernausko sVet., 1900 
So. Union Avė. Visi .nariai h 
narės malonėkite bŠfo štamo 
susirinkime, nes yra dau^kas 
apsvarstyti; užsimokėkite iruž-1 
liktas duokles.

Trečias. Yra rengiamas kuo
pos delegatų išleistuvių vaka 
ras į 39-tą SLA. Seimą. Vaka
ras rengiamas birželio 7 d. G- 
Chernausko svet., 1900 So. 
Union Avė. Tą pačią dieną, 
kai bus kuopos susirinkimas.. 
Vakaras prasidės tuoj po su
sirinkimo. Bus muzika, šoktai, 
užkandžiai ir alus.

Visi nariai ir narės nepamirš
kime šiuos 'SLA. 129 ktfopoš 
darbus, dalyvaukime visi.

—W. Pankauskas, Fin. Sekr.

Calumet City, III
žinios

darže.
Pukinskas prižadėjo

ŠIOS SAVAITES

Eilra Bargenai
SAMPELINfi J 
ELEKTRIKINfi 
LEDAUNE 
VERTES $150 69
ROOSEVELT 

FURNITUREęP?
2310 West 

Roosevelt Road
Tel. Seeley 8760

S.LA. 129 kuopos 
narių dėmesiui

Gerbiami nariai ir narės! 
šiuo esate kviečiami dalyvauti 
sekamuose, trijuose kuopos pa
kvietimuose :

Pirmas. Yra Tautiškų Ka
pinių 25 metų Jubiliejaus ap 
vaikščiojimas kapų ppošimo 
dienoje, gegužės 30 d. Apvai-

NAUJIENOS, Chicago, UI.
........... ;----- - ------- . ----

Iš North West Mote
rų Kliubo darbuotės

'■ i' į ,: *

North West Lietuvių Moterų 
Kliubas laike susirinkimą ant* 
radieni, gegužės 19 d., pp. Kai
rių bute, 5128 West George st.

Susirinkimas buvo skaitlin 
gas. Sekretorė M. KeraucunienČ 
perskaitė laišką lietuvių drau
gijų komiteto, ' kurs rupihasl 
šaukimii lietuvių kongreso Cle
velande. Laiškas buvo priimtas, 
Nutarta pasiųsti prezidentui 
Antanui Smetonai reikalavimą 
grąžinti spaudos laisvę Lietu
voj. v:

Toliau komisija perskaitė ra
portą iš baliaus, kurs įvyko ge
gužės 9 dieną. Raportas parodė, 
kad balius gerai pavyko ir liko 
pelno.

Po to eita prie natoj ų suma
nymų. Nutarta surengti išvaV 
žiavimą Jefferson giriose birže
lio 14 dieną.

Tapo priimta nauja narė p-ia 
S. Kedzel. Ji yra jauna ir ener
ginga ponia ir pasižadėjo kartu 
veikti kliubo gerovei. —E. R.

• ■ •

Lietuviai ir lietuvai
tes naėme leidimus 

vedyboms
. Šie lietirviąi ir lietuvaitės iŠ 

siemė laisniuš (leidimus) 
dyboiftš:

Joseph Kersnauskis 53 m. ii 
jtfelen Litanis 50 m.

Charles Brooks 32 m. ir Ann 
Pepsis 30 m.

L Max Humislowski 21 m 
Geųevieve Zawadis 18 m.

Valentine Lukas 24
Heleh Parson 19 m. v .

Joseph Jakubonis 26 
Alice Andrulis 24 m.

Peter Sinkevičius 31 
Anna Andriulis 27 m.

i Viėtor Wiederičht 26 m 
Emily Bucžkiowicz 19 m.

Thomas Kaminski 21 m 
Rose Hagenauer 21 ni.

Matthew Pilas 24 m. ir Ma
ria Rykaczewski 22 m.

Joseph Soltis 29 m. ir Sophio 
Pardell 35 m.

Daniel Slėnis 56 m. ir Anelė 
Katkaųskaitė 40 m.

Frąnk Jakubowski 31 m. ir 
Barbara Hollitch 26 m.

m

m

m.

ii

ii

n

n

• '' L

Ekskursijos po Chi 
cagą

Ekskursijos po Chicagą, ku
rios rengiama Apšviėtos Tary
bos priežiūroj, ateinančią sa
vaitę bus: ■ • .

Gegužės 31d. — The Little 
Church at the End of thė 
Road; būrys susirinks 3 vai. 
popiet prie St. Stephens bažny
čios, 3333 North Albapy avė.'

Birželio 2 — George Williams 
Gollege; būrys susirinks 3:30 
vai. popiet prie ' 5315 Drexel 
blvd.

Birželio 2 — Chinatown; bū
rys susirinks 8 vai. vakaro prie 
22 gatvės elevatoriaus stoties, 
tarp State ir Wabash avė.

Birželio 3 -The South Wa- 
ter Street Market; būrys susi
rinks 2:30 vai!: popiet kliubo 
trobesy. 1144 y^est 14 place. 
j Birželio 3 d. — Boys Bro- 
therhood Rėpublic and Marcy 
Center; būrys susitiks 8 'vai. 
vakaro Marcy Center, 1539 So. 
Springfield avė.
j Birželio 4 f— River Forest 
Centennial; būrys susirinks 
2:30 vai. popiet prie Wiscon- 
sin-Marion st. elevatoriaus sto
ties. " ■ \ •.

Birželio — ĄlongJ Indian 
Trails; būrys susitiks 2:30 vai. 
popiet prie Petoblo avenue, Ąd- 
dison busų linijos gale.

Teisia Loebo užmu
šėją

Joliet miestely prasidėjo teis 
mas James Day, kuris kalėji
me nužudė Richardą Ldebą 
Chicagos turčių sūnų, patekusi 
kalėjiman ir sėdėjusi jame jaii 
keletą metų už galvąžudystę.

Gegužės 24 dieną Naujienų 
pavasariniame piknike dalyva
vo lietuvių ir iš Calumet City, 
III. Taipjau buvo piknike iš 
Indiana Harbor ir iŠ East Chi
cago, Ind.,

Lietuviai iš šių kolonijų at
vyko į Birutės Daržą pasilinks
minti, pasišokti ir pasimatyti 
gražiam piknike su kitų kolo
nijų ir Chicagos lietuviais ir 
visuomenės darbuotojais.

šie lietuviai iš Calumet City 
dalyvavo piknike: p-ios ir p-lė ’ 
Bublis, J. C. Vodas, O. Kook-.l 
nis, Anthony L. Bublis ir Bert 
Bublis.

Iš Indiana Harbor buvo: Pet
ras Guzis ir Juozas Valavičius.

Iš East Chicago buvo p-ios 
ir p-lė J. Matukas.

Piknikas visiems labai pati
ko. Muzika buvo gera. Užkan
džiai taipgi skanus. Orkestrą 
grojo amerikoniškus ir lietuviš
kus šokius. Atsilankę svečiai 
susipažino su daugeliu Chica-

kščiojimas prasidės 9:39 val< gos lietuvių. —jaunas Antanas

Apkaltinti du politi 
kieriai

Grand džiurė apkaltino (in- 
daitino) du4 politikierius, būtent 
Hugh J. Falvey ir Olanzo Big- 
lėy. šie du asmenys tarnavo 
teismuose kaip beilifo padėjė
jai. Jie yra kaltinami tuo, kad 
klastingomis priemonėmis pa
imdavo pinigus varde tų pa
šauktų tarnauti džiurėj asme
nų, kurie netarnaudavo, taigi 
atlyginimo už tarnybą neieško 
dąvo. Kaltinamieji politikieriai 
turi užsidėti po $5,000 kauci
ją kiekvienas iki teismo.

Haven, Mich.* ir iš Calumet 
City. Po vakarienės svečiai pa
šoko, padainavo ir gražiai laiką 
praleido. Skirstėsi visi linkėda
mi laimės jaunai , porai šeimy
niniame gyvenime.

Albertas Mittskiis yra sūnūs 
Mr. ir Mrs. Jurgiu Mittskus.

Pp. . Mittskai yra namus, malo
nus, draugiški žmonės. Jie abu
du yra Chicagos Lietuvių Drau
gijos nariai. P-ią Ona Mittskie- 
nė buvo draugijos kontestantė. 
Mittskai ir Bubliai skai’to taip
gi Naujienas.

Jaunas Antanas.

BARGAIN OUTLET ” .....
MILŽINIŠKAS Kffi,Atdara Ketv. 9:30

ryto iki 8:30 p. p.

Stako Perviršio išpardavimas!
Kai tik Laikas Dekoracijos Dienai
Baltos Skrybėlės

49c
Vertė iki $1.88 
Mail Ordej ka- 
taliogo stako 
perviršis š i o 
sezono vėliau
sio styl i a u s 
mot erims ir 
mdrg i n o m s. 

Pasirinkti iš' 1000 tiktai.

