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Naciai Pašalino Lie
tuvį Redaktorių

Naciai uždraudė keturių tautinių mažumų 
laikraščių redaktoriams dirbti savo darbų. 

Bažnyčių laikraščiai irgi suvaržyti
BERLYNAS, kovo 6. — Ke

turiems redaktoriams laikraš
čių, kurie tarnauja Vokietijos 
tautinėms mažumoms, liko už
drausta dirbti savo darbų. Na
cių presos rūmai nusprendė, 
kad jie netinka būti redakto* 
riais nacių Vokietijoje ir jeigu 
jie nuo savo darbo nepasi
trauks, jie gaus metus kalėji
mo.

Tarp redaktorių yra Jan Sca- 
la, redaktorius Kulturwehr, or 
gano Vokietijon tautinių ma
žumų draugijos. Jis redagavo 
tų laikraštį per 11 metų.

Kiti suspenduotieji redakto
riai yra lietuvių, lenkų ir sla
vų laikraščių. ,

Militaristai trukdo 
sudarymą Japoni

jos kabineto (
|V., ■ !. " i:

Armijos vadai yra nepatenkinti 
Hirota nusistatymu ir bando 
sutrukdyti paskyrimų, karo 
ministerio ■ **

TOKIO, kovo B.— Tokio da 
bar yra pilnas politiniai-milita 
rinių konferencijų. Netikrumas 
padidėjo, kada paaiškėjo, kad 
užsienio reikalų ministeriui Ko
ki Hirota vargiai pavyks sip 
daryti naujų j į Japonijos kabi
netų. Kelių kabineto sudarymui 
pastojo armija.

Yra žinių, kad armija yra 
nepatenkinta niekuriais Hirota 
pasirinktais kabineto nariais ir 
nemano, kad jo kabinetas į- 
stengs sugabiai veikti svarbiais 
atsitikimais.

Gen. Terauchi, Formosa ar 
mijos komanduotojas, kurį Hi- 
rota buvo numatęs karo minis- 
teriu, dar nedavė savo atsaky 
mo apie priėmimų siūlomos vie
tos. Jis yra sūnūs garsaus 
reakcionierio generolo.

Einant Japonijos įstatymais, 
armija, ar laivynas gali pašto 
ti kelių sudarymui kabineto, nes 
laivyno ministeriu turi būti ad 
mirolas, o karo ministeriu —> 
generolas.

Adm. Nagana, kuris nesenai 
sugryžo iš Londono, kur jis va- 
davavo Japonijos delegacijai 
laivynų konferencijoje, iš ku
rios Japonija pasitraukė, jau 
sutiko užimti laivyno ministerio 
vietų.

Nežiūrint kokios bus derybų 
pasėkos, yra aišku, kad armija 
yra pasiryžusi ir toliau domi
nuoti visa Japonijos politikų.

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

Dalinai apsiniaukę; biskį šil
čiau.

Pereitų rytų temperatūra bu
vo nukritusi iki 14 laipsnių au- 
gščiau zero, bet ėjo vis šilty n 
ir 12 vai. dienų buvo 26°.

Saulė teka 7:17, leidžiasi 
6:46.

' Kaina 3c

Jų pašalinimas yra dalis na
cių presos rūmų kampanijos 
visiškam sunacinimui Vokieti
jos laikraščių.

Presos rūmų vadas paskelbė; 
kad nuo balandžio 1 d. bažny
čių laikraščiai galės spausdinti 
tik religinius skelbimus ir dėti 
tik tokius w svietiškių praneši
mus, kurie pirkliauja religinė
mis reikmenimis.

Katalikai sako, kad tai yra 
naujas laužymas konkordato su 
Vatikanu, kuris garantuoja, 
kad katlaikų laikraščiai nejaus 
liečiami valdžios, jei jie susi 
laikys nuo politikos.

Jei Hirotai ir pasiseks suda 
ryti kabinetų, tai jo gyvastis 
atsidurs pavojuje, nes iš pem 
kių paskiausių jų premierų, ke
turis kėsintųsi nužudyti.

Hirota nepriklauso jokiai par
tijai, bet yra karjerinis diplo
matas, bandantis būti optimis- 
tu ir sėdėti ant dviejų kėdžių. 
Jis yra labai artimas reakcio
nieriams, nors ir nėra galutinai 
su jais susirišęs. Bet jis ne
patinka' militžfristariis dėlto, kad 
jis kaipo diplomatas, yra išsi
taręs už išlaikymų pastovios 
taikos ir nors žodžiu yra pa
rėmęs taip vadinamų konstitu- 
cionalizmų. Ir kabinetų jis 
bandė sudaryti iš nepartinių 
žmonių.

Bet civiliai gyventojai ir biz 
nieriai jį mėgsta labiau, negu 
aršų fašistų gen. Araki, kuris 
irgi buvo numatytas premierų.

Streikuoja 58,000 
Lenkijos audiny- 
čių darbininkų

Sustreikavo iš užuojautos kovo
jantiems už augštesnes algas 
mažųjų dirbtuvių darbinin
kams

VARŠAVA, kovo 6.-— Visi 
tekstilės darbininkai Lodziaus 
distrikte, skaičiuje 58,000 su
streikavo šiandie iš užuojautos 
streikuojantiems už augštesnes 
algas mažesnių Lodziaus dirb 
tuvių darbininkams.

« ■

Uždaryta jaunimo 
sąjunga ‘Žiežirba’
KAUNAS.— Vidaus Reikalų 

Ministeris š. m. vasario 8 d. 
nutarimu, pasirėmęs draugijų 
įstatymo 48 str., uždarė Lietu 
vos socialdemokratinio jaunimo 
sųjungų “žiežirbų’’ su visais 
jos padaliniais visoj Lietuvoj.

SURASTAS BRAVORAS

KATYČIAI.—šiomis dienomis 
pas pil. Ponelį, šlaunių kaime, 
policija surado bravorų. Bra
voras buvo gerai įrengtas ir deg
tinė buvo varoma dideliu mas
tu.

Chicago, III., šeštadienis, Kovo-March 7 d., 1936
• fe ■

PROTESTAI PRIEŠ NAUJUS MOKESČIUS

WASHINGTON. — Kongresmenai ruošiasi smarkiai kovai, kuri beveik jau dabar prasideda dėl $1,137,000,000 mokesčių pro
jekto* Rooseveltas pareikalavo naujų taksų, 1. Atmokėti bonusus ir 2. sušelpti ūkininkus. Rėp. kongresmanas Snell vadovau
ja opozicijai, o šen. Harrison Roosevelto šalininkams. Prieš mokesčius protestuoja didžiosios įmonės, nes numatoma tak
šnoti jų pelnus. Wallstryte Šerai pakilo, nes manoma, jog bijodamos taksų, korporacijos mokės didesnius dividendus.

New Yorko streikas 
plečiasi j didžiuosius

Mfeiiiiš

Prie triobėsių aptarnautojų 
streiko pradėjo dėtis ir di
džiųjų hotelių darbininkai

NEW YORK, kovo 6. — 
Streikuojantiems New Yorko 
didžiųjų triobėsių aptarnauto1- 
jams pagelbon eina ir hotelių 
darbininkai, kurie daugely di
džiųjų hotelių irgi paskelbė 
streikų.

Kaip aptarnautojų, taip ii 
hotelių darbininkų streikai nuo
latos plečiasi, samdytojams 
griežtai atsisakant taikintis su 
darbininkais, ar net arbitruoti 
unijos pripažinimo klausimų.

Tikimų si, kad iki vakaro prie 
streiko bus prisidėjęs 135 ho
telių darbininkai.

Šiandie aptarnautojų streikas 
persimetė j Harlem ir nieku' 
rius kitus distriktus. Bet pa
čiame centraliniame distrikte, 
kur randasi didieji dangorai 
žiai, dar nebuvo bandoma skelb- 
ti streiko.

Unija skelbia, kad streikas 
yra palietęs 10,395 triobėsitfS 
ir kad 1,448 triobėsiai jau pa
sidavė ir susitaikė su darbi* 
ninkais. Policija betgi bando 
mažinti streiko reikšmę ir sa* 
ko, kad streikas yra palietęs 
1,820 triobėsių ir kas pasidavė 
tik 115 triobėsių.

Dar bandoma iššaukti strei
kų dar 4,800 triobėsiuose.

Miestas nežino ką daryti su 
maisto atmatomis ir Sųšlavo* 
mis. Jų dabar niekas neveža 
ir triobėsiai yra jomis užversti, 
taip kad gali kilti ligų pavo
jus.

Bet triobėsių savininkai savo 
gyventojų gerbūviu nesirūpina. 
Jiems rupi tik kaip daugiautsia 
pelno gauti iš triobėsių ir dagi! 
atsisako arbitruoti ginčų su 
darbininkais..

Galas nuo žmonos
. '■■■■■yj!, i, u.' '■

KEDAINIAA.-T-Miegenų, km., 
Surviliškio vals., Aleksandra 
Zakarkįene kirvio smugiu į gal
vų mirtinai sužeidė gulėjusį lo
voje savo vyrų Lionginų Zakar 
kų apie 30 mt. amž.

Sužeistasis mirė vežamas i 
Kėdainių ligoninę.

Zakaržienė savo vyro neken
tė ir turėjo ryšių su kitais. 
Taip pat kildavo Žakarkų •tar
pe vaidų ir dėl Zakarkos slap
tos degtindaiĮystės, kuria jis 
nuolat užsiimdavo.

Pažymėtina, kad abu Zakr- 
kai mažo ūgio, beveik išsigimė
liai.

žmogžudė Zakarkienė suimta 
ir padėta į kalėjimų.

Senatoriai nori skir
ti tik bilionų dol. 

šelpimui

WASHINGTON, kovo 6. — 
Senatoriai mano skirti tik 
vienų bilionų dol. bedarbių šel
pimui ateinančiais metais, vie
ton prezidento Roosevelto pa
geidaujamų dviejų bilionų dol. 
Taipjau kila reikalavimas iš 
tirti pašelpų darbų veikimų per 
pastaruosius kelis mėnesius.

Prezidentas sako, kad jis at
laikys dar vienų konferencijų 
bedarbių šelpimo reikalu, pirm 
negu bus nustatyta galutina 
suma, reikalinga tęsimui šelpi
mo darbo.

PAPLITUSI KONTRABANDA 
ETERIU

NAUMIESTIS (TAUR.). — 
Miestelyje ir apylinkėje plačiai 
vartojama vietoje degtinės ete
ris, kuris čia - pargabenamas 
kontrabandos keliu iš Vokieti
jos. Yra tokių, kurie eterį ga 
Ii gerti stiklais. Eterio kva
pas visur jaučiamas ne tik tur
gadieniais, bet ir kaimų ves
tuvėse, vakaruškose ir kitur.

Anglija įspėja Itali
ją dėl bombarda- 

vimo ligonines
Bombardavime esą užmuštas 

ir anglų majoras. Protestuo
ja ir Ethiopija

LONDONAS,, kovo 6. —An
glijos valdžia šiandie įsakė sa 
vo ambasadoriui Ryme Sir Eric 
Drummond užprotestuoti Itali 
jai prieš bombardavimų Angli
jos Raudonojo Kryžiaus ligoni
nės šiaurinėje Ethiopijoje.

Ambasadoriui liko įsakyta pa
reikalauti iš Italijos valdžios šį 
įvykį ištirti ir įsakyti savo ka 
rinei komandai žiūrėti, kad pa
našus dalykai daugiau nebepa
sikartotų.♦

Esamomis žiniomis, į ligoni
nę buvo mesta bomba, nors li
goninė buvo aiškiai pažymėta 
Raudonojo Kryžiaus ženklu.

Oficiąlio patvirtinimo žinios, 
kad liko užmuštas priskirtas 
prie ligoninės majoras Burgoy' 
ne, valdžia dar neturi.

Ethiopija protestuoja tautų 
sąjungai

GENEVA, kovo 6. — Kara
lius Haile Selassie prisiuntė 
tautų sąjungai aštrų protestų 
prieš Italijos lėktuvų “sųmo- 
ningų ir barbariškų” bombar
davimų Anglijos Raudonojo 
Kryžiaus ligoninės.

Anglų majoras užmuštas

ADDIS ABABA, kovo 6* 
Valdžia paskelbė, kad Anglijos 
Raudonojo Kryžiaus darbuoto 
jas majoras Burgoyne, 61 m., 
liko užmuštas italų lakūnams 
bombarduojant Anglijos Rau
donojo Kryžiaus laukų ligoni’ 
nę šiauriniame fronte.

Pirmesnės žinios sakė, kad 
tik 7 pacientai liko užmušti, bet 
vėliausiso žinios sako, kad liko 
užmušti ir trys Kenya čiabu 
viai, Anglijos pavaldiniai.

Šovė Jugoslavijos 
premierų _____ **

BELGRADAS, kovo 6. —Puo
likas atStoVų bute paleido kelis 
šuvius į Jugoslavijos premierų 
Milan Stojadinovič, bet nepa 
taikė, kadangi kiti atstovai jj 
pastvėrė. Tečiau kulka praėjo 
arti galvos Jungt. Valstijų pa 
siuntinio Wjlson, kuris sėdėjo 
diplomatinėje ložoje.

Puolimo laiku premieraa 
skaitė pranešimų apie ateinan 
čių metų biudžetų, kuomet opo
zicijos atstovas išsitraukė re
volverį ir pradėjo į premierų 
šaudyti.

Bijosi liudyti prieš 
nacius

LONDONAS, kovo 6. — čia 
yra teisiamas Dr. Hermann 
Gortz, kaltinamas suteikęs Vo 
kieti jos karo žvalgybai Angli 
jos airporto braižinius. Klau
siamas apie nacių viršininkus 
jis pasisakė nedrystųs apie tai 
liudyti, nes jis tada butų tei
siamas už šalies išdavystę Vo-

INDIANAPOLES, Ind., kovo 
6.—Legislaturoje liko įneštai 
bilius, kad Indianoj pasiliktų 
centralinis laikas. Tai atsa 
kymas į Chicagos pastangas 
priversti Indiana valstijų pri
imti' rytų laikų.

NaujienųRadio Programai
Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 

ŠEŠTADIENĮ
kaip 9:30 vai. ryto ant WCBD. stoties

1080 Kilocycles (5000 Watta Pajėgos).
šių stoti ant savo radio galite surasti tarp W. J. J. D. ir W. C. F. L. stočių

Šiuos Naujienų Radio Programas galima 
girdėti už kelių šimtų mylių nuo Chicagos.

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.

No. 57

HITLERIS ATME- 
SIAS LOCARNO

SUTARTI
Tuo tikslu jis šiandie šauksiąs 

“reichstago” susirinkimų, ku 
riam apie tai ir pranešiąs

BERLYNAS, kovo 6. —Pasak 
augštų nacių vadų, Hitleris nu 
sitaręs paskelbti pasauliui, kad 
Franci jos ir Rusijos sutartis 
panaikina Locarno (Europon 
saugumo) sutartį.

Tuo tikslu jis šaukia rytoj 
savo “reichstago” posėdį, ku 
riąm ir paskelbsiąs apie suar 
dymų sudarytos Europos sau’ 
gurno sistemos.

Pasak tų nacių, Hitleris sa 
vo kalboj reichstagui pasiuly 
siųs draugiškų susitarimų sii 
Francija, bet kartu įspėsiųs 
Franci  jų, kad komunistinė Ru 
sija sudaro pavojų Vokietijai.

Trys užmušti bėgant 
iš kalėjimo

SIOUX FALLS, S. D., kovo 
6. Kalėjimo viršininkas Reilly, 
šerifo padėjėjas ir vienas kali
nys liko nušauti trims kali
niams bandant pabėgti iš ka-
Įėjimo. Kitas kalinys liko sun 
kiai sužeistas, policijai pasivi 
jus bėgančius kalinius.

Keisdamas žmonų, 
keitė ir religijų

KAUNAS.—Pil. Elkonas Le 
vinas 1928 m. spalių 12 dieną 
Seredžiuje žydiškomis apeigo 
mis susituokė su Base Abaite, 
o 1934 m. šv. Antano bažny
čioje Kaune priėmė katalikų re
ligiją ir tų pačių dienų katali
kiškomis išeigomis susituokė 
su Teodora Tipaite.