Bovelnų Dresės 
59c 

šimtai p 1 a u- 
n a mų sijonų 
šio sezono gy 
viausios spal
vos ir pavyz
džiai, pilno 
kirpimo, visos 
saizos iki 52, 

vertė iki 98c. Kiekviena 58c.

BATELIAI!
Virš 3000

porų—baltų, pilkų šviesių, 
mėlynų ir juodų.

batelių vertybė iš
vertė $3.00 už 

• ties • cafskins 
• pumps • straps 

cuban heels.

Didžiausia h 
torijoj. Gerj 
pprų. • kids
• oxfords '
• spike ir c

1.49
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gegužės

Vestuves Northsidėje
Praėjusį šeštadienį

16 d., St. Stephens bažnyčioj
buvo duotas šliubas Albertui 
riittskus ir Rose Wuzek. šliu- 
bo apeigos atlikta 10 vai. ryto. 
Per šliubą ir mišias giedojo 
Choras. ‘ ! ■

Vestuvių grupėj buvo devy
ni asmenys: Aštuoni jų chica- 
giečiaį,; o dėvyntas, jaunuolis 
Anthony L. Bublis, iŠ Caltomet 
City, III. Antanas mat yra Al
berto Mittskaus giminė.
! Po šliubo vestuvių grupė, tė
vai ir giminės, nuvažiavo > į 
Varšuvos restoraną pusryčiam. 
Stalai buvo gražiai parėdyti, 
valgiai gerai priruošti. .

Apie antrą valandą popiet 
grupė nusitraukė paveikslus 
fotografo studijoj.

Vakare privažiavo pilna sve
tainė giminių ir svečių. Vaka
rienės laiku gražius linkėjimus 
išreiškė Mittskai, Wuzekaį, Ma
rokai, Bubliai ir kiti. Buvo sve
čių iš Waukegan, III., Grand

MASTER WIND0W SHADE C0.
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.)

......... ■ _________i  . ..  ■ -.  —.............................

Vienintelis Lentų Yardas Chicagoje su 

Visomis Pasaulines Parodos Lentomis 
Žemiausios kainos U. S. A.
Naujos ir vartotos lentos ' 

2x4 kaip naujos, švarios pigiai kaip pėda už ...... .
1x6 kaip naujos, švarios, 100 bėgamų pėdų .... . $1.00
Lentelės, kaip naujos, ryšulys ......  20<

LOUIS M EITUS
‘ r* <' -ST- '

LUMBERCOMPANy
I 3800-50 So. Western Avenue 

šiaurvakarinis kampas Archer ir Westem, Chicago. Atdara sekma
dieniais visų dienų. Jei norit sutaupyti pinigų ant statybos medžia- 
Įgos užeikit i musų yardų. ,

Kodėl perdaug sta- w‘* Sp 
ke šiandien ? M e s 
užsakėme 1000 siu- 
tų, gamintojas šian- —
dien atsiuntė 1200. 
Mes užsakėme juo- « 
dų, gamintojas ori- m* 
siuntė baltų. MesL,. „ 
perkame 18 saizos, 
gamintojas pristato 
16. Tai yra stako 
perviršius, išpardu- 
odamas per smulk- 
menų Oulet auko- 
jamomis kainomis.

Virš 1000 11
DRESIŲ p

Spausdinti ir pašte- 
lės pasverto šilko, W
royano, acetates ir KįĮ
gflažų^'novelties. Vi- 
sos saizos iškaitant 
ir storąsias. $4.98 
vertės special.

$1.49 vpr
$1.99—$2.99 f

BALTAS SWAG- Į į Jį
GER WAFFLE ___ W

weaves x
Geros kokybės kautai vėliausio «ty- 
liaus swagger, gerai padaryti, pilno 
kirpimo, verte iki $3.98, special De- 
coracijos Dienai, tiktai 51.79

nu $ttitY'4ooo

Kampas Harrison St.

š'š M ■
- '■

■O-
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SPECIALS!!!
VYRŲ MARŠKINIAI. 100 broadcloth* i 
ir perkelio tvirtos spalvoą, kai kurie 
pavyzdžiai. Nuo 14 iki 17 -.saizos, kad 
išparduoti 99c
KAUTAI NUO LIETAUS. Moterims. 

‘Special ......... —....................... «49
DARBINIAI MARŠKINIAI. Mėlyni 
Chambray, visų šaižų, A

< Tiktai ...................................

1 750 porų kortenų setai, verte
iki 95c. už porų 25c 
SKIRTINI ŠVIEŽUS KUKIAI, 
prieinama kaina Dekoracijos

* ‘ „ Dienai, j

n||| n Jus išgarsins
I I I ■ Per Draugiją Užsienio Lietuviams

L I I Remti galite pasiskelbti viso pa- 
*■ • šaulio lietuvių spaudoje.
Dėl Sąlygų T| IT T n 
kreipkis j " U L H

Nepriklausomybės Aikštė 3, KAUNAS, UTHUANIA

BOSTON SHOE STORE
.1 3435 SO. HALSTED STREET

Savo BALTUS IR SPALVOTUS
Pirkit
VĖL....

BOSTON’S
$

• Mėlyni
e Raudoni
e Geltoni
• Rožavi
e Gelsvi

• SANDALIAI...
• STRAPS...
• OXFORDS..,
•SPORT OXFORDS 

ssr-""1“———

Visi 
tivirtos 
skuros 
NAUJI STYLIAI

98
IR 

VIRŠ.
NAUJAUSI STYLIAI
Taipgi baltas patentas

• Aukštos ir žemos kulnės
• Didelis įvairumas lygių

AAAA iki EEE

VYRU IR BERNIUKŲ
SPORT OXFORDS

• BALTI 
t • Balti ir Juodi

$

VAIKAMS
Didelis pasirinki

mas

PANČIAKŲ SPECIAL 
FULL FASHIONED CHIFFON " 

NAUJAUSIO STYLIAUS

98
DYDIS 
Biki 12

POLL PARROT 
ir

STAR BRAND 
čeverykų.

Garantuoti 
tikros 

skuros.

BOSTON BATELIAI YRA GERESNI

BOSTON SHOE STORE
3435 So. Halsted St.
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Taephone CANal 8500

38.00 
4.00 
2.00 
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UlaakyKo Salmn
Chicagoje — paštu:

Metami .. ■■■■...-............... .
Pusei metų___________
Trims menesiams_____
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui---------

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ............ - 8c
Savaitei 18c
Mėnesiui ..—....... 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: a 

Metams------- —
Pusei metų-----....
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams_________________ 38.00
Pusei metų
Trims mėnesiams __ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.
R— ........................— - ■ --------------- -

35.00
2,75
1.50
1.00

. .75

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė 1739 S. Halsted SU Chicago, 
DL Telefonas Cinai 8500.

____ 4.00

NACIŲ SĄMOKSLAS KLAIPĖDOJE?
I — 1 ............ I ■*■

Klaipėdos miesto policija paskelbė susekusi didelį 
sąmokslą "Šnipų, dirbusių neįvardintos svetimos valsty
bės naudai”. Kas ta valstybė, kiekvienas gali suprasti. 
Aišku, kad čia “šnipais” vadinama Hitlerio agentai, ku
rie Klaipėdoje veda slaptą agitaciją prieš Lietuvą.

Policija suėmė 123 įtariamus sąmokslininkus.
Vargiai galima abejoti, kad tie policijos kaltinimai 

yra ne be pagrindo. Vokietijos valdžia, be abejonės, ne? 
atsižadėjo savo tikslo “išvaduoti” Klaipėdos kraštą, at
plėšiant j; nuo Lietuvos ir prijungiant prie Vokietijos. 
Tai ne pirmas ir ne paskutinis kartas, kad policija, tuos 
sąmokslininkus sučiumpa

Visi atsimena/ kaip prieš keletą metų Klaipėdoje 
buvo susektas dar pavojingesnis sąmokslas, negu dabar. 
Tuomet buvo stigauta lyderiai plačiai išsišakojusios 
slaptos organizacijos, kuri planavo įvykinti Klaipėdos 
krašte ginkluotą sukilimą prieš Lietuvos valdžią. Kele
tas stambesniųjų kaltininkų buvo nuteisti mirčiai.

Tačiau ne vienas nuteistųjų nebuvo sušaudytas.
Šaudyti. Hitlerio agentus Lietuvos tautininkų val

džia nedrįsta. Ji šaudo tiktai Lietuvos ūkininkus,, kurie 
reikalauja laisvės!

f

pruntą” ‘^tautiečiai su katali
kais”. Bet partyviški klerikalai 
nelabai yra linkę prie tokio 
“prunto”. Jie dėtųsi su tauti
ninkais tiktai tame atsitikime, 
jeigu Lietuvos valdančioji par
tija išpildytų krik-demų reika
lavimus.

“Draugas” juos išdėsto ši-, 
taip:

“Mes anuo kartu rašėme, 
kad tam susiartinimui pra
džia turi pasidaryti; Lietuvo
je. Kol Lietuvos tautininkai 
persekios katalikus, tol ir Čia 
katalikai negalės su tautinin
kais bendradarbiauti. Tai 
viena sąlyga. Kita — jie tu'? 
ri atsisakyti platinę žalingą 
tautai laisvamanybę, turi nu
stoti rėmę nezaleŽninkuš, 
šmeižę katalikų įstaigas ir 
musų kunigus. Ar jie turės 
užtektinai .drąsos to išsižar 
dėti, mes abejojam. Jei jie 
čia parsikvietė savo tėvą dr. 
Šliupą, reiškia, kad jie ir 
toliau yra pasiryžę eiti išti 
žusiu laisvamanybės keliu.

Jon traukti lietuvių visuome
nę. Kol tautininkai eis to: 
kiais kėliais, tol mums bus 
negalima sU jais susiartinti.”

THOMAŠ ATMETĖ “BENDRA
FRONTĄ”

Sociilistų partijoje, kaip ži
noma, laimėjo “kairysis spar
nas”,- vadovaujant Normanui 
Thomasui. Amerikos komunis
tai, kaip įmanydami tą “kairią
ją” frakciją rėme, taigi, rodos, 
turėjo išsipildyti visi jų troš
kimai, 7 kada “senoji gvardija” 
buvo ne tik nugalėta konvenci
joje, bet ir išėjo lauk ir įsteigė 
naują partiją — “Social-Demd- 

Tačiau ko-
naują partiją — 
kraitinę Sąjungą1 
munistams .teko nusivilti.

Socialistų konvencijai atsiun
tė ilgą laišką William Z. Fos- 
ter ir Earl Browder, kviesdami 
socialistus į bendrą frontą su 
komunistais, šitą kvietimą Tho- 
maso kontroliuojama konvenci
ja vienbalsiai atmetė.

Harlan Crouch.

INDIANAPOLIS, Ind. — Har
lan Crouch, kuris yra įtariamas 
nušovimu John R. Fosterio, fe- 
deralės valdžios agento. Kol kas 
jis dar nėra suimtas.

Kritika ir Polemika
BROLIŠKAS PA 

MOKSLAS

venimo logika, kerta į opiausi 
musų tautos nervą — jaunąją 
kartą, vaikus! a

Jie visi nyksta tiek dvasia, 
tiek kunu ir galop musų tauta 
susilaukia nemaža degeneratų, 
politinių ir kitokių razbaininkų, 
tūriais paskui nusiskundžiama, 
kad jie vagia, plėšia savo kraš
tą, kad jię-kompromituoja savo 
tautą svetimtaučių akyse, kad 
jie esą votis ant visuomenės 
kūno. Taip, jie yra votis. Ir 
kas tuo kaltas, kas tą votj ug
do, kultivuoja?

čia gludi musų tragedijų tra
gedija!..

Lietuviškas Eretikas.
Montevideo, Uruguay.

Tik ką atėjo 
150 

KULTŪROS 
Numeris . 

Padidinta ir labai įdomi 
laida. Galima guti 

Naujienose 
Kaina 45 centai

PO RINKIMŲ BELGIJOJE
Belgijoje socialistai jau irgi pasidarė stipriausia 

partija. Ilgą laiką jie stovėjo>ntroje vietoje, po katali
kų. Dabar socialistai katalikus, jau pralenkė.

Griežtai . laikantis parlamentinių tradicijų, Belgijo
je turėtų dabar 'Valdžidš/prješakyje. atsistoti socialistų 
vadas, Emile Vandervelde. Bet galimas daiktas, kad 
premjeru pasiliks Paul Van Zeeland, kuris yra pažais 
gių katalikų vadas, o socialistai bus, kaip buvo iki šiol, 
ministerių kabineto nariai.

Belgijos valdžia yra koalicinė. Ji susideda iš trijų 
stambiausiųjų partijų: katalikų, socialistų ir liberalų. 
Ji susidarė 14 mėnesių atgal, kuomet kraštas buvo atsi
dūręs tokiame aštriame finansiniame krizyje, kad dau
gelis bijojo fašistiško perversmo.

Finansinė ir ekonominė krašto padėtis per tuos 14 
mėnesių žymiai pagerėjo. Tačiau krizis dar anaįptol nė
ra praėjęs, todėl nėra visai išnykęs ir fašizmo pavojus. 
Pastebėtina, kad dabartiniuose rinkimuose staigiai iš
kilo “rexistų” partija. Pirmiaus jos visai nebuvo, o da
bar ji vienu užsimojimu laimėjo 21 vietą parlamente. 
Jos agitacijos metodai visai tokie pat,kaip Vokietijo? 
“nacių”, žymiai pakilo ir kitos dvi kraštutinės grupės: 
Flamandijos nacionalistai ir komunistai.

Visi šitie kraštutiniai elementai, net ir sudėti i 
daiktą, kolkas yra dar persilpni sunaikinti parlamenti
nę tvarką'Belgijoje. Bet tas faktas, kad jie auga, liu
dija, ka’d krašto ekonominis gyvenimas dar nėra pasvei
kęs. ’

Jeigu metai su viršum laiko atgal nebūtų susiorga
nizavusi koalicinė valdžia iš stipriausiųjų Belgijos par
tijų, tai dabartiniuose rinkimuose fašistai, veikiausia, 
butų pasidarę dar stipresni.

Rašydamas tą straipsnį apie 
komunistų dalyvavimą demo
kratijai ginti kongrese, kuris 
tilpo “Naujienų” No. 113, vi
sai nesitikėjau, kad užsitrauk
siu ant savęs rūstybę tokios 
garsios ypatos kaip p. A. K. 
Rutkauskas, kuris mokydamas 
mane mandagumo, parašė Vil- 
nyj straipsnį, išvadindamas ma
ne fanatiku ir kvailiu, 
aš savo straipsnyj apie 
K. Rutkatfską nieko visai 
kiau. .

Bet pažiūrėkime kas
straipsnyj buvo tokio baisaus 
kad p. A. K. ‘Rutkauskas taip 
“broliškai” koliojasi. ’ J

P. A. K. Rutkauskas rašo, 
kad kas mokinasi,’ tas ir save 
nuomones pajėgia pakeisti. Taip; 
;aip, žinoma. Bet nekeisti 
vo nuomonės su kožna vėjo 
maina. O komunistai iki 
taip tik tą ir darė. Ką jie 
kar niekino ir smerkė, tą 
šiandien giria ir atbulai, 
pati demokratija iki šiol
munistams buvo buržujų išmis 
las dėl žmonių kvailinimo, o 
dabar jau pasidarė geras da
lykas.

Jeigu4 komunistai nuoširdžia: 
permainytų savo pažvalgas kas 
link demokratijos, tai jie rei 
kalautų jos ne tik Lietuvai, 
bet Ir Rusijai, kur demokra
tijos nė kiek nedaugiau yra

nors

nesą*

tame

sa- 
at 
šiol 
va 
jie 
Ta 
ko-

kaip ir Lietuvoj. Jeigii kas nors 
kitas taip elgtųsi kokiame nors 
klausime kaip komunistai el
giasi demokratijos, tai ir ko 
munistai sakytų, kad tai yra 
neišmintinga.

Toliau p. A. K. Rutkauskas 
rašo, kad demokratinei tvar
kai atsteigti susispietė visokių 
įsitikinimų žmonės. Aš nesu' 
pranta kaip kitokių įsitikini
mų žmonės, be demokratiškai 
nusistačiusių, gali dalyvauti ko
voj už demokratiją;

Kas link mano išsireiškimo,- 
kad pas komunistus pasiliko 
keletas tamsiausių sufanatizuo
tų pasekėjų, tai gal aš ir per 
šiurkščiai išsitariau, gal reikė
jo pavartoti švelnesnį budvar 
dį, pavyzdžiui, lėngvatikiškiau- 
si, bet už tai aš .Įuriu jų pačių 
atsiprašyti, bet kam čia p. A 
K. Rutkauskui reikią lošti liūd
no paveikslo didvyrio rolę?

Kiti p. A. K, Rutkausko fi
losofavimai apie tikėjimą, ne
žinojimą ir kitųg galus, nėra 
verti išvalgyto kiaušinio.

Prie pabaigos aš patarčiau 
p. A. K. Rutkauskui perskai
tyti savo straipsnius apie Dr. 
J. Šliupą, kurie tilpo tūlą laiką 
atgal “Naujienose”. Nežinau 
kaip į tokius straipsnius yra 
žiūrima mokslo rateliuose, bet 
pas paprastus žmones jie yra 
vadinami ypatos niekinimu1.

žinodamas kad,p. A. K. Rut
kausko laikas yra brangus mo
kslo rateliuose, todėl toliau j 
jokias diskusijas su juo nei
siu. — J. P.

bet kurios nėtvi: prie ko palik
ti, tai dažnai \ užtrenkia duris 
ir palieka žemaičio- ar aukštai- i .,‘j
Čio įpėdinį mušti barabaną^be 
jokios priežiūros.