1935 m. sausio 10 d. Kauno 
metropolijos tribunolas Levino 
jungtuves šv. Antano bažny
čioje padarytas pripažino ne
tikromis ir negaliojančiomis. Ir 
Levinas patrauktas kaltinamuo
ju už tai, kad su pirmų ja žmo
na nepersiskyręs antrukart ve* 
dė, o žmonų Teodorų, kad ži
nodama, jog Levinas su pirmą
ja žmona nėra persiskyręs, už 
jo tekėjo. Byla vienąsyk jau 
buvo paskirta spręsti, bet Le 
vinas neatvyko į posėdį, tai 
teismas nutarė per policijų j j 
surasti ir varu atvaryti. Le
vinas buvo suimtas ir liki teis 
mo laikytas kalėjime. Sausio 
30 d. toji byla buvo sprendžia
ma ir Levinas nubaustas 3^ 
mėn. papr. kalėjimo, bet iškai
čius atsargoj iškalėta laikų jis 
laikomas bausmę atlikusiu“ 
žmona nubausta 3 mėn. papr 
kalėjimo, bet nuo bausmės sų 
lyginai atleista, jeigu per me
tus nenusikals.
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Cleveiando ir Ohio Žinios
Mirė P. Šatkauskas
štai jau ir vėl netekome ge

ro žmogaus, — nelaboji gilti
nė nutraukė Plecido šarkaus- 
ko gyvybės siūlą.

šarkauskas mirė vasario j 
d. susilaukęs apie 67 metų am
žiaus. Amerikon jis atvyko, ro
dosi, 1902 m.

Velionis buvo labai geras ir 
draugiškas žmogus. Jis, niekuo
met neatsisakydavo paremti 
kiekvieną prakilnesnį darbą. 
Priklausė bent kelioms orga
nizacijoms. Nors jis buvo ka
talikas, bet ir su kitokių pa- 
žvalgų žmonėmis gerai sugy
veno. O tai todėl, kad jis pa
sižymėjo tolerantiškumu ir mo
kėjo kitų įsitikinimus pagerb
ti.

Velionis paliko nemažai gi
minių : Baltrukonius, adv. N. 
Rastenį, adv. n'Mihelich, Chica 
goję Eugeniją čeladinienę, 
Barborą šaulytienę ir Adolfi
ną Ašmantienę. Turėjo Chica- 
goje jis ir brolį, kuris mirė 
prieš kelis metus. Lietuvoje 
taip pat paliko nemažai gimi
nių.

Apie velionį šarkauską daug 
kas butų galima pasakyti. Kol 
gyvas buvo, jis dirbo įvairio
se organizacijose. Dirbo ir gar
bės netroško. Sif visais sten
gėsi draugiškai sugyventi. To
dėl visi, kurie jį pažino, ma
nau, prisimins jį kaipo dorą 

šiaip visokie 
nebeturi pra- 
girsime jį ar 
juk visvien...

Vasario 16 d.
Vasario 16 d. yra Lietuvos 

nepriklausomybės šventė, šiais 
metais Cleveiando lietuviai tą 
šventę gana triukšmingai šven
tu 
kalbomis. Ypač gyvai praėjo 
paminėjimas Lietuvių Svetai
nėje, kur susirinko gana 
žmonių.

Vasario 16 d. minėjo 
gimtadienį ir p. Andrius 
bickis. Gal Clevelande yra ir 
daugiau* lietuvių, kurie tą die
ną esti gimę. Jie galėtų ben
drai paminėti savo gimtadienį 
ir drauge Lietuvos nepriklau
somybę.

Radio programa iš 
Lietuvos

Vasario 16 d. klausiaus ra
dio programos iš Lietuvos, Ne
galima pasakyti, kad ji aiškiai 
girdėjosi. Bet tas pat yra ir 
su kitomis programomis, ku
rios transliuojamos iš Europos, 
Tos rųšies transliavimas dar 
toli gražu nėra tobulas, r*

Tos programos besiklausant, 
pian štai kas atėjo į galvą: 
mes labai greit su visokiomis 
naujenybėmis lapsipnantstme. 
Juk* jei prieš 25 metus mums 
kas birių pasakęs, \ad mes gir
dėsime oro bangomis muziką 
ir dainas iš Lietuvos, tai grei
čiausiai tokį žmogų mes bū
tumėme (apgailestavę. Taip, 
imes būtumėme pamanę, jog 
tai kandidatas į tam tikrą 
įstaigą, kurios įnamiai jaučia
si esą Napoleonai ir kitokie

Na- 
rei- 
trys 
jais

Neapsimoka
Amerikonai (paprastai sako, 

jog “orime doesn’t pay”. Tai 
visai teisingas posakis. Anks
čiau ar vėliau kriminalistai tu
ri atsiskaityti. Ir tas atsiskai
tymas yra gana nemalonus.

štai p. Jaro jau buvo rašy
ta, kad pakliuvo j bėdą Anna 
Naikel’iutė, Jurgeliu t ė ir 
revičiukas. Žinoma, nėra 
kalo aiškinti, kad jie visi 
yra lietuviai. Drauge su
operavo ir dar vienas jaunuo
lis, kurio tautybės neteko pa
tirti.

Visus keturis “grand jury*’ 
apkaltino. Apkaltino tuo, kad 
jie plėšimais vertėsi. Teisėjas 
pareikalavo, kad už kiekvieną 
jų butų padėtas $2,000 užsta
tas. Tik tokiu budu jie galės 
išeiti iš kalėjimo iki teismo.

Dabar gal bus įdomu kai ku
riems skaitytojams patirti, kiro 
tie jaunuoliai nusidėjo* 
trumpai

Visi 
drauge, 
imtinai
visuomet Ieškodavo apygirčių 
vyrų ir pradėdavo juos vilio
ti “raidui”. Pasivažinėjimas 
paprastai baigdavosi tuo, kad 
merginų draugai “kavalierių” 
pasigaudavo į savo 
“konfiskuodavo” jo 
kitas vertybes.

Toks bent yra
Kai kurie bet gi sako, jog tik 
su* vienu “kavalierium” taip 
buvę pasielgta. Tačiau netru
kus įvyks teismas ir tų jau
nuolių nusikaltimai bus tiks
liau išaiškinti.

Tad
apie tai pakalbėsiu.
keturi važinėdavosi

Operuodavo beveik'iŠ- 
galiūnuose. Merginos

rankas ir 
pinigus Ir

kaltinimas.
ir gerą žmogų, 
pagyrimai dabar 
smės 
peiksime

ar mes 
jam

Miesto administratorius
Prieš kiek laiko “Naujieno

se” pastebėjau, kad kažkoks
— su muziku, dipndmidjjt A. Barrihart aiškinsiąs miesto

daug

savo
Kul-

si esą Napoleonai 
dideli žmonės.

Kaip ten bebūtų, 
kai kuriose srityse 
delį progresą.

Laukiame pavasario
Vargu kada žmonės taip lau

kė pavasario, kaip šiais me
tais. Nepaprasti šalčiai visiems 
labai įkyrėjo. Namie šalta, — 
tiesiog nėra kur pasidėti.

Beturčius šalčiai, žinoma, 
dar' labiau kamavo. Kai kurie 
net savo balsus pradėjo ktt- 
renti. Ir ką gi darysi, jei nė
ra pinigų anglims nusipirkti.

Pavasario saulės spinduliai 
tikrai bus didelė palaima dau
giui žmonių.

o žmonės 
padarė di-

administratoriaus planą. Chi- 
cagos lietuviai esą kviečiami 
su tuo planu susipažinti.

Chicagiečiams tas planas nė
ra žinomas. Jie neturi supra
timo, kaip tas planas veikia 
praktikoje. Clevelandiečiai ant 
savo kailio yra išbandę tą pla
ną. Ir turiu pasakyti, jog jie 
apie administratorių nenori ne 
girdėti.

Ir štai kodėl: pasirodo, kad 
administratorių arba manadže- 
rj iškrapštyti yra kur kas sun
kiau nekaip mėrą. Pasibaigė 
mero terminas ir piliečiai ga
li jį iškrapštyti, išrinkdami 
vietoje jo kitą. Kas kita yra 
su administratorium. Jo pilie
čiai nerenka, bet samdo mie
sto taryba. Paprastai taryboje 
susidaro savo rųšies klika, ku
riai administratorius ir tar
nauja.

Žuvo savo broliuką 
begelbėdama

Prieš kiek laiko įvyko štai 
koks nuotykis: tėvai išvažiavo 
parsivežti vyresnės dukters, 
kuri tuo metu čiuožinėjo ant 
ledo. Namie jie paliko septy
nių metų dukterį ir penkioli
kos mėnesių berniuką.

Kai grįžo namo, tai pamatė 
šiurpulingą vaizdą: . septynių 
metų dukrelė buvo baisiai ap
degusi. Nors ji skubiai buvo 
nuvežta į ligoninę, bet ten ne
trukus mirė.

Pasirodė, kad tėvams išva
žiavus namuose kilo gaisras. 
Mergaitė šoko gelbėti savo jau-
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nąjį broliuką* Ugnis jau buvo’per pereitus meto J draugiją 
tiek įsiliepsnojusi, kad pasiekė įsirašė dvi moterys. Tai labai 
jos drabužius. Padarinyje ji pagirtinas dalykas ir geras pa- 
apdegė tiek skaudžiai, kad ir 
daktarai nieko nebegalėjo pa
daryti,

Berodydamas šposus 
pasikorė

Neseniai įvyko štai kokia 
tragedija. Namie pasiliko jau 
ni vaikai. Berniukas pradėjo 
vartytis per galvą ir rodyti 
kitokius trinkus savo jaunes
nei sesutei. Pagaliau jis susi
rado virvę ir pradėjo su ja ro* 
dyti kai kuriuos triukus. Kaž
kokiu budu jis užsinėrė virvę 
ir sau ant kaklo. Besiblaškant 
kilpa tiek stipriai užsiveržė, 
kad berniukui užėmė kvapą. 
Kadangi jis nebespėjo kilpos 
pąliuostfoti, tai taip ir liko už
smaugtas.

Daugiau padirbėkime 
:' Man rodosi, kad mes per 
daug snaudžiame. Butų visai 
ne pro šalį kokias prakalbas 
surengti ir sukviesti būrį žmo
nių. Per prakalbas lengviau 
butų ir “Naujienas” užrašyti,

Clevelandiečiai dabar turi 
savo skyrių, kuriame jie gali 
daug Žinių surasti. Tas sky
rius bus galima dar labiau* pra
platinti, atseit, dažniau jį lei
sti. Tik pasistenkime “Naujie
noms” daugiau skaitytojų gau
ti. O tai neturėtų būti labai' 
sunku, kada prenumerata liko 
nupiginta ligi penkių dolerių.

— Cleveiando pilietis.

Winnipeg, Kanada
W. L* D. Pašalpines 
Draugi jos metinio 
susirinkimo tarimai

su
ku- 
to- 
su-

Aukščiau minėtos draugijos 
metinis susirinkimas įvyko sau- 
sio; 5 d. Kadangi buvo spren
džiami labai svarbus plausi
mai^ tai pravartu su jais 
sipAžinti ir tiems bariams, 
rie gyvena provincijoje ir 
kiu budu neturėjo progos 
sirinkime dalyvauti.

Metinio susirinkimo vienas 
svarbiausių dienotvarkės punk
tų paprastai yra naujos valdy
bos įvesdinimas. Tačiau šiais 
metais nutarta naujos valdy
bos neberinkti. O tai todėl, kad 
artimiausioje ateityje musų 
draugija yra pasiryžusi susi
vienyti su Toronto S. D. Drau
gija, Tad visų narių prašoma 
senoji valdyba sutiko eiti savo 
pareigas tol, kol galutinai su
sivienijimo klausimas bus iš
spręstas ir sutvarkytas. Kada 
tai bus padaryta, tai pas mus 
įsikurs kuopa, kuri, galės jau 
išsirinkti naują valdybą.

Šiuo, tarpu draugijos reika
lus tvarko šie asmenys: pirm. 
J. Paliliunas, viėe-pirm. K. 
Plečkaitis, užrašų rast. V. No- 
vogrodskis, fih. rašt. A. Ur
bonas ir ižd. A, Norris. Be to, 
yra finansų raštininko antri
ninkas A. Bražėnas ir iždo glo
bėjai P. Yauniškis bei V. Dau
baras.

Revizijos komisija išdavė 
platoką raportą, kurio pažy- 
mesiu tik svarbesnes vietas. 
Per 1935 m. draugija pajamų 
turėjo $212.50, o išlaidų — 
$223.69. Vadinasi, draugija tu
rėjo šiek tiek nuostolių. Pra
vartu čia bus pažymėti ir tas 
faktas, kad per pereitus me
tus draugija pašalpomis išmo
kėjo daugiau nekaip kada’ nors, 
būtent, $182.79.

Iš raportų paaiškėjo, kad 
—_——— ................................................................... .... ■■ ■+

vyzdys kitoms moterims.
Einama prie susivienijimo 

su Toronto S. D. Draugija 
klausimo. Referendumo komi** 
sija, susidedanti iš J. Paliliu- 
no, V. Novogrodskio ir J. Rim
kevičiaus perskaito gautus re
zultatus iš provincijos bei iš 
vietinių narių. Už susivieniji
mą su Toronto organizacija pa
sisakoma bemaž kaip vienu 
balsu. Vienas kitas visai ne
balsavo, o vienas susilaikė. Tuo 
bu*du prieš susivienijimą nebu
vo nė vieno balso. Kada susi
vienijimo klausipias liko tei
giamai išspręstas, tai dabar 
reikės tik kai kuriuos tech
niškus dalykus atlikti. 

■ ■ ■ . ’

Buvo reikalas dar tartis ir 
su St. Boniface 7-ta kuopa. Va
dinasi, patirti iš jos ar ji su
tinka susilieti su Toronto drau
gija ir pasidaryti jos dalimi, 
Draugija įgaliojo J. Paliliuną 
ir V. žinaitį susižinoti su 7- 
ta kuopa ir pasitarti susivie
nijimo reikalu*.

Draugijos susirinkime, kuris 
įvyko vasario 2 d., buvo spren
džiamas susivienijimo klausi
mas su 7-ta kuopa. Po ilgų 
diskusijų buvo nutarta vieny
tis tokiomis išlygomis: kada 
susivienijimas bus įvykintas, 
tai abi organizacijos turės ben
drą vardą — \St. Boniface- 
Winnipeg, Man., 2 kuopa. An
tra, susiliejusios organizacijos 
išsirinks sau bendrą valdybą, 
ir trečia, pasirūpinti iš centro 
išgauti čarterį.

Tos išlygos abiem organiza
cijom buvo priimtinos, todėl ir 
susivienijimo klausimas liko 
teigiamai išspręstas*

Susirinkime |eko pastebėti 
naujų veidų. Tai vis kandida
tai į naujus narius. Kol kas 
jie laukia, kada? galutinai mu
sų dfaugija likš* Toronto orga
nizacijos dalimi Tačiau nėra 
reikalo ilgiau lankti. Dabar gal 
geriausia yra prbga. Ir štai ko
dėl: paskelbtas vajus naujiems 
nariams gauti Vis dar tebega- 
liu‘oja. To vajaus būvyje įsto- 
jimo mokestis sumažinta per 
pusę. Tad pasinaudokite ta 
proga.

Dabar keli žodžiai kitoms 
Kanados lietuvių patalpos 
draugijoms. Ar nebūtų joms 
verta pagalvoti apie susivieni
jimą su Toronto draugija?

Manau, kad taip. Gyvavimas

pavienių draugijų yra tik en
ergijos eikvojimas. Be to, tos 
draugijos neturi ateities. Kaip 
tik priešingai, — ilgainiui jos 
neišvengiamai turės eiti silp
nyn. Ypač mažesnėse koloni
jose išsilaikyti draugijoms bus 
labai sunku*. Visai kitoks rei
kalas su centralizuota organi
zacija, kuri visose lietuvių ko
lonijose galės turėti savo sky
rius arba kuopas. Tokiai or
ganizacijai pas mus dar yra 
labai plati dirva.

Paskutiniame draugijos susi
rinkime buvo nutarta sureng
ti šeimynišką vakarėlį. Vasario 
16 d* tas vakarėlis įvyko ‘ A. 
Urbono namuose. Nors oras 
pasitaikė itin šaltas, tačiau 
žmonių susirinko tiek, kiek tik 
galėjo namuose tilpti. Malonu 
buvo žiūrėti, kaip visi to va
karo dalyviai draugiškai kal
ba ir smagiai prie alučio bei 
Užkandžių laiką leidžia. Drau
gija yra dėkinga A. Urbonie-

nei ir kitoms moterims už gar
džių užkandžių pagaminimą. 
Vakarėlis buvo rengiamas 
draugijos naudai.