Kiek paaugusius lietuviukus, 
kaipo muskulingos tautos at
žalą, su noru , ima visokie šun
poniai “auklėti”. Tuomet jie 
turi kartu šu pasoga — nuola
tine pašalpa — darbštų lietu
viuką, kuriuo gali arti ir akė
ti, nes jam nėra nė kur pabėg
ti, nė kam pasiskųsti.

Ypač apgailestautinas liūd
nas likimas tų lietuviukų, ku
rių tėvai yra mirę, pakrikę, ka
lėjime sėdi ar kitokio likimo

■ 1 ' l

parblokšti. Iš tokių lietuviu 
tarpo man, teko matyti vieną. 
Jis skundėsi savo draugui uru- 
gvažiukui, kad. Trys Karaliai j 
neapdovanoję todėl, kad jo tė
vas sėdįs kalėjime, gi mama

LIETUVIŲ TAUTINIŲ KAPINIŲ
25 METU JUBILIEJINES IŠKILMES

Šeštadieny, Gegužės 30 d., 1936 
Organizacijos rikiuojasi Liepos Darže 

Maršavimą pradeda 9:30 vai. ryto 
Programo pradžia lygiai 10:30

Kalba Adv. P. BRACHIULIS
Naujienų red. P. GRIGAITIS
Vilnies red. V. ANDRULIS
Svečias iš Lietuvos Dr. JONAS ŠLIUPAS

DAINA
Jonas Byanskas—“BIRUTĖ”!
Antanas Kvedaras—LAISVĖS ’ K. CHORAS!
Kazys Steponavičius—“PIRMYN’’ CHORAS!
Jurgis Steponavičius—NAUJOS GADYNĖS CHORAS! 
P-le Elena Pečiukaije — AIDOS!
P-as K. Steponavičius—CHIC. VYRŲ CHORAS 
Benas po vadovyste brolių Steponavičių!
Atvaizdus traukia p^ Vladislovas Stankūnas. 
Garsiakalbiai Peoples Furniture Company!

RENGĖJAI.

Vaš sėdįs kalėjime, 
esanti labai biedna. Bet apie1 
tai vėliau. ! į ’ j į j

Ir ne vienas ’ tas lietuviukas 
rąndasi 1 tokiame gyvenime. 
Kiek tokių naujosios musų kar
tos narių blaškosi po Urugva
jaus prieglaudas, laukus ir ki
tur! Vieni jų svaigsta fabrikų 
dulkėse ir durnuose, kilti prašo 
ant gatvės “ventenų”, vagiliau
ja; treti ant laukų dvaruose 
kartu su gaučiais metinėj a kil
pą jaučiams ant ragų, nes ge
resnė mokykla ' ųiems nepasie
kiama. Nemaža jų ir geltonuo
sius laikraščius pardavinėja 
gatvėse. Daugelis jų yra net 
pamiršę f kokios jie tautos esą. 
Jie nieko nežino apie lietuvius, 
o, lietuviai - 
nė tie, 
turėtų žinoti, kurie semte se
mia litus “už didingą Lietuvos

apie juos. Nežino 
kurie apie lietuviukus

Cenllivre “NICKLE PLATE” Beer
From Fort Wayne, Ind.

Važiuodami į miškus arba prie ežerų, ar my
lėdami svečius—visuomet vartokite pirmos 
rųšies alų Centliyre—Nickle Plate Beer 
Naujos Aštuntukės vadinamos — Jiffie Jugs I 
patogiausiai vartoti mažoms grupėms. Alus 
užsilaiko šaltas per 15 vai. - • ' iį
Bačkinis alus Pusgorčiais labai mylimai var
tojamas. Taipgi Keisais—inteligentiškas ir 
Šveikas gėrimas.
Dėl didesnių grupių Ketvirtukės ir Pusbač- 
kiai. Su užsakymais duodame pumpas šalt- 
baksius ir kitokius įrankius.

. Šaukite mus arba reikalaukite per jūsų 
TAVERN.'

Pristatome visose miesto dalyse. Musų tele
fonai Pullman 9200-9201

CENTLIVRE “NICKLE PLATE” BEER 
EXCLUSIVE DISTRIBUTORS

RITZ DISTR. CO.
10411 SO. MICHIGAN AVĖ. CHICAGO 

Pullman 9200

Apžvalga
; . ■■ . i > „ - S ; o ' ..

IŠRINKTA 70 SOCIALISTŲ Į 
BELGIJOS PARLAMENTA

Parlamento rinkimuose, ku
rie įvyko Belgijoje pereitą sek
madienį, daugiausia balsų ga
vo socialistai. Jie pravedė 70 
atstovų ir tuo budu bus stip
riausia partija parlamente. Iki 
šiol stambiausia partija Belgi
joje buvo katalikai, bet šį kar
tą į jiems i atėmė daug balsų 
kraštutinių (f asistuojančių) 
klerikalų grupė, pasivadinusi 
“Rex’istais” (nuo lot. žodžio 
“Rex”, karalius), šita grupė

Nemenko pasisekimo turėjo 
ir kitos kraštutinės grupės. 
Komunistai pravedė 9 atstovus, 
laimėdami 6 naujus mandatus. 
Flamandijos nacionalisįai lai 
mėjo dar daugiau1 — 8 vietas 
ir dabar turės 16 atstovų.

Parlamento sudėtis, sulig 
paskiausiomis žiniomis, yra to
kia: / ,

Socialistų 70; katalikų 63, 
liberalų 23; “rexįstų” 21; Fla
mandijos nacionalistų 16; ir 
komunistų 9.

KLERIKALŲ SĄLYGOS 
“BENDRAM' FRONTUI”

URAGVAJAUS LIETUVIU SOCIALINE GLO 
BA IR JOS PERSPEKTYVOS

URUGVAJAUS LIETUVIUKŲ 
KŪDIKIŲ BŪKLĖ

Lietuviškos poros ir skurde gy
vendamos didina musų tautų. 
— Lietuviukus auklėja neg
rės. — Lietuvių nutautėjimo 
priežastys gludi bereikalinga- 

. me litų švaistyme.

Iš vienos pusės fašistuojan* 
tieji tautininkai, o iš antros fa
šistuojan tieji klerikalai (tokie,

pravedė 21 atstovą, tuo tarpu kaip kanauninkas F. Kemėšis) 
kai reguliarė katalikų partija 
gavo 63 mandatus. 
»■ . * •. ... * ■■1 - ■ ■

svarsto spaudoje klausimą, 
kaip galėtų sueiti i “bendrą

Paskui senius ir invalidus ei
na nelaimingi Urugvajaus lie
tuviukai. Tai daugiausia tų ne
laimingų vargo pelių kūdikiai, 
kuriuos pabloškė žiaurus kri- 
ziš. Miestuose, miesteliuose ir 
kaimuose, teisingiau sakant, 
dvaruose, kur tik gyvena lietu
vių darbininkų šeimos, skurs
tančių lietuviukų yra užtekti
nai, nes daugumoj lietuviškoj 
poros, vaikins gan skaitlingos. 
Lietuvis yra labai šeimyniškas, 
jis kartais bąigia savo gyveni
mą be nuosavo namb ar kapi
talo, bet be pačios ir būrio vai
kų — beveik, niekad. Todėl lie
tuviškos . poros, bažnyčios pa
drąsintos^ ir skurde an pavojuj 
gyvendamos dažnai neša Die-

vui aukas — gimdo kūdikius, 
kurie jau nuo pat savo užgimi
mo valandos ima vilkti sun
kaus gyvenimo jdngą. Jų moti
na, negalėdama pragyventi, pri
versta eiti už centą-kitą mai
tinti savą krūtimi ponų vaikus, 
o savąjį atiduoti prieglaudon.

Su tais lietuviukais, kurie 
randasi prieglaudose, kertama 
toji šaka, ant kurios kabo mu
sų ateitis, savigarba, kultūrinis 
ir tautinis lygis. Todėl verta į 
tai atkreipti daugiau susirūpi
nimo.

^Lietuviukai prieglaudose, kai
po ateivių darbininkų vaikai, 
šališkos prieglaudos administra- 
feijds dėka dažnai pataikomi ati
duoti auginti' neturtingoms ;ne- 
gfėms, kurios, nors geltonplau- 
,kiUs lietuviukus ir noriai ima 
auginti, bet apie jų auklėjimą 
tiip' perdaug mažą supratimą 
Be to, iš gaunamos kūdikiui 
auginti 15 urugvajiškų pesų 
pašalpos išgyventi negali, ir 
priverstos eiti uždarbiauti. Ge
rai, kuri gyvena ne viena, tai 

"lietuviuką palieka prie ko nors,

Bereikalingas litų siuntimas 
Pietų Amerikon politikuojan
tiems elementams, kurie su lie
žuviu kalnus verčia ir “galin
giesiems” padus laižo, yra visų 
tragedijų tragedija.

Pirmiausia už tuos litus, ku
rie jau yra išleisti ir tebelei
džiami fašistinės ir krelikali- 
nės propagandos skleidimui, 
butų buvę galima pastatyti 
Argentinoje ir Urugvajuje po 
tokį namą, kuriame butų mo
kykla, vaikų darželis ir bendra^* 
būtis seneliams ir invalidams 
prieglauda, etc. šitoks atsieki- 
mas butų simbolizavęs visų pa
žiūrų lietuviams ir teikęs pa
sigerėjimą ne tik Lietuvai ir 
jos išeivijai, bet ir svetimtau
čiams.

Dabar, kada tautininkams ir 
klerikalams yra siunčiami litai, 
kuriais jie siekia savo asmeniš
ko gerbūvio, kitokių pašiūru 
lietuviai savo atsisakymui nuo 
švietimo ir socialinės -globos 
darbo turi logiškus pasiteisini
mus: Lai dirba tie, kurie yra 
“tikrieji” sūnus ir semia litus, 
— sako kairieji.

'-M-: % . Į
Tuo tarpu, kai “kairė” ir 

‘‘dešinė’’ yra pąšlij ugi, taį; < gy-

J

7 DIENOS Į LIETUVA
Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN ir EUROPA 
Bremerhavene užtikrina patogią kelionę į Kauną.

Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais

COLUMBUS
HANSA - DEUTSCHLAND
HAMBURG ~ NEW YORK

-""I • ' • ---------------------- .----------

XI.
OIYMPIAD
Patogus geležinkeliais susisiekimas iš Bremeno 

' ar Hamburgo.
Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba

NORTHI
OtRMAN

BERLIN 
/ AUGUS11-16

W HAMBURG - AMERICAN LINE 
@NORTH-GERMAN LLOYD

130 W. RANDOLPH ST., CHICAGO, ILL.
LLOYD 1



Aviatorius Užsimušė

Tel. Yards 6547

Merrill

Rengėjai

Tnamos

Mandel Bros. Krautuvėj
State ir Madison Street

9 lubos

Įžanga Dykai

alstėd St,

ei. Canal 7522

Nuliude liekamd.

SKALBIAMOS

SUSIRINKIMAI

Su n ai 
Broliai 
Pusbro-

$450 
$150

ne Run Screened 
iriau $7..80 tonas'

John Hayford, Fieldo Muzė- 
jaus Mokslo ir Pramonės' di-

Pocahantas 1
5 tbnai ar d_____  ,___ .

Smulkesni $7.05 tonas

bažhyČią, 
pgos pa- 
ielą, d iš

vadovauja: Jonriš
- Birutei, Aptariąs

Laisvės Kanklių,

Dukterys, Sūnūs, žentai 
ir Anūkai.

ir g:
4358 So,

Chicagos 
gegužės 

aplaikė iš Mussolinio po

( Keturi tūkstančiai 
italionių sekmadienį, 
24 d
geležinį žiedą. Tos moterys pa
siuntė Mussoliniui savo auksi
nius žiedus, tuo‘ budri padeda
mos jam etiopds kariauti. Da
bar duČius atsilygino joms ge
ležimi.

21st Place Tavern & 
Restaurant

Stekai, porčepai ir kiti šilti .valgiai.

OVA ĄUTO SHOP 
visokius automobilius 
ausiai ir pigiausiai

modeliai GENTĖE 
Pas- Budriką kainos 

tiek prieinamos, kad neapsi
moka daūgiiaii laukti įsigyti 
vieną už $39:50 ir aukščiau,

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

Pati per save išsiin’oka'. Bud 
rikas siunčia į namus dėl iš 
bandymo. Pašaukite Boule 
vatd 4705.

i George J. ^Ehman, Chicagos 
parkų1 dištrikto! ikrid'šūftų sky
riaus vedėjas praneša; kad pra
ėjusi sunki žiema padarė nema
žai žalos krūmokšliams paso
dintiems įvairiuose miestę par
kuose;- daug tų krūmokšlių su
šalo.

1936 iri., sulaukės *t- -rlfl ’ui
... parap,.

tiėtūvių’
Kapinių jubilėjinės

Minės

Nušovė tavernos
H t ». *. « Vi I •savininką

Lietuvių Dailės 
Paroda

PILIEČIŲ LYGOS susirinkimas įvyks 
7:30 vai.

Generalis 
Kontraktorius

Ištaiso krautuvių frontus, porčius 
stato garažus, mūrinius Urba me
dinius, pakelia stubas, Cementuo
ja skiepus. Apskaitliavimas dykai.

siela, o iŠ trin bū 
s i kapines.

Pp. Antelės, Kazimiero ir Jurgio SteponaVičių mokinių kon
certas rengiama trečiadienį, birželio 3 dienų, Kimball Hali 
patalpose, Jackson and Wabhšh avė. Pradžia 7 vai. vakaro, 
įžanga 40c asmeniui.

JŪOŽAS RAMOŠKA1 
Lietuvoje

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
bal. 14 <?•» 1:30 vai. ryto, 1936 
m., sulaukės 80 metu amžiaus. 
Visa savo amžių išgyveno vien 
kiemy Yasna Gurka. Paliko 
didėliame nuliųdime Lietuvoje
1 dukterį Viktorija, žentą Gun- 
barįagį ir, anūkė.. —^Amerikoje
2 dukteriš Salomija Dambrari- 
skis. žentą ir , 4 ąnukus ir Bro
nislova Gintautus, žentą ir du 
anukus ir sūnų Joną RaŠoka, 
5958 So. Indiana, Avė. tel. 
Normai 1368, Chicago. III.

Laidotuvės įvyko balandžio 
15 d., Velionis buvo nulydėtas 
Radviliškio bažnyčion, kurioje 
atsibuvę gedulingos pamaldos 
už velioni' ž ’ fk* " 
vo nulydi-

Jaunų Amerikos ir Lietuvos 
iprofesionalų artistų ir studen
tų paveikslai. Taipgi audiniai, 
^drožiniai iš medžio, skulptūra 

ir rankdarbiai.

Benas vadovaujamas brolių 
Steponavičių.

Atvaizdus traukia Vladislo
vas Stankūnas.

Garsiakalbiai Peopleš kompa
nijos

žentą. Edwąrdą, 3 
as, Kazimieras ir.
Lietuvoj brolis ir 

unas pašarvotas <ran- 
F. Eudeikio kaplyčio-

Parodė kaip šauti, 
ji nusišovė

Oliver Armbrster, 42 metų-, 
1020 La^rehčė a^ėriiiė, ritivęš 
pasaulinio karo ‘metu aviato- 
Tius, o pastaruoju laiku sels- 
manas, parodė savo žmonai 
jWilmŪi, 27 metų, kaip vartoja
ma revolvdris; Moteriškė nusi- 
šovė. Policija paėmė Armburs 
tėriį tyriiiejimdi.

LABORATORIES 
35 S. Dearborn St- 

CHICAGO, ILL.
Central 4641 *

Darbo valandos: Kasdien 10 ’ vai, 
‘ ryt© iki 5 po piet.

Sekmadienį 10 v. r. iki 12 dieną. 
Pirmadieni, Trečiadienį ir šešta
dienį nuo 10 v. ryto iki 8 v. p. p.

Frank OliVėr, juodyeidiš, nu
šovė Cąrmey CastalUo, 35 m., 
savininką tavernos adresu 6323 
So. Parkway. Oliver pabėgo, 
policija ieško jo.

KAZIMIERAS UŽA
z 1

• * į 1 ! •

Persiskyrė su šiuo pasaulių 
gegužės 24 diena, 4:15 valan
da’ po piet.
51 metu amžiaus, gimęs Rim 
šių kaime, Papilės . J, „ 
Šiaulių apskr. Amerikoj išgy
veno 29 metus. Paliko didelia
me nubudime moterį, Kaiplipąį 
sunu Vytautą, dukterį Helena, 
2 brolius Pranei škų,ir Antanai 
seserį Sofią jr švogėrį Pran
ciškų Šliažuš. ir giminės, o 
LietūVoj mbtiriele, 3 brolius ir 
2 seseris. ; -

Runas pašarvotas rąridasi 
3200 W. 144th St.,; Posen, I1Ę 
Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį, Gegužes 28 d., 9:00 ,yal. ry
to iš namu i šv. ( Stanislovo, 
144th ir Mc Kinlėy Avė.. Po
sen, Įll. parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus;, gedulingos t pa
maldos už vęlionįo siela, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kry
žiaus kapines, Posen, III. ,

Viši A. A. Kazimiero Ųžo^ 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse, ir’ suteikti 
jam paskutinį patarnavimu ir 
atsisveikinimą. .,

, Nuliude liekame,. ,. t .,..
Moteris, sunai, duktė, broliai, 

, sesuo ir gimines. (
Laidotuvėse patarnauja lai

dotuvių direkt. Jos. Olėjhiczak.| 
tel...Hąrv!