Draugija yra labai dėkinga 
Urbonui už suteikimą pątalpų 
vakarėliui.

Malonu* pažymėti, kad drau
gė Nakrušienė, kuri yra visdi 
jauna draugijos narė, paauko
jo organizacijai labai gražią 
poduškaitę. Vakarėlyje ta po- 
duškaitė ėjo laimėjimui. Ka
dangi ji buvo labai graži, tai 
visi norėjo ją laimėti. Tad iš 
susirinkusių, tur būt, neatsi
rado nė vieno, kuris nebūtų 
laimėjimo tikieto nepirkęs.

Daugis pirko net po kelis ti- 
kietus.

Vakarėlio rengimo komisija 
labai rūpestingai patarnavo 
svečiams. Tad komisijai, vi
siems rėmėjams ir vakarėlio 
dalyviams draugijos vardu? ta
riu ačiū.

G. Paliliunas,
W. L. D. P. D r-jos pirm.

ADVOKATAI

JOHN P.EWALD
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Morgičio, arba ; 
ąpdraudos nuo ugnies, vėjo, elfe., atsišauk:

840 West 33rd Street ;
,„‘TELEFONAS:’ YARds. 2790 arba 2791.

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO B-VĖS
- RAšTINeiE ,

F. VIZGaRDAS 
savininkas 

INTERNATIONAL 
WHOLESALE WINE 

& LIQU0R CO 
Lietuvių didžiausias degtinas san
dėlis, užlaiko geriausią degtinę ir 
vyną amerikonišką ir importuotą. 
Kainos prieinamesnes kaip kitur. 

Jei norite, kad jūsų kostumeriai 
butų patenkinai ir kad jūsų biznis 
augtų, imkite, degtinę, kuri patiks 
jūsų kostumeriams, o tokios deg
tinės gausite pas mus. 

Parduodam tik tiems, kurie 
turi laisnius.

Tel. Boulevard 0470
4611 So. Ashland Avė.

CHICAGO, ILL.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPAS

EUDEIKIS
IR TĖVAS

REPublic 8340

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 

. Laidotuvių Direktorių Asociacijos.
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 23rd Place Phones Canal 2515—Cicero 5927

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

I J. MULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 8572
• r............  į. fu. h n. . ■ i ■ ■ 'i i i ■ ■ ...................................... ...

S. P. MAŽEIKA
8819 Lituanica Avenue Phone Yards 1188

i A. MASALSKIS
8307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139
,  .........................................................■ ■■ ■   —  —    ...... . ........................... V   .. ............ ,, „1,1,

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

J. F. R ADŽIUS
668 West 18th Street Phone Canal 6174

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 8877

Į, Į| 0 Į

' r
I'.''- I. J. ZOLP

1646 West 46th Street Phones Boulevard 5208-8413

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

AMBUI.ANCĖ PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ
K. YARds 1741—1742

J, F. EUDEIKIS

K. P. G ŪGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namu ofisas—3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.

Tel. Boulevard 1310.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio. Serędoi ir 
Pėtnyčios 6 Iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockvell Street 

Telefonas Republic 9600.

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

<631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So. Rockwell St. 
Telephone i Renublic 9723

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas

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

10

3407

Miesto ofisas
No. Clark St. 11 floras

Tel. Dearborn 3984 
Rezidencija

Lowe Avė. Tel. Yards 2511

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington
Room 737

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

I I !■—■■■ M I

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

st

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPf.
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS

__ _  Tek Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė
756 West 35th St

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. diena.
8

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

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

2400 West Madison Street 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namu telefonas Brnnswick 0597

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki • 
vai., Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Phone_ Canal 6122
Dn S. Biežis 

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

Seredomis ir nedėl. pairai sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 8305

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

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

Phone Boulevard 7042

'i)r. C. Z, Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avc. 
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj paimi sutarti.

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

vak. Nedėlioj nasrai sutarimu.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tek: Prospect 1930

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo 
6—8 v. vak. Nedėlioj pagal sutarti

Kiti Lietuviai Daktarai.

Ofiso valandos: 
Kasdien nuo 1-4 p. p. ir 7-9 v. v. 
Tel.: Hemlock 5524. diena ir naktį. 
Dr.Constance A.O’Britis

GYDYTOJA IR CHIRURGAS 
Ofisas 

2408 W. 63rd St. 
Rėš.

6000 So. Campbell Avė.

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St

CHICAGO. ILL.

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 85 

metus kaipo patyręs rodytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligai 
vyru, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokios 
elektros prietaisus.

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

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

TeL Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464
Dr. Charles Segal

OFISAS
4729 So. Ashland Avė. 

2-ros lubos 
CHICAGO. ILL.

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

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTOH ASHLAND AVĖ.

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

7 iki 8 vak Nedėk nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 2400

Ofiso Tel. Boulevard 5918
Rez. Tel. Victory 2343
Dr. Bertash

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

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80 
Nedaliomis pagal sutarti.

Ofiso Tel Dorchester 5194 
Res. Tek Drexel 0191 

Dr. A, A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku, Vyrišku. Vaikų ir visų 
chronišku ligų.

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

liomis ir šventadieniais 10—12
, 7—9 vai. vak. Ned*-
____ z__‘ ‘ r 
dienu.
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Šios Anglys yra gerai persijotos ir kaip tik tinkamos didžio 

Virtuves Pečiams, Karšto Vandens ir Šilto Oro!
Pašaukit Prospect 7960-61

ATLAS FUEL CO.
4913-19 Sb. Paulina St.

COAL

NAUJIENOS, Chicago, H1

'GEDOS STULPAI SENOVINĖJE LIETUVOJE(korespondencijos
_________ i_j_ii___ia_LUMWiinii-ii II   ‘*T~*~“■

5.00

ŠIOS SAVAITES

Eitra Bargenai5.00

5.00

Joseph Trlner Company, Chicago

EKSKURSIJA
Gerkit ir Reikalaukit LIETUVON

44.30

NATHAN 
KANTER

keksų 
yra la-

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

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

$9.50 Park arba Beach Strol
lers po ........ .......... .............. ....

šeštadienis, kovo 7 d., 1936

to pa- 
gražaus

Kaip žuvis be van
dens, taip geras 
lietuvis be “Naujie
na” neturėta bati.

Lietuvių Kambario
Reikalai

Lietuvių Amerikos Ukesų 
Klubo bankietas

Pristatymas atliekamas trokais su myteriais ir pilna miera ga 
._______ rantuota. Dėl savo apsaugos________________

teismai, dori

9-tas Sąrašas Aukavusiųjų
L. K. Fondan.

Prieš to teismo šviesias akis 
stbjo tais metais dar trečia nd- 
sidejele. Neteisėtai pagimdžiu
si negyvą kūdikį Marina Da- 
vydovna. Tardymo metu ji pa
sisakė, kad prieš ją prievartą 
pavartojęs Bobrino miestietis 
Tadas Jagninkevičius, kai jie

$30.00 vertės English Coa-<t» 1 QC 
ches labai gražiai padaryti,*P S / «vv 
pilnos mieros po ........ A ®

Sausio 30 d. 1936 m. fonde 
buvo $2861.70. Tai dar ne ma
žai trūksta iki reikiamos su- 

$5,000. Kurie mėgsta- 
manote,

Lietu viikog
Degtini*

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
žvaigždžių 

Kentucky 
Bourbon

tie, kurie laike save be nuodė
mes, galėjo mesti i jį akmenį 
Visam gyvenimui tapdavo ne 
laiminga senovinė geltonkasė 
nesutramdžiusi1 savo meiles gei 
smo, kuris neretai būna žino 
guje stipresnis už mirtį.

P. Tučas.

važiavę kartu į vieną kermo
šių. Bot tokio savo parodymo 
ji nė kuo. negalėjo /paremti, nes 
niekam apieitai prieš bylos iš
kėlimą nebuvo pranešus. Teis
mas padarė išvadą, kad kūdikį 
ji įsigijo gera valia, bet sura
dęs visą eilę lengvinančių ap
linkybių nutarė pririšti prie gė
dos stulpo ir išplakti tokiu pat 
rykščių skaičium, kaip ir Ro
manai lę. Marinos seseriai Sofi
jai, kurios namuose įvyko gim
dymas, teismas paskyrė 50 
rykščių už tai, kad ji savo se
sers neprižiūrėjus. Jagninkevi 
čiaus kaltę teismas laikė neįro
dytą, bot už tai, kad jam buvo 
primetamas merginos suvilioji
mas, nubaudė jį švelniai: jis 
turėjo vienoje bažnyčioje per 
visas pamaldas išgulėti kryž
mais, o kitoje padėti ant alto
riaus du svarus vaško.

Kaip Kobrino, taip ir kiti ku
nigaikštystės
niams nusidėjėliams kapojo kai 
kada galvas, bet dažniausiai 
plake juos pririštus prie gėdos 
stulpo rykštėmis ir pačiu ge
riausiu atveju vertė gulėti iš
sitiesusius bažnyčios asloj prieš 
daugelio žmonių akis. Atlikusio 
kad ir švelniąją bausmę šlikštė- 
josi visi, kaip raupsuotojo, ir

“Naujienų” Laivakorčių Skyrius
1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL

Waterbury, Conn
Tūbelis, Juozas,

Kaunas, Lietuva, 600 litų
Uvikas, M. K., 

Omaha, Nebraska

Pirmutinė oficialė “Naujienų” ir visų Lietuvių Laivakor
čių Agentų Sąjungos EKSKURSIJA LIETUVON 

yra rengiama

Dapkus, M.,
E. Dearbom, Mich.......

Daukšys, Vincas,
Brooklyn, N. Y..............

Danauskas, Juozas,
Waterbury, Conn...........

Gaigalaitis, Prof. Dr., 
Klaipėda, Lietuva ...

Glemžaitė, M.,
Dotnavos Akademija, 
Lietuva. Dovana: seno
viška piršlio juosta.

Grinius, Dr. K.,
Kaunas, Lietuva. Dova
na: dvi senoviškos pri
kyštės.

Imbrasienč, M.,
Pittsburgh ...........i.......,

Kiburis, Osvaldas,
Brooklyn, N. Y........j.'..

Kubilius, Kun. B. F., 
So. Boston, Mass.......

Rutkauskas, M.,
Detroit, Mich..................

Liet. Neprig. Liter. Pašei- 
pinis Kliirbas, Duąuesne 
Pa. .. .....   21.50

pasu 
pasi 
kitu 
mir

šti to miestelio 
Jacevičium, 

metu tas pats 
kad jis asine- 
abiem: žmona 
su jos partųe-

dorovės nusidėjėlėms. Pateko į 
jo rankas tais pat metais kuni
gaikštienė valstiete, kažkokia 
Julija Romanaitė. ši nelaimin
ga už savo meilinius palinkimus 
jau buvo sėdėjusi „ pusę metų 
kalėjime. Paleista iš kalėjimo, 
ji stojo tarnauti pas vieną Ko
brino žydę ir po kiek laiko ta
po nėščia, žydė trys savaites 
prieš gimdymą ją pavarė. Ju
lija nuėjo pas savo gimines, 
bet šie jos nepriėmė. Atsitiko, 
kad į tą kaimą atvažiavo Kob
rino pirklys su žmona. Jis ją 
ir priglaudė. Pirmą naktį pa
gimdė ji sūnų, pasmaugė jį ir 
užkasė darže. Teismas turėda
mas galvoj, kad Julija jau sė
dėjo pusę metų, nutarė jos/ne
bausti mirtimi, kurią ji užsi
tarnavo, bet pasitenkinti 300 
rykščių smūgiais pririštai prie 
gėdos stulpo. Po to ji tuč tuo
jau turėjo būti išvytą iš mies
telio. Savo sprendime teismas 
pažymėjo, kad dešimt kapų lie
tuviškų grašių sumokės kiek
vienas, krikščionis ar žydas, 
kurs ją priglaus ar duos me
džiaginę paspirtį. O jei po to 
pasieks teismą žinios apie jos 
ištvirkavimą, — teismas ją nu
baus mirti.

4179-83 Archer Avė
Tel. Lafayette 3171

CHICAGO, ILL.

Physical Therapy 
and Midwife 

6630 S. Western 
Avė.. 2nd floor 
Henjlock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
efleetrie t r e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

VARTOKIT STOVOL 
t

Tobuliausias Pečiams Aliejus -
Stovol ištobulintas ir duoda švarią ir karštą liepsną visokios išdir- 

bystes aliejum šildomose krosnyse ir pečiuose.

Dešimts Madų ir Spalvų bei apkainavimų 
iš ko pasirinkti.

KAINOS MAŽIAUSIOS MIESTE

‘NAUJIENOS”
PASIUNČIA PINIGUS
I LIETUVA

LITAIS
Persiuntimas nebrangus.

1739 S. Halsted St
CHICAGO, ILL.

RADIO

$19.50
Su short wave.

Duodam gerą nuolaidą 
už seną radio.

Mutual Liųuor Co
4707 So. Halsted St

Tel. YARDS 0803

NEVada A Oflfi
Pašaukite: VINcennes 

AUStin

Vasario 23 d. įvyko gana 
šaunus Lietuvių Amerikos Uke
sų Klubo bankietas ir šokiai. 
Žmonių susirinko daug ir visi 
buvo patenkinti. Valgių buvo 
visokių ir skaniai pagamintų. 
Valgius gamino ponios Kreikie- 
nė, Tijušienė ir Valavičienė, o 
joms pagelbėjo ponios Mačiu- 
kienę, Kudirkienė, Šakienė, 
Viksvienū, čeknienė, Vaičiūnie
nė ir Deker.

Tos moterys ne tik kad pa
gamino valgius, bot dar paau
kavo namie gamįntų 
Klubas moterims už tai 
bai dėkingas.

Kiek teko patirti, iš 
rengimo Klubui liks 
pelno.

Parengime turėjau progos 
sutikti p. F. Bulaw. Kiek jam 
pasisekė naujų skaitytojų gau
ti, to tai nepatyriau. Butų ge
rai, kad kas iš vietinių pagel
bėtų kontestantui Bulaw platin
ti čia “Naujienas”, kurios tu
rėtų lankyti kiekvieno lietuvio 
namus, kaip tai buvo prieš de
presiją. —Surūdijusi plunksna.

ROOSEVELT
FURNITUREęo

2310, West
Roosevelt Road 

Tel. Seeley 8760

1709 m. Kobrino miestelio buvo griežtas ir netekėjusioms 
(už Gardino) magdeburgihiam 

1.00 teismui įteko spręsti kažkokios 
'Jarmochavičienčs neištikimybes 
bylą. Ją apskundęs vyras pasi
remdamas įtarimu, kad ji, esą, 
pasimeilikavus 
gyventoju Jonu 
Teismo posėdžio 
vyraę pareiškė, 
niškai atleidžia 
gal pasitaisys, o 
riu tegu' teismas pagaliau daro, 
ką nori. Galingu ir protestuoja-* 
mu balsu tada prabilo į teismą 
kaltinamosios brolis Jonas Gor- 
diejavičius. — Nesvarbu, — 
įsiterpė jis, — kad vyras savo 
žmonai kaltes atleidžia, tai jo 
reikalas, bet jis, brolis negalįs 
ramiai žiūrėti į savo sesers blo- 

todėl reikalaująs 
jos kaltumą nuodugniai išaiš
kinti. Teismas, peržiūrėjęs by- 

skuh- 
dą pagrįstą ir nusprendė: Ja
cevičių pagal jo kaltę reikėtų 
nubausti mirti, bet, turėdamas 
galvoje, kad apviltas vyras kal
tinamojo asmeniškai neperse
kioja ir pagerbdamas jame 
žmogaus į Dievą panašumą, tei
sia 100 rykščių smūgius, kurie 
turi būti viešai įvykdyti prie 
rotušės. O po to, jei jis bus ka
da nors pastebėtas, kad susitin
ka arba paprastai pasikalba su 
suviliotąja — bus pasmerktas 
mirti. Dėl kitos nusikaltimo 
dalyves, Jarmochavičiaus žmo
nos, teismas, turėdamas galvo
je vyro atleidimą, priimdamas 
dėmesin paaiškėjusi bylos metu 
jo fizinį nepajėgumą ir, paga
liau, vertindamas duotas brolio 
garantijas dėl tolimesnio sesers 
elgesio, nutarė nebausti jos 
rykštėmis. Teismas uždėjo jai 
lengvesnę bausmę: išstovėti tris 
dienas pririštai prie įmūrytos 
rotušės sienoje grandies, o pa
skui keturis šventadienius gu
lėti keturiose bažnyčiose kry
žmais per visas pamaldas. O 
jei ir po to ji kada nors 
matys su Jacevičium ir 
meilikaus su juo ar kuo 
teismas įspėjo, nubausiąs 
tim.

Kobrino teismas nemažiau

Abecunas Viktoras,
New Britain, Conn. .... $2.00

Abisilienė, A.,
Romulos, Mich..........

Avietėnaite, M.,
U. R. Ministerija, Kau
nas, Lietuva. Dovana: 
dvi liet, meno knygos.

Bačėnas, A.,
Parnassus, Pa...............

Bačėnukč, A.,
Carnegie, Pa............ .....

Bakanas, S.,
Pittsburgh, Pa......... ...

Barzdienė, A.,
Pittsburgh ............. ......

Boreika, Vincas,
South Orange, N. J. ....

Bulkelaitė, O.,
Detroit, Mich., ........ ......

Bugailiškis, Jonas,
Waterbury, Conn...........

Bulota, A.,
Marijampole, Lietuva 50

Gegužės 29,1936
Laivu “GRIPSHOLM” 
Tiesiai į KLAIPĖDĄ

Kitos ekskursijos per Vokietiją ir Franciją bus paskelb
tos vėliaus.

Kurie rengiatės šiais metais atlankyti Lietuvą, kreipkitės 
tuojaus į “Naujienas” dėl sutvarkymo dokumentų. Ypa
tingai Lietuvos piliečiai, turėtų iškalno apsirūpinti, nes 
gavimas sugrįžimui permitų kaip kada užtrunka po kelis 
mėnesius.

SIRAKHTKENTUCKY
BOURBON į

V

“MANO MIELASIS 
SŪNELIS DABAR

VALGO
KAIP PARŠIUKAS...

“Buvo toks ktidas Ir neturėjo ape
tito.; nežinojau nė , ką . daryti’.’

Motinos sako, kad Triner’s Bitter 
Vynas yra geriausias vaistas susllp- 
nėjuslems, nepilnai augantiems vaiku
čiams. Jo sudėtinės dalys yra ge
riausios, kokias medicinos mokslas 
žino apgynimui nuo nevirškinimo, 
prasto apetito, galvos skaudėjimo, 
nemiegojimo, gasų, blogo kvapo, 6- 
dos nesveikumo ir' liėfeerumų sąryšy 
su vidurių neveikimu. Malonus var
toti ir geras, atsakantis vaistas šei
mynoms. Visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

mos 
te lietuvių meną 
jog pravartu to musų meno, 
musų styliaus pavyzdžius įam
žinti šiame vakariniame globu- 
so pusskrityje, tai siųskite sa
vo pinigines aukas adresu: V. 
Zamblauskas, 31 Minooka St., 
Pittsburgh, (10) Pa. Money 
Orderį rašykite:

LIETUVIŲ K A M B A R I O ga elges 
FONDAS, arba: LITHUANIAN 
MEMORIAL ROOM FUND.
Didelė ar maža auka yra ge- lą, rado Jarmochavičiau 
ra, ii* gausite bendrą Pittsbur- 
gho Universiteto ir L. K. F. 
Komiteto kvitą už jūsų atsių
stą auką.
Liet. Kambario Fondo Spaudos 

Komisija,
J. Baltrušaitis.

Mičiulienė, A.,
Pittsburgh ..................

Markelis, Vincas,
Klaipėda, Lietuva 10 litų

Mažeika, S. P.,
Chicago ..... .....................

Poviliunienė, J.,
Pittsburgh ................ .

Rusteika, Pulkininkas, 
Kaunas, Lietuva .. .....

Samulevičius, J., 
Pittsburgh ...............

S. L. A. 48 Kuopa, 
Portage, Pa.......

S. L. A. 3 Apskritys, 
Pittsburgh ............... !

Strikolis, Dr. M. T„
Chicago ..........................

širvaitienė,
Detroit, Mich..................

Sandaros Moterų Kuopa,
Pittsburgh ... ........... 40.00

S. L. A. 40 Kuopa, 
Pittsburgh .... ..... .

Smetona, A.,
Lietuvos Prezidentas
Kaunas, 100 litų.

Smetona, Julius,
Kaunas, Lietuva, 10 litų

Stanis, Izidorius.

People sKrautu vėse
Gražiausi Kūdikiams 

VEŽIMĖLIAI (Bogės)
Parsiduoda Mažiausiomis Kainomis

GALITE GAUTI
Paskolas Dėl Pirmų Morgičių 

/ Pagal Dircct Reduction Planų 
Fąrankųs TąopVMp skyiuai. sv Arc.šc.iAvsii;

. PELNU. PAGAL DAYTON PLAN.J..

KEISTUTIS LOAN & BUILDINC
ASSOCIATION NO. 1

IŽE R A L I I () AI E L d A K
' z.. ‘ CHICAGO’ . . ‘ ■ •

Brooklyn, N. Y..............  2.00
Strikulis, Kazys,

Waterbury, Conn...........  3.00
Šlakutis, J.,

Detroit, Mich............... . 1.00
Sukaitis, Vincas, 

....~ " ...... ..........

INCOME TAX 
BLANKAS 

galite išpildyti 

NAUJIENOSE 
1739 S. Halsted St. 

...............

Užsisakyk 
Dabar!

ILLINOIS NUT



ir tani baisu

KAIP MES ŽIŪRIM Į SLA RINKIMUS

tai antraeilis da

Nauji išradimai

visas pa

Apžvalga

jų pavesti
Mass

Mass

Mass:

socializmo lietuvi* ir

arba dėl kokių 
nepageidauja-

18.00 
4.00 
2.00

iritm _ 
Pusei meti

Naujų išradimų 
pasauly pasidairius

S5.00
2.75

prėžeiitaš 
sUmai, b

ore (nebus 
kabelių ant ko

kabos 
nei

DOVYDAITIS PASIŽADĖJO 
KLAUSYT DRAUSMĖS — 

priimtas atgal

Prezldėhtas ADV. F. J. BAGOčIUS 
Vice-Prezid* . 
Sekretorė, i 
Iždininkes, 
Iždo Globėjui

kitur užsieniuose 
piginta)

VALSTYBINIS KAPITALIZ 
MAS, SOCIALIZMAS IR 

KOMUNIZMAS

$8,907.15.
Viniko raportu

kad isito- 
. surast: 

“grynų,” eko 
Visuomet bu- 

■sištėmai

gi 1933 metais 
(žiūrėk šėkr. 
38-tam seimui;)

6. Lėšų F0ndU; kuriame 192$ 
metais buvo $61,066.00; tauti
ninkai taip nugašpadoriavo; 
kad 19Š2 metais jame pasida
rė jau $11,480.00 deficito, (žiū
rėk sekr. Viniko raportų 38- 
tam seimui, 75 puslapį.)

Tai tokie yra gryni faktai.
Bet tai da ne viskas.

vartojimas bus

tieks elektros cėntralinč
Važyklių bėgimas ir

automobilis $H0ažiritas 
mU karo reikalams.

turi savo rankbse 
socializmas.

Trim* mėnėMėrita --------- 2.10
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

vuši degtinės pranMį); Ar Ui 
butų buvęs socialižmdš?

Pagal Stalino aiškinimų rei
kėtų šakyti; kad taip. Jeigu 
privatinių kapitalistų nėra ir 
visų biznį 
'valdžia; tai jau
Bet tai nėra socializmas! Tdi 
kia sistema, kokių caro valdžia 
butų įsteigusi; butų valstybinis 
kajjitaliznias.

Socializmas negalimas be

Kodėl gi negalima tokios si
stemos vadinti socializmu? To
dėl, kad socializmas reiškia vi
suomeninę; o ne Valstybinę ga
mybos priemonių nuosavybę ir 
kontrolę. Artimiausia socializ
mo sistemai fbrma yra koope
racija, o ne kareivinė. Socializ
mas yra negalimas bb visuome
nės laisvės. Tenai, kur viskų 
daro < už visuomenę valdžia, iki 
socializmo dar labai labai toli.

Socializmas gali būt įsteigtas 
tik demokratijoje.

yra toks prietaisas, ku- 
ypatingų jiiodį

kad nereikia tuščių kai- 
agitacijų klausyti, bet 
žiūrėti aiškių faktų, (j 
mes randam štai ko-

NAUJIENOS
The Lithuantan Daily Nowi 

Pdblishėd Daily Encept Sunday by 
The Uthuahian NeWa Pub., Co., Ine 

ittį Sbitb Hžhrtad Stroot 
ftleph&U CANal 85M

Bet dabar 
kad Rusijos 
nutarusi visai neduoti privati- 
hiėms žmonėms steigti fabrikų 
ir kitokių biznio įmonių, bet 
butų pasiėmusi monopolį pra
monėje ir prekyboje (panašiai, 
kaip kad ji buvo sunionopoliza-

Ypatingai įdomu tai, kad va
žyklės, kuriomis manoma va
žiuoti prekes ir žmones, bus 
daug sunkesnės negu jas ap
supantis oras. Vienok, tie in
žinieriai tikisi ir tų kliūtį nu 
galėti galingos magneto pa j ė 
gos dėka, pro kuriuos tie ve- 
žimai-ku’lkos šaudys.

Kadangi išradimas yra pa
grįstas ant mokslo pagrindų, 
todėl, čia nesu nieko Stebuk
lingo. Be to, jie prisipažįsta, 
kad jų darbas yra tųsa to dar
bo, kurį dar prieš karąbuvo 
pradėję prancūzų mokšlinhikas 
Bachelet ir Amerikos Elihu.

Jrtš Krs.

NAUJIENOS 
1T39 So. BaMed St 

CHICAGO. DLL.

Siųskite mofley otderj arba krato*

įsivaizduokime, 
caro valdžia butų

“Lietuvos spauda jau pra
neša, kad prof. Dovydaitis 
raštu pasižadėjo laikytis nu
statytos drausmės. Universi
tetas jį vėl išrinko savo pro
fesorium ir Respublikos Pre
zidentas vasario 16 d. aktu 
paskyrė jį religijų istorijos 
ordinarihiti profesorium.” 
Vadinasi; pasibarė ir susitai

kė. Bet vįstiek nėra normališ- 
ka padėtis, kad rimvėfrsitefo

Smarkus Lietuvos kr.-dem. 
Veikėjas prof. Pranas Dovydai
tis buvo pašalintas iš Universi
teto už tai, kad jisai parašė 
laiškų Viėhini giinriazijOš kape
lionui, grašiftd&iiaš jf visaip 
atakuoti už atsisakymų orgarti- 
žuoti moksleivius į katalikų or
ganizacijų; Dėl to buvo kilę 
Spaudoj^ daug triukšmo.

Lietuvos pasiuntinybės in- 
fbrmacijų skyrius dabar rašo,

Skelbia karą 
karui

Senai, išpranašdutas dalykas 
stojosi tikrovė. Dujos, tai vie- 
riaš iš baisiausių kabo vatto- 
jktrių pfiėmohių žmogaus gy
vybei naikinti. Nuo jų ir kur
miams žemėje pašidard ries
tai, kai dujos irha plaukti že
mės pdvįršiu. Tai baisūnas ga
lįs suftaikihti šimtus lukšfan- 
čių gyvybių Vienu tik vėjo pA- 
putimu. Tačiau 
hui Šiandien karks jau paskelb-

Subacription Ratas;
per jrenr in Gonada

15.00 per year outoioe of Chicago
18.00 per year in Chicago 
te per copy.

nei daugiau, nei mažiau

profesorių šalina iš vietos už 
agitacijų. Kodėl profesorius ne
gali agituoti, jei tik jisai ne
peržengia įstatymų?

Mokslo įstaiga turėtų turėti 
autonomijų, nes kai į jos rei
kalus ima kištis valdžios biu
rokratai, tai jie tų įstaigų ir 
jos tarnautojus demoralizuojat.

Reikajaufcite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduod&ifti lai- 
ktaščiai; Pairdav6jaš lai- 
kraščiij buš gatavas 
iufnš patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne. savo sma* 
gurnui, bet Jūsų pato- 

•įmo dėlei.

Visus didesniuosius laikraščius Vokietijoje naciai 
priėmė į sdvo rankas, o kitus laikraščius jie kontroliuo
ja, terorizuodami jų redaktorius ir leidėjus. Jeigu re
daktorius vistiek neklauso rudmarškinių, tai jie jį paša
lina riuo darbo.

Telegrama iš Berlyno prąneša, kad Vokietijos 
Spaudos ftimai uždraudė keturiems redaktoriams dirbti 
savo darbą po baime vienų metų kalėjimo. Tarpe tų re
daktorių vienas yra lietuvis (tur būt, Tilžėje), antras 
lenkas.

Diktatūra nepakėiičia nepriklausoinos spaudos.

vadovaujama 
rji Taryba?

1. Visų pirma ji sumažino 
pati sau dienpinigius už sūVa- 
žiavimus.

2. Ji sustabdė komisijų su- 
paretino savo

kurie pirma su

keikia remti pažangiųjų kan-. 
didatų sųrašų: Bagočių, Ma- 
žukiių; Gugį, Jurgeliutę, D-rą 
Stanislovaiiį, Mikužiutę ir Mi
liauskų.

Mes turim fūoš rfemti rič 
vien tik dėltd;. kad jie stbjh 
už demokratinę tvarkų ir pil
nų IdisVį SušiVieriijiinė, bet it 
dėl to, kad jie pasirodė daug 
gabesni ir teising&šhi urbani
zacijos vedėjai, negu buvę tau- 
titiįhkai. Šitų įiarbdd atifcščiau 
paduoti faktai.
KAIU atitihifttai RUhanfeftttm 

kltaš orgahiž^čijas.
Reikia pažymėti, kad tauti

ninkai palaidojo jau visas or- 
gahiž^Čijdš, kurioms jiė Vado
vavo. Jie palaidoje Tėvynės 
Mylėtojų Dfatigijų; jie palai
dojo “Vienybės” bendrovę, ktt 
ri nbnešė apie $32;000 Štisi- 
vienijimo pinigų; jie palaido
jo Restirsino B-vę; jie išt>u 
štė Lietuvos Atstatymo fe-vę; 
jie pražudė Laivyno B-vę; jie 
palaidojo Baltic States bankę 
New Yohke; jie palaidojo “Lie
tuvos”- laikraščio bėndrdvę ir

Bendrovėmis tautininkai pra- 
žbdė apie $1,000,000 biednų 
lietuvių pinigų. Ir dabar tik 
•per plaukų jie hėpaškandiho 
mušą. Susi vieni jimų! - ,

Tranšportacijos greitumo iš
vystymas yra vienas iš svar 
biaūsių mūsų moderniškojo gy
venimo reikalavimų. Tuo tik
slu susispietė Vokietijos inži
nierių grupė ir 
stangas, kad galėtų siltašti rei

kalingus budus ir; jau sakosi 
turinti paruošūsi “gelžkelid si
stemos” Rlahų; kirtis, mačiusių 
nuomone, atatinkąs Jule Verne 
fatlUstinį sapnų.

Tų .“sapnų” tie inžinieriai 
betgi tikisi įvykdyti ir, sako
si, padarysią net trumpoje at
eityje, 
pavyktų, reikia 
tada 
gelio 
liai bus pristatinėti milžiniškų 
pastatų; ant kurių aukštai ka
bos milžiniški elektrifikuoti me
taliniai žiedai. O pro tuoš žie
dus blyskės didelės kulkos iš
vaizdos važyklės, darydamos 
po 600 mylių pėr Valandą ir 
daugiau, šis stebėtinas greitu
mas esąs įvykdomas, kadangi 
važyklės 
nei bėgių 
jos kabotų) ir bušihčios trau
kiamos labai didelės elektros 
energijos pro labai didėlės jė
gos elektro-magnetufe, kuriems 
jėgų 
Stotis 
stabdymas bei paleidimas bus 
kontroliuojamas tam tikros 
elektros akies pagelba ir, be 
to, kontrolės inžinierius bus 
nuolatiniame susisiekime su 

’ centraline stotimi radio pagėl

važiavimus z: 
suvažiavimus 
ėsdavo tūkstančius dolerių.

3. Ji atgavo Susivienijimui 
laisnj New Yorko valstijoj 
(prie St. Gegužio tas laisniš 
jau buvo sulaikytas).

4. Ji nepadarė nei vieno nuo
stolingo investmento Susivie
nijimui.

5. Prašalindama iš “Tėvy
nės” nenaudingus skyrius, ji 
sutaupė musų organizacijai 
apie $4,000.00 į metus ant or
gano spausdinimo.