JUOZAS LAPIČKI
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

geg. 24 d. 4:30 vai. po pietų 
1936 m., sulaukęs pusės am
žiaus; girnas Kovarskių kai
me, Kovarsko parap., Ukmer
gės apsl^r. Amerikoj išgyveno 
32, metu. Paliko dideliame nū- 
liu<iime niotėrį Ariną, lio tė
vais Tąutvidaitę, 3 sūnūs Fe- 
lix, Alex ir Raymond, 2 duk
teris Jor*“1"’1““ A"kx T - 
vęrnavich 
broliai 
Stanislovas ir jų šeimynos 
giminės 
sesuo, j 
dasi JĮ 
je, 4447 S, Fairfield avę.

Laidotuvės įvyks serėdoj, 
geg. 27 d. 1 vai; po piet iš 
koplyčios į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Juozapo Lapickio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti, 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Moteris, Sunai, Dukterys, 
Broliai ir Gimine^,

Laidotuvėse patarnauja lai
dotuvių direktorius J. F. Eu- 
deikis, tel. Yards 1741.

ANGELES, Cd: — AVtety Šimtelis, ^skilb^ banditas, 
kurih per paslhitiiiiiis 16 riietį afrijplSšė ripie 60 baiikiį- Jį sau
go Ž? jfc- aRėiįtfe'........... ; .
..........L,.'...... .............................................................................. . .... . .......... , Į .u.., ;...... ■.... ...............

CONRAB
PHOTO STUDIO 

420W.63rdSt 
Žnglewood 5883-5840 
Fotografija yra am

žina atmintis.

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

,r PETE YOUNG
82-nd and Kean Avė.

WM. NOVAK
4217 S. Campbell Avė 

Tel. LAFayette 7029

Siunčiam elės :' Telegramų i Visas 
Pasaulio Dalis 

LOVEIKIS 
KVIETKININKAS '

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. -----
Tel. BOUlevard 7314

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

mams ir parems. Savininkai 
KUCHINSKAI

82th and Kean Avė. Willow Springs

rektoriaus padėjėjas, kalbės 
per radio iš stoties WĄAF. šeš
tadienį, gegužės 30. dieną. Jte 
kalbos tema bus: Kodėl reikią 
atlankyti Mokslo ir Pramonės 
muzėjų^ Kalba bus transliuoja
ma 4:15 Vali p6pirit. Patartina 
pariiklausyti.

Sergantiems pątari- 
, mas Dykai

Vėliausias ir geriausias lytinio 
silpnumo, reumatizmo, ’ inkstų, 
pūslės ir venerinių ligų gydymas.

Virš 25 metu toj pačioj vietoj. 
Ne atidėliokite, ateikite pasitarti 
dykai, nėra priederiniu.

DR. ROSS

. .. TeL Benutik 8402 
Crane toal (Jo 
5332 S. Long Avė;

STEFANIJA RAKAUSKIENfi 
. po tėvais Navickaitė 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 26 d. 11:44 vai. ryto 
1936 m., sulaukus 52 metų ain- 
žiąus, gimus Triškių parap., 
Mažeikių apskr. Paliko dide
liame nuliudimę vyrą Kazi
mierą, 2 dukteris, Stefanie ir 
Bernice Katauskas, 2 suųąi 
Charles ir Phillip, žentą An- 
ton Katauskas, marčią Mary, 
Rakauskas, broli Boleslovą ir 
brolienę Martna Navickus, 
pusbrolius James, Vaclovą ir 
Viętor Navickus ir; brolienę 
Arianą Navickas, anūkę Ste- 
phariie Katauskas ir gimines, 
o Lietuvoj dvi seseris Adolfi
ną ir Bronislavą ib brolį Vla
dislovą. Kūnas pašarvotas ran
dasi koplyčioj, 2506 W. 63 St.

Laidotuvės įvyks penktadie
nį, gegužės 29 d. 8;30 vai. ry
to iš koplyčios į Gimimo Pą-

Robert Brayant, 24 metų, pa
tyręs Chicagos aViatbriuš, už
simušė sękmadienį Michigan 
City aviacijos aikštėje, kai šo
ko nųb aeroplano su parašiutu. 
Parašu tas įsipainiojo jam tarp 
kojų ir neišsiskiria. Bryan nu
krito 2,200 pėdų žemyn. 1,500 
žmonių minia mate įvykį. • '

Lietuvių Tautinių Kapinių 
251 metų* jiibilėjauš iškiltos bUS 
gegužės 30 d.

Organizacijos rikiuojasi Lie- 
pos’ Darže.

Pradeda maršftvimą 9 :30 vai 
Programo pradžia 10:30 vai. 
Kalba adv. P. Brachuliri, 

Naujienų red. P. Grigaitis, 
Vilnies red. V. Andrulis, sve 
čias dr. Jonas Šliupas.

Chorams 
Bijanskas 
Kvedaras - 
Kazys Steponavičius — Pit- 
niyn, Jurgis Steponavičius — 
Naujosios Gadynės, p-16 Ėleria 
Pečiukaitė — Aido, K. Stepo
navičius — Chicagos Vyrų cho-

Išpardavimas Keturių Metų Sukaktuvių
Mes užlaikome mOterimš, merginoms, vąikamš ir vyrams vasari

nių drabužių; šiemet 4 m. sukaktuvių išpardavime parduodame suma
žintomis kainomis. Vyrams, pasirinkimas mai*skinių; kepurių, darbi
nių ir išeiginių kelnių, šviesių ir tamsiai spalvuotų.. Moterims šilki
nių pančiakų didelis pasirinkimas jr ŽEMOS KAINOS.

Plaunamos dresės visokių šaižų nuo 14 iki ,52. .. .
Dėl mergaičių plaunamų ir šilkinių dresįų. Didelis pasinrikimas.

Vist esate kvįečiami atsilankyti į ‘ musų kfrąųtuvę $ persi- 
tikrinti musų kainomis, o mes uŽtiknriame teisingą pa- 
tarnavimą.

,F-J Josepli’s Dry Goods Store

PRINCESS 
TEATRAS

So. Clark arti Jackson

KRONSTADT”
'ŠIANDIEN

Durys atdaros vidurdienį 
25c iki 2

2 SAVAITES TIKTAI

Dėkoju visiems draugams ir 
pažįstamiems, _ kurie dalyvavo 
mums surengto} siurprizo par
tijoj gėgiižėį 17 d. Thbriitdh’ 
miškuose. Ačiū už gražias do
vanas, kurias suteikėt. Labai 
man, gaila tų; kurie buVb prisi
dėję aiikdhiiš, btet negalėjo da
lyvauti; Dėkojam širdingai pra- 
mogoš Rengėjoms it rengėjams 
;pp. St. ir E. Dambrauskams, J“, 
ji? T., Kučihskąmš/ P. i? G. K1U 
ičinskams.

V. i? K. Pdtiibai.

•VINCENTAS GlRŠTAUTAS
Persiskyrė su šiuo riąsauliu 

gegužės 24 d-,. 9:30 vai. ryto, 
1936 m., sulaukęs ,prisės .am
žiaus, gimęs Kėdainių ariškr., 
Grinkiškio mieste. Amerikoj 
išgyveno 34 metus. Paliko di
deliame nuliųdime mylimą mo
terį Veroniką po tėvai,š Vals,- 

\ kaitė, dukterį Petronėlė, sesėrj 
Ahiele Zaborskiene ir švpgerį 

, Adolfą ir jų šeimyną, brolio 
‘ srihus Joną Girštaiitą, ir daug 

giminių. > .
Kūnas pašarvotą^ randasi 

4258 So. Maplewood ĄyeĄ Lai
dotuvės įvyks penktadienį, ge
gužės 29 d.,t 8:00 vai. ryto iš 

t namų į Nekalto I 
Pan. šv. parapijos 
kurioje atsibus gedu 
maldos už velionio 
tėp bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines. . ,

Visi A. A. Vincento Girštau- 
to gimines, draugai ir ųažys; 
tami esat nuoširdžiai jeviečia- 
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliudį liekame,
1 Moteris, duktė, sesuo, švogeris, 

brolsunis ir giminės.
, Laidotuvėse patarnauja laid 
4 direktorius J. F. Eudėikis} tel.

Yards 1741.

.. BILL’S TAVERN
Pranešame visiems draugams ir 

kbstiimeriams; kad mes persikėlėme 
į naują vietą, — erdvingą ir gra
žiai išpuošta, čia turėsime gerinu
sios rųšies degtinės, vVn6,, 
cigarų, užkandžių, o penkta* 
žuvies veltui. Muzika penktai. T 
ir šeštadieniais. Stalai dėl šeimynų 
ir graži vieta dšl šokių. Savininkai

Budrikė Drogrdriai kožną diėn 
WCFL Nedėliomi*’ T P. »

Bus atdara iki birželio 6, 1936 
Kasdien nuo 9:30 ryte 

vai. vakaro.

tęn bus nulydėta į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Stefanijos Rakau
skienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutinį pa- 
tarniavįmą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Vyras, Dukterys,
Žentas, Marti,
Brolienės, Anūkė, 
liai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja lai 
dotuvių direktorius J. F. Ra 
džius, tel. Canal 6174.

kbstiimeriams. kad mes persikėlime 
........... T. r- erdvingą ir gra- 

; i- 
vVn6. alaus, 

. dieniais 
rizika penktadieniais 

1;. J 
vieta dėl šokių. JAS ir ONA ri 

~ >. Manlewood Are.