6. Narių skaičius padidini
mui, ji suorganizavo Auksinio 
Jubilėjaus vajų.

7. Apie $225,000 netikusių 
gegužinių bonų buvo iškeista 
ant tokių vertybių, kad Susi
vienijimo vertė pakilo apie 200 
tūkstančių dolerių.

Tai tik trumpu laiku nuveik
ti ir užbrėžti darbai.

O dabar pažiūrėkim:
Ką davė Susivienijimui tauti

ninkų šeimininkavimas?
1. Brboklynb taūtihinkų 

“Vienybei” į’iė šūkišo apie 
$32;000.

2. Devėniuį vienas 
duotas apie $30,000 
kitas dpie $20,000.

3. Kdmaradskui

Pasikalbėjime su Amerikos 
žurnalistu, Roy Howard’u, Sta
linas pasakė, kad Sovietų Są
jungoje dar nėra komunistiš
ki tvarkos; bet ėSą klaida ma
nyti, kad ta tvarka, kuri itendi 
dabar gyvuoja, tai valstybinis 
kapitalizmas. Sovietų Sąjungoje 
esanti įsteigta 
tvarka.

Kodėl Stalinas tų tvarkų va
dina “socializmu”? Todėl, kad 
(sako jisai), Rusijoje jau yra 
panaikinta privatinė nuosavybė. 
Privatiniai kapitalistai negauna 
jokio pelno iš Rusijos pramo
nių, prėkybbš drbd žemės ūkio, 
nes tenai viskas priklauso val
stybei.

tuo gi tarpu prie valstybinio

pakalbėti apie skirtumus tarpe 
tų trijų, Stalino suminėtų, vi
suomenės sistemų: Valstybinį 
kapitalizmų, socializmų ir ko
munizmą.

Kai dėl paskutinės tų siste
mų, atseit, komunizmo, tai ga
lima trumpai pastebėti, kad jos 
išvaizdos šiandie dar niekas 
negali bent kiek realiai įsivaiz
duoti. Ar bus kada nors tokia 
tvarka, kad kiekvienas žmogus, 
nežiūrint kiek jisai dirbs arba 
nedirbs, gaus visko ko jisai no
rės, nieko tikro dabar pasakyti 
negalima. Aišku tik viena, kad 
pamatinė tos tvarkos sąlyga 
butų neribotas darbo produk- 
tingumas. Niekas negali atspė
ti, kada if kokiose aplinkybėse 
bus tatai pasiekta.

Taigi rimtos diskusijos tuo 
tarpu gali eiti tiktai apie kitas 
dvi visuomenės sistemas: vadi- 
namų j į valstybinį kapitalizmų 
ir socializmų. Ar Stalinas tei
singai jas dvi apibudino? 
Mums atrodo, kad ne.

Jisai sako, kad valstybiniam 
kapitalizme dar tebegyvuoja 
privatinė nuosavybė ir kapita
listai gauna pelnus. Čia Stali
nas parodė Savo nemokėjimų 
suprasti Ekonomiškus dalykus. 
Aišku, kad valstybinis kapita
lizmas tai tokia sistema, kur 
kapitalai priklauso valstybei; 
bet ar yra šalia valstybinės 
nuosavybės da ir -kitokių rųšių 
nuosavybių 
lykas.

Stalinas užmiršta, 
rijoje vargiai galima 
bent vienų Višdi 
nominę sistemų, 
ira taip, kad naujai 
susiformavus dar ilga laikų gy
vuoja kitų; senesnių sistemų 
liekanos. Sakysime, Rusijoje 
jau buvo kapitalistiškų įstaigų, 
kuomet dar gyvavo baudžiava; 
Amerikoje kapitalizmas gyvavo 
iki Pilietinio karo kartu su ver
gija.

Jokia ndūja ekonominė siste
ma nesusidaro sus’yk; ir jokia 
sena sistema neišnyksta.urnai, 
atsiradus naujai sistemai. Tai
gi ir prie socializmo privatinė 
nuosavybe pramonėje negalės 
išnykti tuoj aus.

Todėl yra nesųmonė sakyti, 
kad valstybinį kapitalizmų nuo 
socializmo reikią skirti sulig 
tuo, ar dar yra privatinė nuo
savybė, ar jau jos nebėra.
Kodėl valdžia steigia kapitalis

tiškas įmones
Valstybinis kapitalizmas reiš

kia, kad ne privatiniai kapita
listai steigia bankus ir dirbus 
ves arba tiesia geležinkelius, 
bet valdžia. Kodėl valdžia? Ga
li būti trys priežastys: arba 
dėl to, kad privatinėse rankose 
dar nėra sutaupyta pakankamai 
kapitalų; arba dėl to, kad tam 
tikros įmonės yra Svarbios val
džiai ir ji nenori 
privatiniems biznieriams; arba 
dėl to, kad pramonė nėra pel
ninga. '

šitos priežastys Veikė cariš
koje Rusijoje, tddėl senojoje 
Rusijoje “valstybinio kapitaliz
mo” buvo gana daug: buvo val
stybes bankas, buvo valstybės 
nuosavybėje geležinkeliai, tele
grafas ir telefonas, buvo Vals
tybės kapitalais (kartais bend- 
rai su privatiniu kapitalu) įs
teigtų dirbtuvių —^pav.^Pūfi- 
lovo dirbtuvės. Bet tai nebuvo 
užbaigta sistema, apimanti vi
sų pramonę.

Šalia šitų valstybinių kapita
lizmo įmonių buvo ir privati
nių. Kadangi rusai kapitalų tu-

reikia 
faktus 
kiuš:

Ką nuveikė: Bagočiaus-Mažuk 
hos-Gug:

Pildai

kapitalizrtio privatine nuosavy
bė nėra pašalinta ir (anot Stų- 
llno) privatiniai kapitalistai da
ro pelnus. Tokia tvarka, jo 
riuomone, yra Vokietijoje ir 
Italijoje.

Pagalios, kai dėl komunizmo, 
tai Sovietų Sąjunga dar prie 
jo nepriėjusi, komunizme bū
sianti pilna lygybė, kp Rusijo
je dar bėra, ir kiekvienam žmo
gui busią duodama visko kiek 
jam reikėsią, o kiekvienas dirb
siąs pagal savo išgalę.

rė j d nedaug, tai į Rusijos pra
monės buvo įdėta didėlės sūmoš 
užsienio kapitalistų (belgų; vo
kiečių, anglų, amerikonų, fran- 
cūzų ir t., t.) pinigų. Daugelis 
monių buvo įsteigta net gry

nai užsienio kapitalais.

Taigi valstybinis kapitaliz
mas anaiptol nėra aukštesnė 
capitalizmo forma, kaip dažnai 
pasakoja komunistai, bet grei
čiaus žemesnė arba, tikriaus 
sakant, kapitalistinio plėtojimo
si pradžia, jisai ne naikina pri
vatinį kapitalizmą, bet jį pa
vaduoja, kur privatinis kapita
las yra silpnas 
nors priežasčių 
mas.

Dar niekuomet SLA. istori
joj nėra buvę tokios . piktos 
kovos už vadovybę, kaip šiais 
rinkimais. Musų Susivieniji
mas pasidalijo į du priešingu 
abazu: vienoj pusėj stovi va
dinamieji pažangieji, o kitoj 
-i— fašistai ir klerikalai. Kiek
viena grupė turi išstačiusi sa
vo kandidatų sąrašų. Kiekvie
na savo kandidates giria, o ki
tus kritikuoja.

Šitaip dalykams stovint, 
mums eiliniams ’SLA. nariams 
sunku susivokti, kurioj pusėj 
daugiau teisybės.

Taigi mes, eiliniai SLA. na
riai iš Bošt^ąo apylinkės, Susi
rinkome Mnųdiėri pasitarti, 
kaip mums vaduotis ir kurių 
pusę remti. Bešališkai ir nuo
dugniai viską išdiskuSaVę; nu
tarėm

Reikia saugotis fašistų 
ir šnipų.

Mbms, eiliniams SLA. ttA- 
riamš, turi rittpėti da tai; 
kad ifiusų Sušivibtiijimas ne
virstų fašizmb lizdu. Todėl mėšl 
negalini reinti tb “šlėito”, ku
rį, kaip pati “Vienybė” priši- 
pūžino, yrA užgyręš šnipas Pi
lėnas ir kiltį remia vadinamas 
“Sargybdš . komitetas,” nes taš 
“šleifas” yra tikrai fūšistiškas. 
Eina gandai, kad propaganda 
už tų “šleifą” yra vedarria Lie
tuvos žvalgybos pinigais, jėi 
tas “šleifas” laimėti}, tai mū
sų Susivienijimas tuojaus bu
tų paverstas rėakcijbš Jrhhkiu. 
Eiliniams nariams tuojau bu
tų uždaryta burna, tuojaus bu
tų panaikinti balsavimai, it 
musų organizacijoj užviešpa
tautų tikra diktatūra. Mes tu
rėtume tiktai, nabkėščitiš trin
kėti ir tylėti, idip kaip daBūt 
yra Lietuvoje, šitoks rėžitriaš 
rėikšiiį SŪsiviėhijirilui ihitfij, 
nes kas gi notėtų prie tolcioš 
bfganizacij6s prigulėti?

Tai kas gi reikia daryti, kad 
hiid tbklB privojaUš apšišaugo-

Ar galiriia tokius graboriuš 
rihkti j SLA. ViFšininkuš ?

Mes sakom-—NE! Mes turini 
remti 
sąrašą
’ Šalin fašistai ir šnipai liūd 
SLA. vairo!

Lai gyriibja laisvas ir dfe; 
inokratihiš Susivienijimas!

Pasirašo:
EILINIŲ SLA. NARIŲ
KOMITETAS RYTUOSE:

J. TaUrlrtSkdS,
Sbūth Boston,

Š; 'UžtfeiVitiiš,
Haverhill

V: i^iiafcas, 
t?: Chbimsfdrd;

HEARSTAS IŠREKLAMAVO BR0WDERĮ
• ' . * ■ t’ \
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Cohifftbia Sroadedstihį Šystėiii užvakar davė ko
munistą i&ftijbs šėkfetbriui DroWderiui 15 ininutų pa
kalbėti įter fadio. Hėarštd laikraščiai, kuriė pastaruoju 
laikų Veda isterišką kampaiiiją prieš kbriiutiištus, tiek 
daug šukavo prieš tą Columbia sistemos leidimą BroW- 
dėtiui kalbėti; kad jie pusėtinai jd kalbą išreklamavo. 
Ir visai uždjrką.

Komunistą sekretorius ir dabartinis jų partijos 
“bosas” kalbėjo, kad Attterikojė tbikia steigti Faririėr- 
Labdr partiją. Tai, žinoma, ne naujas dalykas. Daug 
daug ankščiaii, negu komunistams atėjo ta mintis į gal- 
Vą, Amerikoje jau buvo daroma bandymų tokią partijų 
Šuorganizubti*. Kai kuriose vakarinėse valstijose ji jau 
ir gyvuOjk ik turi atstovų korigtese..

Klausimas šiandie eina jau ne apiė tai, ar reikia 
Farmėr-LabOr partiją organizuoti, bet kaip ją organi- 
zuoti.e l’ikfuitiojė ginčas ėina apie tai, priimti ar nepri
imti į tą partiją komunistus. Čia nuomonės Amerikos 
darbininkų judėjime skiriasi.

Edwards- 
villėj užfūifidyta apie $8,000 iš 
SLA. iždo; Makavėckūi sukiš
ta apie $20,000, o Kuliams ir 
Olšauskams apie $50,000.

4. Iš viso savo bičiuliams 
tautiriinkūi išdalijo morgičiaiš 
apiė $425,000, kurių apie $300,- 
000 jau forklozubta.

5. Draugiški tautininkų su
važiavimai 1932 metais kašta 
vo Susivienijimui $10,073.80<

AMERIKOS 
PILIEffi

% * » • • 
Būtina lt labai paftb 
bing£ fcnygefl tiemi. ku
rie nori tapti Ko* Salite 
piliečiaie. Pamokinimai 
apie liot laike tiark*. 
apie Jo* vitlininkų ti
kimu* ir Tiek} kas reika- 
i>°Sa prie ėmimo egza-&fte lioj knygettj 
lietuviu ir anglu kalbo- 
mu lutatyta.

KAINA TIK i5

KULTŪRA
SAUSIS. 1936

, Jau atSjo!
šis naujas ir tik ka i§ Lietuvos srau

tas Sausio; 1986 numeris, turinin
gas ir idomus. Jo turinys kaip 
seka: '

Didysis vėžys Morinos ežere — J.
Baldauskas. t

Lygiagretės — Jokūbas Normantas.
Iš Britu Indijos gyvenimo —- Prof. 

P. Leonas.
Bernaitis iš Laisves Alėjos — K. 

Barauskas Nendre.
S. O. S. — F. Nevetavičius.
Apie dailininkus — P. Cvirka,
Mūsų dramos teatro 15 metu — 

S Kapnys.Miesčionei — Antanas Rūkas (eiles).
Miegas ir jo fiiiologija A. Mi- 

chailovas.
Mados ir visuomene.

80 puslapių — Kairia 45 centai 
galima, gauti .

Tų karų paskelbė vienas 
prancūzų mokšliriihkaš, kuris 
išrado tokį chėiriikalų, arba 
“priė^-dtrjas”, kūribš ^pavarto- 
jūs, dujos Urriai nbtttfralizuoja- 
ši; įiašidaro nebepavojingos, ir 
at£aund Sveikatą tie, kurie yra 
dujį paliesti.

Prieš-dujų
, tiek paprastas, kad pakaks ran
kine švirkštyklė iššvirkštiriti 
kambarį ir pavojūs praeis.

Amfibiškas ,
atitofcnobilis

Kitas labai įdomus išradimas 
yra automobilis, kurį išradb 
vienas Darihstadl’o; Vokietijos 
inžinierius. Tas automobilis 
Skiriasi nuo paprasto tuo, kad 
jdo bite galimri važiuoti iki 90 

| iriylių greitumo sausžėmiu ir 
50 — vandeniu. Jis paVeža ke
turis keleivius.

šiorriiš dienomis padaryti 
bdridymai Muggel ežere prie 
Bėrlyno davė teigiamų rezul
tatą ir; kaip ir reikėjo laukti;

tinka-

Jei jiems tatai tikrai 
manyti; kad 

tos šalieš; draugė ir dau- 
pasaulio kraštą tarpke-

Magiška akis
Gal dar svarbesnės reikšmės 

turįs žmonijos gyvenime išra
dimas tai “Magiškoji Akis”. Tri 
“akis 
riš išduoda 
šviesų.' Ta šviesa taip veikia 
akmenį ar metalą, kad, pav. 
akriiūo, Atrddo lyg aparataš 
liepsnų, šiš prietaisas būs var
tojamas mineralinėse kdsyklo 
šė suradimai vadinamųjų pa
mestą rtidieš gyslų ir minera
lams nito pūfvo atskirti, kas 
šiaip paprasta akini negalima.

jhs Krs.

SLA. PAŽANGIŲJŲ 
Narių kan* 

ŪIDATAl 
RINKIMUOSE 

Kdvu ijf Balandžio 
ftiėn.1936

Už JUOS PADĖKITE 
KRYŽIUKUS!
J. K. MAŽUKNA ' 
P. JURGELIUTĖ 
ADV. K. P. GUGIS 
i:
E. MIKUŽIUTĖ 

Dr.:Kvdlčjaš,JJ. S.’sTA^I^OVAltlS

VHakyta. Uita**
Chicagoje paltu:

Metami --------------------
Pusei meta ....... ...............
Trims mėnesiams
Dviem minėdami
Viėnam mtaėiiui ____ _

.Chicago] per iinelibtojui:
Vien. >pi|a ---------------
Savaitei_______________
MinMiui ______________

Suvienytose Valstijose, no Chicago], 
paltai

Metams ........ .
Pusei mėtą__ _
Trims mėnesiams .
Dviem menesiams
Yleriėui uieiiėsitft ; 

jtv . • v. ■. <

Uetuvon

Vienas žmogus Chicagoje giriasi pėrskaitęs bibliją 
35 kartus, nub pifihd puslapio iki paskutinio. Ne tik per
skaitė, Bet ir suskaitė, kiek yra žodžią šventraštyje. 
Pasirodo, ją yfd 775,693 
Jeigu kas netiki, tai gali pats suskaityti.