Salūtaras Drug & 
Chemical Co.

Salutaro Biteris yra vienas iš geriau- 
,ių Biterių ką šiandien rapdasi ant 
rnarketo. Jis žinomas kaipo gera gy
duolė dėl viduriu ar kitų nesmagu
mu. Plačiai yra parduodamas aptie- 
kose ir vartojamas. Tavernose geras 
gerti sri degtine it be degtinės. Rei* 
kniaukite visi ir visados Salūtaras Bj- 
tėno. Pašaukite telefonu Canal 1183.

639 West 18th St.
CHICAGO. ILL.

los. F. Budrik, Ine.
3417 S& Halstėd Street

Tel'. Boulevard 4705
BUDRIK FURMTURE MARI

3347 South HalSted Street

MAMOMS Platus CEVERYKAI
Visoihs liiathonis patinka 
platus ir pkto|^s čevėry- 
kai. Musų krautuvėj rasi- 
te didelį pasirinkimą pla- 

w mh čių it gėiri čė^ėrykų. Čia' 
visa1 šeimyna' gali gauti ge

riausius čeverykus nėbranK'ibiniŠ kainomis.

Universal Shoe Store
ZALECKIS ii- J. MARTIN, ŠaV.

3337 SO. HALSTĖD STREET .

Pirmyn4, Naujosios Gadynės ir Cliicagos Vyrų chorai rengia 
pikniką sekmadienį, gegužės 31 dieną, Liepos Darže — Jus- 
tice Park Grove, prie Kean ir Archer Avės. Bus išpildytas mu- 
zikalis programas, atletikos kontestai ir kitokį numeriai, šo
kiai įjuo 1 valandos, Stephens Revelers orkestrui grojant. Visi 
kviečiami atsilankyti. I.*

LIETUVIŲ MO
geį. 27 d'. Fellowship llouse, 831 W. 33rd PI

PR0SBM0 
inašiiios išdirbystės 

thM

jti-il-ZjA. PAVOJINGA
jnus paraiščiui pritaikinti su pilnu pa- 
sitlkSjimu 1

— — - - i, diržąi, braces
iems, kurių sąna*

Chicago Orthopėdic Co.,

PARENGIMAI

Visbš nares kviečiamos kuoskaitlingiausia atsilan 
kyti,*nes yra daug svarbių dalykų apsvarstyti.

— Krečia Valdyba.
U-? "

7 P. M. iš stoties WAAF, -920 kil 
—WHFC Ketvergais 8 P. M. įjogj

Hospital 
Ligonine

, SVEIKATOS KLI 
Tonsilai Išimami ■ ; 
•. vaikams ............ —- i
Palagas ligoni- ;

nėję ........................
Akušerija na

riuose ...........----..........
Metjikalė egzami-

naciis - ......— — —Doi,^s^wr

Geriausi Degtine... Gerkit
KENTŪCKY YEARLĮNG

Vienų metų senumo... išsibuvusi 
ąžuolinėse statinėse 12 mėritesių.

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

* Jei nori geriausios straight whis- 
key ir highball prašyk 

KENTŪCKY
YEARLĮNG

Dabar galima gauti kaimininiam taVėritri.
MUTUAL LIUUOR COMPANY 
4707 South Hakted Streęt 
Visi Telefonai YARDS 0801' >

VIENINTELIS DI&TRIBUTORIS

T avernos
Kur Susirenka Lietuviai. _ r ..

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

WM. DAMBRAUSKAS IR 
BERTHA KINDER

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

KIEKVl!
RŪŠIES

Tiktai moksliškas parai štiš tinkamai jums 
pritaikintas pagal skirtingą kylos ruš| 
Jums tikrai padės. Vengkite nemalonu-1 Elastikinės pančiai
mų. Atsiduokite i patyrusio Experto pa- pažeistiems, čeverykai 
raiščio pritaikintojo rankas. Ateikite pas1 rial nesveiki.

i . r ~ . »■■■■> . •
VYRAS IR MOTERIS T R3

__PBIŽIURfiTO4AI ųJ PRIE

vs— fr r4 w
■II II 11*1 į

■ F- i •• - ' A ■

♦■floflir,. ..... r.f
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CLASSIFIED ADS
Automobiles

For Rent

pirkiniai
savim sugryždam karu garad

šildomas

nas

Kuchinskai

bleties 
pagei-

Business Service
Biznio Patarnavimas

PAIEŠKOMA moters ar merginos 
Prie 
geras užmokesnis. Turi būti lietu 
vė. 2427 W.'45th St.

MacASKILL CO.
6237 Kedzie Hem. 7204

UNIVE1USAL STORAGE 
V. BAGDONAS. Sav. 

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Movint 

3406 S. Halsted Street 
Phone Yards 8408

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

SANTA MARIA
Kolumbo Vėliavos Laivas

MAX KOHN. Turim Rusiška ir Tur
kiška tabaka. 1728 S. Halsted St. 
CanaI 9345.

REIKALINGAS virėjas, 3907 So 
Halsted Street.

stabdžius turėda-
pavarde at-

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

Be to,> yra Raudonojo laivy 
no paveikslas, o visi vyrai, vei 
kalo dalyviai, yra Baltijos j u 
ros laivyno nariai. —Rep. XY.

Kišenines” submarinos, kurių vokie

TAVERN pardavimui. Priežasti 
patirsite ant vietos. 2540 West 45th 
Place.

27, 1936

Dengiame stogus, 
žius, ir porČius, 
pakeliame narna ir 
mentini fundamentą. . _ . . 
dvidešimts metu. Darau darbu ant 
lengvo išmokėjimo ir kožna darbą 
garantuoju.

JOE LELEIKA , 
4135 So. Campbell Avė. 

Tel. Prospect 3140.

STOGAI IR SAIDINGAI 
statome garad- 

taisome kaminus, 
padedame ce- 

patyre per

REIKALINGA moteris švariai ke
pyklai, 3 valandas kasdien. 50c į 
valandą. J. Mees, 2413 West 63rd

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

PARSIDUODA grosernė ir bučer 
ne. Gera vieta. Labai prieinamai* 
2953 W. 59 St. Rep. 8931.

Eina “Mes iš Krons 
tadto” Princess 

Teatre

Paskelbta įdomus kpntestas. 
Būtent įvairiuose Chicagos par
kuose arba centruose bus išde- 
koruota vienas ar daugiau kam
barių. Dekoravimas eis kontes- 
to forma, tai yra atsižvelgiant 
į gražumą padabinimo arba iš- 
dekoravimo ir į pigumą darbo. 
Ypatingai namų šeimininkėms 
patartina atlankyti* dekoruoja
mus kambarius, jos tur būt čia 
ne vieną gerą idėją jgys ir sa
vo namams ar butams išdeko- 
ruoti.

Automobiliu, kurį vairavo 
Walter Fontaine, 18 m., 2613 
Payne st., sužeidė Theresą Pau- 
linski, 7 metų mergaitę, 2131 
Ewing avė., Evanston, kuri žai
dė gatvėj arti tėvų namų. Fon
taine areštuotas ir yra kaltina
mas tuo, kad 'važiavęs . netiku
sius mašinos 
mas. Paulinski 
rodo lyg butų lįetuviška,

PARSIDUODA Tkyernas: moder
niškai įrengtas? Biznis gerai išdirb
tas per daug metu? šaukite telefonu 
savininką Boulevard 6299.

Automobilis sužeidė 
lietuvaitę

REIKALINGAS patyręs bučeris.
2543 W. 69 St.

' REIKALINGAS darbininkas an 
ūkės $10.90 valgis ir gyvenimas 
mėnesi. 423 E.: 64th St. 1-st floor, 
Stanley.

MERGINA bendram namu darbui. 
Maža šeima. Savas kambarys. $5.00 
nradžioj. Referencas. Sheldrake 
2966.,

ANT RENDOS Storas ir 5 kam
bariai gyvenimui, gera vieta dėl ta- 
verno ar kito biznio. 4200 South 
Campbell Avė. Galima matyti Nau- 
; ienose.

REIKALINGA mergina namų ruo
šai. Būti naktimis — patyrąsi prie 
nešiojimo mažą kūdikių. Referencas. 
losenberg Vhn Buren 5&14.

PASIRENDUOJA šešių kambarių 
apartmentas, štymu apšildomas, 
prieš Lake Michigan—$35. Taipgi 
trijų kambariu furnišiuotas apart
mentas—$25. Baltųjų kaimynystė. 
3528-32 Lake Park Avė. Pašaukti te
lefonų: Atlantic 2999.