Tas žmogus tdri dafr tik 36 metus amžiaus, o jau 
toks — mokytas.

Kai išgirsti apie šitokios rųšies čempijoną, tai pra
dedi manyti, kad, gal būt, katalikų bažnyčia ir gerai 
daro, drausdama tikintiemsiems be specialio leidimo 
skaityti bibliją.
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Iš TUftliMlNfeO, BftANDAUS-KUNO TABAKO

Copyright, 1936, The American Tobacco Company

žodiš apie Rmbulanšuš įitimti

SOUTH Sint BREWING COMPANYNUO

Mes Duodame Paskolas

VANDENS
VARTOTOJAI!

BEN F. BOHAC

STANDARDINIS 
VIENODUMAS

dėl PIRMŲ 
MORG1Č1Ų

2641 WEST 51st ST. 
Phone Grovėhill 1900

Mažai turi sau lygių 
ir pas svetimtaučius

Chicagos Lietuviu 
Telefonų knyga 

baigiam rengti

gena ir me 
nes j fe žino,

knygos potobulini 
skelbimais užtikti 

surengimo ir ar 
lėšų padengimų.

Kumpini 
Lašiniukai 
Itib

įstaigaš. Vi- 
s NORKŲ,

Atyda! 
CICERO

M. NORKUS
Res. YARDS 2084

• Daviniai Patikrinta Nepriklausomų Cheminių 
Laboratorijų Ir Tyrinėjimo Grupių

“Ką Hoihos 
Davė Liėtfi- 
ir pasilinks- 

Pradžia 7:30 
dykai. Kvie-

vas už s i. r ul<y mas

• A different, delicious 
flavoH Timfe-honored in- 
gredients of may'onnaise 
and old-fashioned boiled 
dressing, cbrtibihėd ui a 
new way. Try it! c

Preferred by 
millions 

to mayofthaišė

Kovo 8; Tautiškos bažnyčias 
svetainėje, prie 35ids ir Union 
Avė., T. J. Ktilinska§ sakais

Skelbimai Naujienose 
duoda naūdį dėlto; 
kad pačios Naujienoj 
yra naudingos.

Brookfięld, 111^ pi 
tui reikia darbi 

ninku

Knygų rengia adv. K. Jurge 
liohis

bininkų. Jiems mokės po 50c 
į valandų. — .

Aplikafcijas darbafris rbikia 
gauti pas vedėją, U. S. Civil 
Service distrikto. Jo ofisas rhh- 
dasi naujudse pašto namudšb, 
firie Vdri Buteli fe Canal gai
vią, Chicago j ė.

Vifš 2,000,000 galionu vandens kasdien išleidžiama niekais pe 
ftėtimittš piuftibingus.
Vartokit visą reikalingąjį vandenį, bet neeikvokit be reikalo,

FftANK J. BftOZ, 
Superintendent of Watef, Towh of Cicero

KAV IKI 
nuolaidos už jūsų se
ną radio. Be naujo ra- 
dio negalima gerai 
gauti programą. Da
bar laikas išhiainyti 
jūsų seną radio aftt 
naujo:

ItADIONO, 
PHILCO, 
RCA vieton, 
GENERAL Electric 
ir StROMRfeRG 
CARLSON.

Rūgštumo Perviršius Kitų Populiarių Išdirbinių, Lyginant Su 
Lucky Strike Cigaretais

ITS TOASTED" - Jūsų
~ pHes kriifčjifhus -

gerkles apsauga 
briėš kosulį

J. F. Eudeikis, 4605 S. Her- 
mitage Avė., daugiausidi yri 
žinomas kaipo laidotuvių di
rektorius. Bet atlieka jis ne- 
vien žmonių laidojimo darbą.

J. F. Eudeikis turi kuo mo- 
derhiškiausiai/ir tobuliausiai į- 
rengtą ambulansą vežiojimui li
gonių ir sužeistų. Tuo ambu- 
lansu jis atlieka gyvybių gel
bėjimo darbą, nuskubindamas

.RGENAfe ŠŪ .GĄUąNTIJA
Valves, Clėan Cdtbori — Adjust Points, Chečk 

ilk Carburator DrAįn Vacium Sedirtlent, 
Tighten Fdri Beit, Oil Generator and Startėrs,

-8 Cyl. cąr,—$6.85—V-8’s—$8.00
— Baltėry rečhanged — 50c 
šį apgarsinimą)

Chicagos lietuvių telefoną 
knyga jau neužilgo eis į spau
dą. Tai bus žingeidus lietuvių 
vardų, adresą it telefonų Hn- 
kinys. Kiekvienam lietuviui 
bus mdlonu tilteli savo namuo
se lietuvių telefonų knygą. 
Knygos tikslas yra palehgvinti 
it paakstinti lietuvių susižinO- 
jimą vienas su kitu, daugiau 
suartinti lietuvius, padėti lie
tuvių judėjimui ir lietuvių biz
niui.

šimtai lietuvių biznierių su 
džiaugsmu prisidėjo ir priside
da prie tos 
mo, o savo 
na knygos 
spausdinimo

Lietuvių telefohų knyga bus 
veltui išdalinta visiems, kurių 
vardai toj knygoj rasis.

Knyga yra rengiama advoka
to K. JurgeliOnio ir A. Kau- 
lakio pastangomis. Skelbimus 
knygai renka V. Stancikas.

Nelengvas yra darbas surink
ti visus lietuvių vardus, ypač 
kada nemažai lietuvių yra pa
keitę savo pavardes. Todėl bu
tų labai geistina, kad kas tik 
pritaria telefonų knygos leidi
mui prisiųstų knygos redakci- 
jon visus savo pažystamų var
dus, adresus ir telefonus. La
biausia reikia:

Sutrumpintų ar pakeistų pa
vardžių,

Draugijų adresų ir telefonų, 
Lietuvių biznio įstaigų var

dų ir telefonų.
Siųskite savo vardų ir tele

fonų sąrašus adresu: Kleofas 
Jurgelionis, 3421 S. Haistėd 
str., Chicago, III.

Vardai, kurie bus prisiųsti 
iki kovo 15 dienai, dar galės 
tilpti knygoj.

įfe&kalbą temoje, 
Katalikų Tikyba 
vai”. Taipgi bus 
minimo vakaras; 
vai. vak._ Įžanga 
čia rengėjai.

KdVo 15; tėh pat Dr. A. L 
Graičidhas kalbės tėmoj, “Kiėfc 
Br. Šliupas Ariferikoje Prisi
dėjo Pakelti LiettiVius Kiiltu-

“Naujienoms” pranėšartia 
kad BrOokfieldo paštui^ Chica- 
gos priemiestyje; reikia darbi
ninkų: vieno “firemano”, ku‘ 
riam metinė Alga siekia $1,-

suhėgaiėjušiuŠ Į ligoninės ai* 
pas daktarus.

Ambulansas tokios konstruk
cijos, kad važiuodamas visai 
nekrato. Viduje ligonių patal
poje yra šildytuvas tempera
tūros palaik^niui. Kontrastė 
yra ir ėlėfetrbs iTėhai”c tos 
temperatūros sUmažinimui, jei 
yra tam ^reikalas. Virš lovbs, 
sienoje įrbngtaš “raudono kty 
žiaus” dėžė” ‘Stf Visais Vais
tais ir rbikmėiiiiiiiS; kufiė Mil
doj ami pirmos pagalbos sutei
kimui. Patalpoje ir štateliš ii’ 
kėdės ir viskas, kas įmanoma, 
ir ligonio ii* kėlėiVio jpatbgruiriitL

Ambulansą aptarnauja du 
specialiai treiifetlbti farri&tlhi- 
jai. Abu ėfešpėrtai ligdttių kil
nojime. Patyrę kbd li^bhiš 
serga ar kiif suželMtAs’, jie ata
tinkamai jį nėšft Į Afnbulansą 
ir atatinkamai prfeėiiffih kelio 
nei.

Kelioiiė Ėądėikid AftifaidaiiŠė 
įdomi, kdip įdbftitiŠ fe įidtš &fti- 
bulansaš. Tai labai gerai pa 
tyrė p. M; 3603 S:
Marshfield Avė. Ją E Lideikio 
ambulansas parvežė namo iŠ 
šv. Kryžiaus ligoninės, kur ji 
išgulėjo apie dvi savaites Su
žeista automobilio nelaimėje.

Yra apgailėtinas dalykas, kad 
J. F. Eudeikio ambulansas, ma
žai teturįs sau lygių ir pas 
svetimtaučius, mažai yra žino
mas tarp lietuvių. Blogiau dėt 
tas, kad lietuvių įstaigos, kaip 
ir pati šv. Kryžiau^ ligonine, 
reikalinga ambulanso, kreipiasi 
ne į lietuvią įstaigą, bet pasi 
šaukia svetimtaučius. —V.

Paprastos mechaniškdš sniulkmehds tf^arehį 
gaminime yra stobėllriai svafblčs. Nuo jų 
priklauso fizikes čiįardto ypatybės, kaip kad 
svoris, dydis, diržifigUifias, drė^RtfffVo-|5alai- 
kymo ypatybės, prikimšimo viėhddtimdž - 
produkto vienodumas - nes Višd tai giliai 
veikia į jo degimo būdą ir sudėtines jo 
dūmo dalis.

Lucky Strike Čigdrėtų gamyboje Vitos 
šios ypatybės yra rūpestingai standardizuo- 
tos ištobulinimui LENGVO tlŽŠiRŪKYMČ).

visus lietuvius linksmai 
pralfeišti vikarą jų užeigoj.

New Century Tavern
3149 South Halsted Street

Tįį VICTORY 2B79. CHICAGO

LUCklES YRA MAŽIAU ROGŠTOSI 

Nesenai padaryti chėthifliai bandymai 
įšaroejo*, joą kili populiarūs cigarefų 
išdirbiniai turi rūgštume perviršių nuo 
53% iki 100% deRlgfaii nėįU Lucky Strike.

INCOR 
3417 So.

Tel. BbulėVdrd 4705

BtJDfilK 
FURNITURE MART 
3347-49 s. Halsted St; 
WCFL Liet u viii programai. 
Ncprdlėiškitb Ncdėiiomis 
nuo 5 iki 6 vai. vakare.

Ii
Oood Mov.ckerpin< 

• Bure«u .

Jos. F. Sudrik
iftATED
alsteti St.

Jt <i,- yp,tr >"•/ a* :.»< ■ \ 'fJ • ■ ;

Mf. atta Mfš. Mikė darutis
Šįvakar už

GERKIT tik ALŲ 
VO S/,Z

Alt gtmiOJ S¥AiWVdTi KARĄ?
„ „ , 4 ’■ 1,1

Grind & RfefAVt____ T.
Oil, Check Vaęuuffl Tiinks, Clea
Tighten ^Vdfęr.Pųmti, Tighten
Tunfe Mdtbt. (Gaskėtš . <e£tra). ,

4 Cirl.—$3.i5—6 Cyl;—$4.&
Mkėš adjiistęd — 50fe

,, T Atsiveskite T ____
Meš.tRišBme refrigetatįcIrius, pumnąs ir motorus.Archer auto Service

PETER OTUKAS, Mgr. .. ■ ...
Š972 Archer Avenuė, Phone Lafayette 4206

CHiCAGO, ILL.... .......... ..... ....... ' .....

Iškilmingas Atidarymas 
ŠEŠTADIENI, KOVO 7 d., 1936 

Ėuropietiškos Nttitiiė Darytos DėšfOs 
ir Delicatėsseh Krautuvė

MUSŲ ŠPĖCIALIŠKUMAS
Importuotas Maistas Sūdyti Lašiniai 
Dėsrbo S'JHdiiVifch Meai

Sardmkc’3
Grybai Įvairios Salotos

CAL-ARCHER 
FOOD SHOP

4106 ARCBĖR A Ve., (arti California) 
Pilnas Užganėdinimas Garantuotas

PrdŠoritė pas Atidaiyinb Dieiioje ,
mus atsilankyti Dovanos kiekvienam kostiumeriui
... • uu . . „ .► <’/ v y <. ■ *.U , < uf.-4.4i'V .» >■<*. A<x*

• -J -i *' A '

■UW1 c®

BALANCE
|. L U C K Y S T R i k E

A-.;.;.;.;;.;.;
v - ■-

Į B R A N D B

sta AMBROSIA 
kad tas dlliš yra 

padaryta iŠ geriausios rųšieš pro
duktų.
Urmo tWhbiėSale) kainomis pri
stato į aiihėš it kita 
šuomet kfėijikitėš į 
kur gauŠife greitą ir teisingą patar
navimą.

3225 So. Litūariica Avėftuė
fožriid dTėlėfotiO BOULEVARD 7179

Vftė ' it -.ąi igAu

.......* ■ .......
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LIETUVON!
. ■■—Ražo, Vanda ByanskienO—■m 

r ... -.  * r-...
(Tęsinys)

Kaune didžiausias ir visais 
atžvilgiais puošniausias viešbu
tis tai “Lietuvos Viešbutis“ 
(buvusis Metropolis).

Jame yra pirmos rųšiesres-? 
taurantas ir kavine, kur pietų 
metu' ir vakarais būna labai 
geros muzikos.

Tame restAurante rudens 
metu, kada prasideda socialia 
sezonas Kauniškių, man su se
nais ir naujais draugais daž
nai tekdavo praleisti daug ma
lonių ir gerų laikų, besiklau
sant smuikininko Hofmeklero, 
kuris puikiai grodavo “Tykiai, 
tykiai Nemunėlis teka“ arba 
potpourri lietuviškų dainų, čia

ir tekdavo pašokti taip Lietu
voje popularių tango. Kau'ne 
pabuvusi kad ir neilgai ir už
ėjusi į šią publikos mėgiama 
užeigų, visados pamatyti vie- 
ną-kitą pažįstamą veidą.

šiame restaurante, rugpiučio 
1-tą dieną, po kongreso atida
rymo ir po iškilmingų ceremo
nijų prie paminklo žuvusiems 
už Tėvynės Laisvę, D. U. L. R. 
pastangomis buvo surengtas 
gražus balius. Ten kongreso at
stovai geriau susipažino netik 
vienas su kitu, bet ir turėjo 
progos sutikti vietinę publiką, 
ministerius, žurnalistus, neku- 
riuos aukštus karininkus ir 
menininkus.

Atvykusios į balių apie 10 
valandą, radome beveik visus 
svečius jau4 susirinkusius. Tik 
įėjus į restauranto bufetą, prie 
ilgo stalo, kuris apkraustas vi
sokiais šaltais užkandžiais, sto-

Lietuvos Tėvyneš maršas 
Orkestras. V.

Mylintiems dainas ir 
Ieškantiems reikmenų

ČIA LENGVA NUSIPIRKTI NAUJUS RAKANDUS

visi žur- 
amerikie- 
Rusteikį, 
politiką;

KOVO MENESIO DIDIS

Išpardavimas
Siūlomos gražiausios prekės namams 

MAŽIAUSIOS KAINOS MIESTE

$75.00 3-jų dalių Miegamų 
kambarių Setai

vi būrys atstovų. Vieni geria 
valstybinę, kiti alų. Už bufeto 
randasi didžioji restauranto 
salė, kuri pilna šokančių sve
čių. Viena Amerikietė šokda
ma su pulkininku meta akį į 
generolą, o kauniškės poniutės 
prie staliukų kokietiškai kalba 
su keliais musų “biznieriais’’. 
Kitam gale salės vienas sto
ras kongreso atstovas pasa
koja kokias reformas reikia 
Lietuvoje padaryti. O “Trijų 
Karalių Kambaryje“ 
nalistai, vietiniai ir 
čiai, apspitę pulk, 
smalkiai diskusuoja
prie bufeto vienas amėrkietis 
“juristas“ visiems, kurie klau
sos, pasakoja koks jis geras 
advokatas. Visi susirinkusieji 
jau gerokai įsismaginę, žino
ma, prie gardžių užkandžių ir 
valstybinės ir prie to nuošir 
daus lietu'viško vaišingumo^ 
sunku būti nelinksmam.

Vėliau, kada linksmutė dra
mos artistė, p-lė Rymaitė, gra
žiai padekliamavo kelias eiles 
ir p. Barbara Drangelienė už 
dainavo Sarpaliaus “Mudu Du“ 
linksma entuziastiška publika 
triukšmingai apdovanojo abid
vi artistes aplodismentais.

Vėliau, kaip jau visos pavar
gom bešokant, atsisėdusios prie 
staliuko gėrėm kavą su‘ krupni
ku. Apie musų stalą pradėjo 
rinktis daugiau ir daugiau mi- 
nisterių (turbūt nuvargo apie 
politiką bekalbant): linksmas 
ir įdomus pulk. Rusteika, bu
vęs ministeris pirm. Adv. Šle
ževičius, visų gerai žinomas B. 
Balutis, menininkai, kelios 
Kauno ponios, karininkai, at
stovai ir šiaip pažįstami. Visi 
draugingai nusiteikę, šnekučia- 
vom, juokavom linksmai iki 
pat ryto. (Bus daugiau)

Rytoj, nedėldienį, li tą va
landą prieš piet eis regidiaris 
nedeldienio Lietuvių radio pro
gramas, kurį leidžia savo lė
šomis Progress Furniture Com- 
pany Krautuvė, 3224 South 
Halsted Street.

Patirta, kad programe da
lyvaus “Progress“ vyrų due
tas, solistai ir kiti. Prie to, 
bus gražios muzikos ir labai 
svarbių pranešimų, tarpe Įjū
rių bus daug žinių iš Progress 
Krautuvės didelius prisirengi
mus dėl atidarymo pavasario 
sezono. Mylintiems dainas ir 
mu’ziką, taipgi ieškantiems 
pirkti namams reikmenų, šis 
programas labai įdomus. Nepa 
mirškite. ' Rep. xxx

Naujas Operos Tenoras
Gen. Motors 1
Valandoje

te- 
ry-

Seklyčios Setai po $47.50 ir aukščiau

Miegamųjų Setai po $47.50 ir aukščiau

Musų lengviausios sąlygos pa
dės jums padaryti savo namus 
kaip palocių.

Visi žino, kad pas mus yra 
lengviausia pirkti, kad par
duodame pigiausia ir patar
naujame sąžiningai.

Mes neimamo palukų. Tą 
mes darėm per 40 metų. Tūk
stančiai namų turi musų 
kandus ir džiaugiasi, kad 
giai pirko.

Pinigas šiose dienose
brangus draugas. O pirkda
mi pas mus jus neišleisi! daug 
pinigų. Visuomet užtikrinam 
patenkinimą ir pinigų šutau- 
pymą.

MES NEMOKAM RENDOS 
IR JUMS JĄ ATIDUODAM

40 metų toj pačioj vietoj tie

pi-

vra

Rakandų pirkti eikit visuomet 
pas:

*39.75
$75.00 Grąžus Seklyčiom 

Setai

*38.50
$80.00 3-jų dalių moderniš
ki Miegamų kambarių Setai

*44.50
$30.00 gražus, naujos ma| 

dos, 9x12 kaurai

*16.95
$;>;>.00 stalo viršų mados 

Gesiniai Pečiai

*29.95
$129.00 Rcfrigeratoriai vi
dutinės mieros Demons- 
tratoriai

67.50

$75.00 puikus console, 7-8 
tiubų radios 

29.95
$30.00 Studio Gouches

*15.95
9x12 Gražios Klijonkos

3.95
$30.00 5-kių dalių Break- 

fast Setai

*14.95
$25.00 gražus nauji Loun- 

ging Krėslai 

*13.75
Naujos Mados garantuoti 

Midget Radios 

*7.95
Imame senus dalykus į mainus ant naujų. Duodam 

didelį nuolaidą. Lengvus išmokėjimai.

Vedėjas J. KALEDINSKAS 
Tel. VICTORY 4226

Duodame gražins lietuviškus radio programus kas nedėl- 
dienj, 11 vai. prieš piet iš stoties WGES, 1360 kilocycles.

Charles Kullman, naujas 
noras Metropolitan operoj 
toj vakare dalyvaus General 
Motors simfonijos valandoje. 
Jis dainuos su 70 instrumentų 
simfonijos orkestru, kurį ves 
Erno Rapee. Valandą trans
liuos 66 NBC stotys, tarp jų, 
WMAQ Chicagojė (nuo 10 iki 
11-tos naujuoju Chicagos lai
ku.)

PROGRAMAS:
I. Prelude to “The Deluge....

Saint-Saens 
General Motors Symphony 

Orchestra ' . ■
II. (a) ‘M’apąri’ iš ‘Martha’

Flotow 
(b) ‘Vesti; la giubba“

iš “I Pagliacci” Leoncavallo 
Charles ku'llman

III. Wiener Blųt Strauss
WCFL
Laivas Linksmybės

Ryt vakare, t. y. sekmadie
nį, “Laivas Linksmybės“ plauks 
oro bangomis iš galingos WCFL 
radio stoties, nuo 5 iki 6 vai. 
po pietų. G,erėsitės šaunia Bu- 
driko radio orkestrą, gražio
mis dainomis iš operetės “Vog
tas čigonas“ ir Makalais, šį 
programą duoda Jos. F. Bu- 

, driko radio ir rakandų krau
tuvė, 3417 S. Halsted st., Chi- 
cagoje:

Ei čigonėliai, Dainuoja Dvi
gubas Kvartetas.

Lietuviškas vainikas, Orkes
tras.

Gražu pasvajoti, Solo B. Ra- 
šinskienė.

Mėlynas Dunojus, Valcas. Or
kestras.

Ateik tu mergyte, Dainuoja 
Merginų trio/'

žirgelis, šokis, Orkestras.
Paukščiai čiulbės, Duetas, 

P. Sadauskas ir B. Rašinskie- 
nė. f

Tai vargas tau čigonėli, Dvi
gubas kvartetas.

Makalai.
Diedienė, Polka, Orkestras.
Nelaimingas jomarkas, Mai

šytas trio. /
Varpelis valcas, Orkestras.
Susirinkim mes sesutės, B. 

Rašinskienė ir merginos.
Saulė leidžiasi, Dvigubas 

kvartetas.

General Motors Symphony 
Orchestra

IV. Third Moiement iš
Second Symphony Brahms 
General Motors Symphony

Orchestra
V. (a) “Che jgelida manina” 

iš “La Bohėme Puccim
(b) “Border Ballad“ Cowen 

Charles Kullman
XI. “Alborado Del Gracioso“

Ravel
General Motors Symphony 

Orchestra

Sėkmingai Praleido 
Medaus Mėnesį 
Floridoje

Pp. 'Stasys ir Veronika Dan- 
brauskai, gryžo iš tolimos Flo
ridos šilto krašto, smagiai, ma
loniai ir romantiškai praleidę 
dviejų savaičių medaus mėnesį.

P-ia V. Danbrauskienė, 2857 
So. Emerald Avė. Užlaiko gro- 
sernės biznį, o p. Danbrauskas 
dirba Bridgeport Tobacco ir 
Liųuer Co. salesmanu'. Abu pp. 
Danbrauskui yra “fine“ žmo
nės. Svarbiausia, mylintys kul
tūrą žmonės. Gryžę iš po me
daus mėnesio tuoj užsirašė 
“Naujienas“ ir abu įstojo į Chi
cagos Lietuvių Draugiją.

Alex Ambrose.

Garsinkitčs “N-nose”

COHEN BROS
FURNITURE COMPANY

1401-3-5-7-9 SOUTH HALSTED STREET
Krautuvė atdara utarninko, ketvergo vakarais, o taipgi visą dieną nedėliomis.

DDATII&TIBIIMA Virš 200 Naujausių ir rllAIUdlIllIlvIv Puikiausių Modelių Karų

• IŠPARDAVIMAS
PUIKIAUSIAS PASIRINKIMAS

• ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS
Kiekvienas Karas yra Puikiam Stovy. KAINOS NUKIRSTOS

Dodges
Nash ir Kiti

1931 m.

Plymouths
Chrysler
1933 m.

Buicks
Hudson

1932 m.

Fords
Odsmobile
1936 m.
SEDANS, COACHES, COUPES, CONVERTIBLES, ROADSTERS 
Štai yra proga nusipirkti beveik naują karą už žemiausią kainą mieste —Kiekvienas 
karas garantuotas ir yra geram stovy j—daugelis yra tiktai keletą S®™“-"* 'aJtotl 
ir visi yra nupiginti greitam pardavimui. .. belaukite... Atsilankyki • •/
ŠIANDIEN ARBA ŠĮ VAKARĄ... Apžiūrėkite karus, palyginkit kainas... Jus busi
te persitikrinę... Neužmirškite apie kuponą, kuris jums sutaupys dar extra pinigų 
... Priversti esame pratuštinti. » _v

Duodame ant Lengvų Išlygų
„ Jb*,* . Priimame Mainus.

Chevrolets
DeSoto Pontiac

1935 m. 1934 m.

kurto 
Kurio 
kurio 
kubio

1936 
1935 
1934 
1933

modelio 
žodelio 
modelio 
modelio

HEALY MOTOR SALES
7738 STONY ISLAND( AVENUE ISLAND AVENUE

K wir>i CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, 3133 S.Halsted St.

„BIRUTES KONCERTAS%

Dalyvaujant sekamiems Solistams:
BARBARA DARLYS—operos dainininkė (patieks naują repertuarą) 
LULU RABEN-MICEVIČIENĖ—smuikininkė. - ,
ALDONA BRIEDYTE—Pianistė. • ANTANAS KAMINSKAS—Tenoras.
PO KONCERTUI—ŠOKIAI PRIE GEROS MUZIKOS?" ■'

4.- rą. j 4 t RYANSKO sudainuos visai naujas atvežtas iš Lie-Birutes Choras po vadovyste p. J- °
tuvos dainas. ĮŽANGA — 75 CENTAI
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MUSŲ SKAITYTOJAI
Raštai skiriami i ši skyrių turi būti adresuojami “Musų Skaitytojams”, 

Būtinai pridekite savo vardu ir pavarde.

Chicagos lietuviai seniūnai, lietuviška 
studentija ir “BIRUTE”.

O visgi Chicagoj lietuviai 
bruzda. Vieni pailsta ir prasi
šalina tam tikram laikui, kad 
Įgijus naujų jėgų, naujo įkvė
pimo; kiti pailsusių jų vietas už
ima ir toliaus tobulina pradė
tąjį kultūros darbą, ir samoni- 
nimą lietuvių lietuvybei.

Kovo 1 d. turėjau progą ne 
tik savomis akimis pamatyti 
Chicagos parinktąjį jaunimą — 
Universiteto studentus ir stu
dentes, bet džiaugtis ir didžiuo
tis jais. Chicagos Universitete 
studentija bus, senąją gentkar- 
tę, neapvylė, bet senoji gent
kartė apvylė studentiją.

Mes tankiai girdim nusiskun
dimus, kad jaunoji gentkartė 
amerikonizuojasi, kad iš jau
nuolių mažai bus lietuvybei 
naudos. Tas netiesa! Kas atsi
lankė studentų pramogon, tas 
galėjo įsitikinti, kad ji lietuviš
ka. Vieno ką reikia apgailėti, 
tai musų seniūnų, kurie tiek 
daug sielojosi apie jaunuolius, 
kad jis ištautėja, kad jis ame
rikonizuojasi; bet kada tie jau
nuoliai duoda kultūrinę pramo
gą, tai musų sielvartaujanti se
noji gentkartė nemalonėjo atsi
lankyti.

štai kas man skauda. Kada 
jaunuoliai tokiam kilniam tiks
lui rengia kultūrinę pramogą, 
pasitikėdami, -kad seniūnai pa
rems juos, tai musų turtingi 
seniūnai nei nosės neparodė. 
Jaunuoliai apsėjo ir be seniūnų 
ir “Stipendijų fondan” visgi 
įplauks poras desėtkų dolerių. 
Ir jei jaunuoliai tankiau pana
šias pramogas rengs, tai į grei
tą laika jų “Stipendijų fondas” 
užaugs j rimtą įstaigą, — ne- 
žiūrint, kad seniūnai tyčia ar

ŽINOTINAj
NAUJIENOS, 1739 South Halsted 

Street. Telefonai—CANal 8500- 
8501-8502. Ofiso valandos—8:00 
ryto iki 8:00 vakaro paprasto
mis dienomis; sekmadieniais nuo 
9:00 ryto* iki 1:00 p. p.

LIETUVOS KONSULATAS, Konsu
las Antanas Kalvaitis, 100 East 
Bellevue Place, (Dešimts šimtų 
šiaurėn). Telefonas, SUPerior 
5619. Valandos—10 ryto iki 1 
po piet. Po to pagal susitarimą.

PAŠPORTŲ BIURAS. Department of 
State, 433 West Van Buren St. 
(Naujuose pašto rūmuose). Tel. 
WABash 9207. Valandos 9:00 r. 
iki 5 po piet.

IMIGRACIJOS BIURAS, 433 West 
Van Buren Street. Tel. WABash 
9207.

ORO BIURAS, Senasis Paštas, Jack- 
son ir Clark Sts. Tel. WABash 
1746.

CHICAGOS CITY HALL—Rotušė— 
Washington ir Clark gatvės, čia 
randasi majoro Kelly ofisas, vi
si miesto ofisai, municipalis ap
skričio Superior ir Circuit teis
mai, sveikatos departamentas, 
apskričio iždininkas, apskričio 
klerkas.

Visi miesto ofisų telefonai RAN- 
dolph 8000.

Visi apskričio ofisų telefonai 
FRANklin 3000.

CHICAGOS POLICIJA, Uth ir State 
gatvės. Telefonas WABash 4747. 
Norint prisišaukti pagalbos iš 
policijos, reikia šaukti POLice 
1313.

GAISRUI KILUS, reikia šaukti 
FIRe 13U • *

ILLINOIS EMĖRGENCY RELIEF 
COMMISSION, 1319 South Michigan 

avė. Telefonas, WABash 7100. 
Valandos, 9:00 ryto iki 5 p. p.

IMMIGRANTS PROTECTIVE LEA- 
GUE, 824 South Halsted Street (Hull 

House). Telefonas, HAYmarket 
6374, klauskit Miss HeĮen Jerry.

COOK APSKRIČIO LIGONINE, W. 
Harrison ir So. Wood kampas. 
Telefonas SEEley 8500. 

netyčia pamiršta studentų vie
šas kultūrines pramogas.

Tad valio musų studentai!
Birutė

I

Kas sudaro dabartinę “Biru
tę”? Dabartinė “Birutė” po va
dovyste vieno iš gabiausių mu
zikų p. Jono Byanskio, Ameri
koje gimusio ir augusio, susi
deda iš jaunuolių čia gimusių. 
Nestebėtina, kad mus senąją 
gentkartę žavėja savo daino
mis. Ir į “Birutės” parengimus 
nereikia publiką kviesti, mal
dauti atsilankyti; visuomenė 
taip pamilo “Birutę”, kad pa
kanka paskelbimo laikraštyje, 
jog “Birutė” duoda koncertą.

šį sykį Birutės koncertas 
įvyks rytoj Lietuvių Auditorb 
Joje. Koncertas nepaprastas; 
nepaprastas tuom, kad p. Van
da Byanskienė praeitais me
tais buvusi Lietuvoje parvežė 
suvis naujas, dar nei sykį ne
dainuotas Amerikoje lietuviš
kas dainas. Jus, kurie skaitot 
“Naujienose” p. V. Byanskienės 
aprašymą apie įspūdžius įgy
tus lietuvoje, galit būti užtik
rinti, kad p. V. Byanskienė bū
dama pati žinovė muzikos ir 
dainos, mokėjo parinkti Biru
tės chorui tinkamas dainas 
Todėl ne tik Birutės chorą my
linti atsilankys koncertan; bet 
to negana, mes turim atsivesti 
būtinai ir tuos, kurie beveik 
niekad nesilankp pasiklausyti. 
Savo akimis lai jie pamato ir 
įvertina Birutės chorą.

Ne paslaptis, kad chronolo
giškai aš esmi suvirs 65 metų 
senumo, - "betrfiziofogiškai Mš 
jaunuolis, ir jaunuolis vien to
dėl, kad niekad nepraleidžiu 
jaunuolių rengiamas • kultūrines 
pramogas. Nuėjęs į Birutės 
koncertą ar pramogą aš atsi
jauninu.

Tad jus seniai ir senės, jei 
norit atsijauninti, norit kad 
jus raumatizmas nekankintų — 
sustok arbatžolę begėręs, o at
eik į Birutės koncertą. Ten tik
rai išgysi ir atjaunėsi.

Dr. A. L. GraiČunaa

PRANEŠIMAS LIETUVIU 
TAUTOS KATALIKAMS.