Naujas kambarys 
vietoj seno

namų darbo._ Kambarys ir

PARDAVIMUI grosernė. Geras 
jiznis. Išdirbtas per ilgus metus. 
Pardavimo priežastį patirsit ant 
vietos. 2534 W. 45th PI.

BRIGHTON PARKE
Vienas blokas nuo lietuviškos baž

nyčios, 2 flatu po 5 kambarius me
dinis namas su visais įtaisymais, 
mažas {mokėjimas; kaina $2,700. Te- 
lefonuokite po 8 vakarais: Boulevard 
0127. ! ,

PARSIDUODA 2J4 ton. Diamond 
r. (rokas. Tinkamas dėl moving, 
Coal and Ice — $150. Tunu saliu- 
no biznį, noriu1 parduoti troką. 
2645 W. 43rd St. Laf. 8980.

REIKALINGAS masseur turkiškos 
pirties name dirbti. 3516 W. Roose- 
velt Rd. į

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

Miscellaneous 
___L_ __ įvairus

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

NUOSTABUS 2-flat
Marouette Manot,

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

6- 6 karštu vandeniu
karu garadžius, 80 pėd. lot. $7,000 

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

Arti 63 gat., mokyklos ir bažny

GREITAS PATARNAVIMAS 
Skolinam pinigus ant mnrtgičiu 
Užrašom visokios rūšies ardraudas 
— Insurance. Padarom dokumen 
tus. Išrenduoiam. parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis.

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

Hemlock 0800

1 galionas malevos
visokiu spalvų ..................W f .v
Specialė maleva medžio C 7 f* 
darbui, ................ . gal. V ■ U
1 gal. grindims ir trim varnish, 

išdžiūsta i 4 valandas 97c

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumet 5269.

Help Wanted—Malė 
- Darbininkų Reikia

KIEL, Vokietija
čiąi jau turi daug pasidarę,

STOGDENGYSTE
Mes dengiame ir pataisome visokios 
rūšies stogus, taipgi dirbame 
darbus. Lengvos išlygos, jei 
dauiama.

BRIDGEPORT ROOFING 
3216 So. Halsted St. 

Victory 4965

Exchange—Mainai
ŪKIS LIETUVOJ

44 hektarai geros žemės gražioj 
vietoj su gyvuliais,, padargais, visa 
žemė 'apsėta, mainysiu į narna, 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 Pronckus, Ruginių kai
mas. Kretingos yals., Kretingos Ap
skritis, Lietuva.

Trečiadienis,
■ > »į Įiiii. 'a**ė*ni*į. >■

PARSIDUODA haujas namas.su 
visais įrengimais: elektra, vanduo, 
vašroimis ir visi patogumai, plat
forma šokiams ir daržas prie na
mo,. biznis išdirbtas gerai; geram 
žmogui yra gera proga Įsigyti 
gerą biznį; vieta, prieš Lietuvių ka
pines. Savininkai A. Kuchinskai, 
Spring Inn. 82nd ir Kean Avė.

Juodveidžiai pasitiko 
jį kaip didvyrį

Tuo laiku, kai italionaį Chi- 
cagoj džiaugėsi 5 užkariavimu 
Etiopijos, Chicagos j Uod veidžiai 
sveikino sąvo žmogų, būtent 
pulkininką John C. Robinsoną, 
kurs buvo išvykęs Etiopijon ir 
tarnavo karaliaus Selassie oro 
jėgoms kare su italais. Pulki
ninko Robinsono priėmimas 
įvyko sekmadienį, gegužės 23 
dieną.

PATAISYK STOGĄ IB 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co. 
8750 Wallace Street 
Tel. Boujevard 0259

DODGE 1986 Demonstrator — < 
durų Sedan su tronku—mažai var- 
totas. Bargenas. Priimsiu sena ka 
ra i mainus. (Dodge Dealeris).

CENTRAL AUTO SALES &
' SERVICE

3453 So. Morgan St. 
Tel Boulevard 2510 

Matykit Paul Bruchas

“Tai didžiausias rusų paveik
slas”, sako publikos sprustic, 
kuri lankėsi teatre šią savaitę 
pamatyti “Mes iš Kronstadto”, 
tą stebėtiną naują Sovietų fil
mą.

šis paveikslas eina jau. antrą 
savaitę. Nėra kito tokio pa
veikslo, kur butų parodoma to
kia dalyvių pajėga, didvyrišku
mas ir lojališkumas kaip “Mes 
iš Kronstadto”. •

Jurininkas, veikalo 
pats iškarto šaltai 
mas link revoliucijos, 
Baltosios armijds 
draugo užmušimą, 
kokio aukštumos

NAMU SAVININKU ATIDAI 
Musu biuras sukeiks patarimus namv 
savininkams reikale nesusipratimu si 
rendauninkais. Maža narinė mokės 
is. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryti 
iki 8 vai. vak. šventadieniais nu< 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50

REIKALINGAS viduramžis žmo
gus, mokantis valgyti gaminti ir 
prie baro. Taipgi kad mokėtų ang
liškai ir lietuviškai. 908 W. 21 St.

PATYRUSI virėja —bendras na
mų darbas apačioj — geras refe
rencas — geri namai. Pašaukit 
«orest 2691.

. . ir dabar 
per visą pasaulį 
rūkytojai sako

. Istorija mums praneša, 
kad kuomet Kristopo Kolumbo jūreiviai 
parsivežė tabaką 
namon tai visi rokavo kad tai buvo vie- 

iš pirmų nauju smagumų kokio senei 
>- " ,'.4. '■ . ‘J’’1*' - '

neturėjo. > :
Šiądien, tabakas teikia dauginus sma- 

_ ■ . M! S _

gurno didesniui skaičiui žmonių negu ka
da nors praeityje.

Daug sakoma apie tabaką, bet beveik 
visi sutinka apie Šitą . •

. Rūkymas yra tiaras smagumas ir 
cigaretas yra lengvinusia ir grynidu* 

šia forma kurioje tuom smagumu 
galima gėrėtis.

skiras žmogus gali iškilti, ga
vęs tinkamą revoliucijos dva
sios įkvėpimą. Jis niekur ne
svyruoja. Jų tikslas buvo ap
ginti Rusiją ir jie darė ką tik 
galėjo. Paveiksle matome kaip 
Baltieji bandė paimti Petrogra
dą nuo Raudonųjų, bet fronte 
pasirodžius, Raudonųjų kovos 
dvasiai, Baltieji- negauna r.ė 
progos.

Vienas iš jaudinančių pa
veikslų yra tai brutalė .scena, 
kur Baltieji pagavę Raudonuo
sius išmuša pririšant jiems ak
menis ir. metant j jurą. Dargi 
net ir keturiolikos metų vaikas 
tokiu pat budu jų nužudomas. 
Nestebėtina todėl, kad išlikęs 
gyvasis stengėsi visais budais 
atsilyginti. Ir kada jo ir jo 

atėjo, jie su Baltai-

Moteris pasikorė 
. ' f '

Du Morton aukštesnėsės mo
kyklos mokiniai antradienį už
tiko ant kranto Dės Plaines 
upės pasikorusios moteriškės 
lavoną. Pasikorusį moteris bu
vo Mrs. Hedwig Buhrke, 60 
metų, 2143 Custer st.

SUTAUPYK pertaisant ir permo- 
deliojant savo kailinius dabar. Mes 
pasiuvame naujus kailinius už 75c. 
ant dolerio iki rugpiučio 1 dienos. 
Užlaikymas sankrovoj ,ir įkainavi
mas dykai. Ateikit ir pamatykit.

Fashion C16ak Shoppe, Ine.
3415 S. Halsted St. Yards 0014

1.39 
ir daugiau 

1 galionas flat balta $4 QQ
ir daugiau

1 galionas ^pirmos kl.
- - renjoval ..............   vOU

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

PIRKDAMI ČIONAI SUTAUPYSIT 25%
HELMAN PAINT STORE

1411 So. Halsted St • Tel. CanaI 5063

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis — Prieina

momis išlygomis
$100. Importuoti ir Amerikoniški 

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

setai ---------------- ;----- .... $39—$411
$375 vertės 3 kamb. įrengimas $125
$600 vertės 4 kamb. įrengimas

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

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

A 4__ MALEVOTOJAMS IR
AiyUOSlNAMŲ SAVININKAMS

Didžiausias 18 Metų .Sukaktuvių 
IŠPARDAVIMAS

1 galionas enamel 
special ...................

didvyris,
atsinėšda-

pamatęs
žiaurų jo draugų ei!
parodo iki siais pasielgė lygiai tokiu pat 

laipsnio at- budu.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimai

• . . Tel. Boulevard 2800 
PAUL M. SMITH & COMPANY 

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

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

REIKALINGĄ 2 patyrusiu mote
rų sortuoti kaurams—nuo 5 po piet 
iki 10 po piet. taipgi sekmadieni. 
Tesikreipia patyrusios tiktai—geras 
mokestis. 1214 N. Leavitt St. Armi
tage 6951. z
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