Nedėlioj, kovo 8 d. yra šaukiamas 
mitingas su prakalbomis, kuris at
sibus Sandaros svetainėj, 814 West 
33 St. Kalbės Kun. Urbaitis ir or
ganizatorius Tautiškos “parapijos. 
Kviečia visus atsilankyti, nes yra 
daug visokiu dalykų.

. Komitetas.

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

± d
KAROLINA KUKURAITIENĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 5 diena, 9 vai. vak. 1936 
m., gimus Lietuvoj. Panevėžio 
ap.. Naujamiesčio parap., Maz- 
gaigalių kaime.

'Amerikoj išgyveno 48 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

anuka Vladislovą Kukuraitį, 
marčia Ona ir Kazimiera Vas- 
nauskius, pussesere Štanislo- 
vaitiene, 2 pusbrolius Stanislo
va ir Karoli Ūsus, gimines Va- 
snauskius, Ridikus, Mikalajū
nus, žekus. Martinonius, žil
vičius, Kukuraičius, Stanevi
čius. Sargautus ir daugeli kitų 
giminiu Amerikoje. Lietuvoj 
seseri Eva Mikalajūniene ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
3059 W. 38th Street.

Laidotuvės ivyks pirmadieni 
kovo 9 diena, 8 vai. iš ryto iš 
namų i Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčia, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už vlionės sie
la, o iš ten bus nulydėta i šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Karolinos Kukutai- 
tienės giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna
vimu ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Anūkas, Marti, pusseseres, 
pusbroliai ir gimines....... .

Patarnauja laidotuvių direk
torius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

Draugijų Žinios
SLA. 226 Kuopos
25 Metų Jubiliejinis 
Bankietas

226 
me-

bus renkama

keturi nauji

gyvų disku-

NORTH SIDE. — SLA 
kuopai jau sukako 25-ki 
tai kaip ji gyvuoja. Paminė* 
jimui 25-kių metų sukaktuvių 
— jubiliejaus, kuopa rengia 
šaunų bankietą kovo 21 d. ad
resu 1250 Mihvatfkee Avė.

Šitas 25-kių metų sukaktu
vių paminėjimas kuopai yra 
reikšmingas dar ir tuo, kad 
per ketvirtį šimtmečio Šitame 
Čikagos kampelyj kuopa buvo 
ir yra veiklus ir reikšmingas 
visuomeniniame gyvenime or
ganas. Ji pergyveno daug sun
kių laikų, bet nariais yra skait
linga. Jubiliejinio konkurso 
darbuotojai gauna vis naujų 
narių. Kuopa turi virš 125 na
rių ir apie desėtką jaunuolių 
skyriuje.

Kuopa nusiėmė paveikslus, 
kuriuos pasiųs SLA. albumui.

Kuopos susirinkimas; 
Įnešimai Seimui

Kovo 4 d. SLA. 226 kuopa 
laikė susirinkimą, kuris buvo 
gan skaitlingas. Sekantis su
sirinkimas nutarta šaukti at
virutėmis, nes 
Pildoma Taryba,

Kuopon įstojo 
nariai.

Buvo nerpažai
sijų kai komisija perskaitė pa
ruoštus Seimui įnešimus. Įne
šimų komisija, Dr. A. Mont- 
vidas, M. Šileikis ir J. Kauli
nas — pagamino tris Seimui 
įnešimus, kurie skamba seka
mai: 1) Kad P. T., vietoj ren
kamo Centro sekretoriaus, 
samdytų biznio vedėją, kuris 
Centre vestų vfsą biznį. 2) 
inešiipas, kad “Tęvynės” re
daktorių^ taip Jpąt^Pr T.?safnr 
dytų rekomenduojant Apšvie
tos Komisijai. 3) įnešimas bu
vo toks, kad Seimų delegatams 
kelionės išlaidas apmokėtų 
Centras. ;

Apkalbant pirmuosius du 
įnešimus, narių nuomonės pa
sidalino — vieni kalbėjo už, o 
antri karštai stojo prieš. Bal
suojant keletu balsų didžiuma 
tie du įnešimai nepraėjo. Bet 
už trečią įnešimą, kad dele
gatams kelionės lėšos butų ap
mokėtos, vienbalsiai balsavo už. 
Vadinasi, kuopa nutarė Seilhui 
pasiūlyti įnešimą, kad visiems 
Seimo delegatams kelionės iš
laidos butų apmokėtos.. O iš 
kur Centras paims lėšas, tai 
jau kitas klausimas, (ar ant 
visų SLA. narių uždės ekstra 
mokesčius delegatų fondan),

PADfiKAVONĖ

ONA KUPSTIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 5 dieną, 7:00 Vai. vak. 
1936 m., sulaukus 23 metu am
žiaus, gimus Chicago, 111.

Paliko dideliame nuliudime 
motina Ona, po tėvais Pranc- 
kevičiutė, 3 seseris Suzana, 
Kabellis, švogeyi Frank, Fran- 
ces Balčiūnas, Švogerį Mykolą 
ir Patricia, 3 brolius John, 
Charles ir Anthony, pusseserę 
Prancišką Ivanauskiene ir jos 
šeimyna, teta Ona Kisieliene jr 
jos šeimyna, 3 dėdes Mateušą, 
Joną ir Vincenta Pranckevi- 
čius ir jų Šeimynas ir daug ki
tų giminių.

Kųnas pašarvotas randasi 
3350 Lituanica.

Laidotuvės jvyks utarninke 
kovo 10 diena, 8 vai, ryte iŠ 
namų i šv. Jurgio parapijos 
bažnyčia, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės 
siela, o iš ten bus nulydėta i 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Onos Kupstas gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavima ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Motina, seserys, broliai 
švogeriai, teta, dėdes 
ir gimines.

Patarnauja laidotuvių direk
torius S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138.

I
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tai šito klausimo susirinkimas, 
nė nesvarstė, nes vistiek jo 
neišrištų.

Paskutinis sumanymas yra 
rimtas. Kad seimai butų de
mokratiški, tai reikia, kad vi
sos kuopos pasiųstų savo de
legatus. Prie dabartinės tvar
kos, tolimų kolonijų kuopos 
savo lėšomis neįstengia siųsti 
Seiman delegatų.

“Musų ‘Birutė’”
Savo laiku Čikagoje buvo 

labai populiarus žodis, varto*- 
jamas netik tarp muzikų, bet 
ir visuomenėj — “Musų ‘Bi
rutė1 ”. Jeigu sako “musų”, 
tai reiškia, kad ne kam ki* 
tam, o tik visiems-visuomenei 
ji tarnauja: savo dainomis at* 
gaivina -surambėjusius nuo 
kasdieninio darbo žmogaus jau
smus ir pralinksmina sielą. 
Daina primena mums, kad mes 
esame lietuviai. O “Birutė” 
moka gražiai-dainuoti — lie
tuviškas dainas. “Birutės” sie
lon lietuviškos dainos dvasia 
nuo pačios jos jaunystės die
nų skiepijo komjp. Mikas Pet
rauskas, St. Šimkus ir kiti ge
ri muzikai. “Birutė” M. Pet
rausko operą “Eglę-Žalčių Ka
ralienę” tikrai meniškai pasta
tė scenoje. “Birutė” turėtų 
dažniau pasirodyti musų tar
pe. “Birutė” pasirodys.

Rytoj “Birutė” duos koncer
tą Liet Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted S t. Dainuos visas nau
jas iš Lietuvos atvežtas, dai
nas. . •— š»

Bagdoniene Užginči
ja Kalbas Apie 

‘L:39^1 i5 |

Perskyras
Sako, divorso nuo įkalinto vy 
ro nereikalaujanti ir nenorinti

Vakar Peąrį? Bagdonienė pra
nešė, kad ilėl James T. Kelly 
aferos jos vyrui patekus į ka
lėjimą, tūli asmenys leidžią pa- 
skalus, kad ji reikalaujanti 
perskyrų.

“Tokios kalbos”, sako p-a 
Bagdonas, “neturi jokio pa
grindo, tik diskredituoja ma
no vardą. Aš . neturiu ir ne
reikalauju nuo vyro perskyrų. 
Tokių šmeižtų aš ilgiau nepa
kęsiu. Jei tie asmenys, kuriuos 
aš žinau4, nesustos mane pur
vinę tuo ‘divorsu’ aš juos pa
trauksiu atsakomybėn.”

— Rep.

.K.................................... I. <l|l»l

Kovo 7 — A. Lechavičiaus šušelpimo Vakaras

JADVYGOS JASIUNlENfiS 
po tėvais Skutukė

Kuri persiskyrė su šiuo pa
sauliu vasario 22 d,, 1:20 vai. 
po pietų 1936 in„ sulaukus 40 
metu amžiaus ir tapo palaido
tą švento Kazimiero kapinėse 
vasario 27 d,

Dėkavojamė švento Jurgio 
parapijos bažnyčios klebonui 
už atlaikymU šventų Mišių už 
velionės siela ir1 vargonininkui 
už patarnaviriia.

Dėkavojamė giminėms ir vi
siems laidotuvių dalyviams už 
skaitlingą jatsilankyma laido
tuvėse ir palydėjimą i amžino 
poilsio vieta ■— šaltus kapus.

Dėkavojamė giminėms, drau
gams ir S. L. A. 134 kuopai 
už gražų ir < skaitlinga gyvų 
gėlių vainikus, suteikimą, ku- 

" rie gražiai puošė velionės 
kraštą. •

Dėkavolamę graboriui S. P. 
Mažeikai taip mandagu ir 
gražu laidotuvių patarnavima, 
taipgi • dėkavojamė grabne- 
šiams už paskutini patarnavi
ma. . ■ .

Apleidai mano mylimoji mo
teris Jadvyga mane, giminės 
it draugus amžinai ir negrįši 
pas savuosius draugus, bet 

<mes gyvieji Tavęs neužmirši
me niekados ir ankšiaus ar vė
liaus mes pas Tave ateisime į 

> amžius poilsio vieta —- šaltus 
kapus.

Nuliude liekame,
Vyras, seserys, broliai 
ir giminės.

Laidotuvių pamaldos 
permikrofoną

Sveikatos Taryba uždraudė 
Helenos Schulz šeimynai būti 
bažnyčioje jos laidotuvių apeb 
gų laike. Bet, ačiū mokslui, šei
myna gavo progos išklausyti 
pamaldas automobily sėdėda
ma.

Helena, 22 m., praeitą šeš
tadienį inirė namuose, 841 Cen
te? St., Elgin, nuo škarlatinb, 
dėlto šeimynai ir buvo uždrau
sta bažnytinėse apeigose daly
vauti.

Tada, jiems į pagelbą atėjo 
jų draugas. Jis pastatė bažny-

QflMATUIIC TEATRE vUNUTUNt «6 E. Van Buren
Be pertraukos nu4 piet iki vldurnakfflo

3-Čia Sensacinga Savaite
»6c iki 2 vai. Kūdikiams

po piet. 16e visada
“IŠKILMINGA SOVIETU SATYRA”

N. Y, TIMES

“THE HEW GULUVER”
Sis paveikslas nebus rodomas jokiame 

kitame teatre Chicagoje 1

SUSIRINKIMAI
Į f ■

SEKMADIENĮ 
Draugystės Brolių ir Seserų Lietuvių Bertaininis susirinkimas 

sekmad,, kovo 8 d. 1 vai. pp., Dievo Apveizdos Parapi-: 
jos salėj. Visi nariai ir narės privalo atsilankyti ir ab 
sivesti naujų narių. Reikia priminti kad ne visi dar šį 
met užsimokėjote. Užsimokėkite, nes kitaip busite su
spenduoti, pagal konstituciją. *Kor. S. S.

Teisybės Mylėtojų Drąjugystės mėnesinis susirinkimas (sekmad. 
kovo 8) Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 3133 So. Halsted 
Street, 12-tą vai. dieną. Visi nariai ir narės būtinai da
lyvaukite. Tiems, kurie nemokėjote už 1936 m.,— šis 
susirinkimas yra paskutinis. St. Narkis, sekr.

Garfield Park Lietuvių Vyrų ir Moterų Pašelpinio Kliubo 
mėn. susirinkimas (sekm. kovo 8), Lawler Hali, 3929 W. 
Madison streeti, 1 v. pp»; SekL

Joniškiečių Labdarybės ir Kultūros Kliubo reguliaris mėnesinis 
Susirinkimas (sėkm. kovo 8) J. Yuškos svetainėje, 
2417 West 43rd Street, 2-trą vai. pp. Prašome visų narių 
atsilankyti, nes yra labai svarbių dalykų apsvarstymui. 
B. Vaitiekūnas, Kliubo rast.

SLA ,5^^ępos/nėnesinis susirinkimas £sekm., kovo 8) Bimbos 
svetainėje1, 635 West 119th Street,, 2'vai. pp. Visi na
riai, narės, ir kurie norite prisitašyti atsilankykite pa
skirtu laiku. J. Tamašauskas, rašt.

'. n> i»iifĮUrtM K' - <

PARENGIMAI
Kovo 7 — A. Lechavičiaus šušelpimo Vakaras — šokiai ir Kon

certas. Rengia Chicagos Lietuvių Vyrų choras ir Centra- 
line L. S. S. Kuopa. Neffo svetainėje, Westside. Pradžia 
—-7:80 vai. vak. Įžanga—25c.

KOVO 8—“BIRUTĖS” Koncertas, Chicagos Lietuvių Auditori
joj, 3133 South Halsted Street. Choras dainuos naujas 
dainas, nesenai atvežtas iš Lietuvos. Dalyvauja Bar
bara Darlys, A. Kaminskas, tenoras, Ona Biežienė, so
prano, Lulu Raben-Micevičienė, smuikininkė, A. Briedytė, 
pianistė. Pradžia 6 v. v. Programs, šokiai. Įžanga 75c.

KOVO 8—Lietuvių Laisvamanių Kuopos Roselande Balius ir šo
kiai, Darbininkų Svetainėje, 10413 Michigan avenue, 5:30 
vakare. Stephens Revelers Orkestras. Gėrimai, skanus 
užkandžiai. Įžanga—25c.

KOVO 13.-—Roselando Liet. Laisvamanių, Kuopos Masinis Mi
tingas J. Stilsono-Butkaus Gelbėjimo reikalu, Darbininkų 
svetainėje, 10413 Michigan avenue, 7:30 vai. vak. Kalbės 
Dr. Montvidas, J. šarkiunas,' T. Kuchinskas. Dainuos 
“Pirmyn” ir “Aido” choras. Įžanga visiems veltui.

Kovo 15 — STEPONAVIČIŲ KONCERTAS, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje, 3133 South Halsted Street. Dalyvauja Jur
gis Steponavičius, pianistas; Anelė Steponavičiene, dai
nininkė, ir Kazys Steponavičius — smuikininkas; Chica
gos Lietuvų Vyrų choras, “Prmyn”, “Naujos Gadynės” 
ir Lietuvių Simfonijos orkestras.

KOVO 15—Paskaita, “Pasaulinis Laisvamanių Judėjimas ir Jo 
Nuopelnai žmonijai.” Prelegentas H. Jogminas. Darbininkų 
svet., 10413 Michigan avenue, 1 va!., pp. Įžanga veltui 
Rengia Roselando Laisvamanių Kp.

Kovo 15 — SLA 129-tos Kuopos 30 Meilų Jubiliejaus Vakarie
nė, Geo. M. Chernaucko svetainėj, 1900 3. Union avė., 

’ 6:30 v. v. Įžanga — $1.00. Vakarienė, šokiai,
KOVO 21—SLA. 226 Kuopos Jubiliejinis Bankietas, 1250 Mil- 

tyaukee avenue, 7:30 vai. vakare. Bilietai—$1.50,
Kovo 29 — “Naujos Gadynės” choras starto operetę, “Vogtas 

.f 

čigonas”, Sokol svetainėje, 2343 South Kedzie avė.
W>.|llM,. .................. ......... ....................................................................... ................. , , ... .. ....................     I - i-

ATIDARYMAS POPSIE’S TAVERNO
4171. SO. HALSTED ST.

šeštadienį ir Sekmadienį 
Kovo-March 7-8 d.

Bus keptos paršienos ir jautienos Barbecue veltui. Muzika ir šokiai. 
Kviečiame visus draugus ir pajstamus atsilankyti.
Alfons ir Martha Masiulis, Sav.

YARDS 0137 i

Šioje fnikrofoną ir išvedė lai
dininkus į automobilį, kur 
ausinių telefonų pagelba jie gai
lėjo apeigas girdėti.

Prasidėjo milionie- 
riaus Cutten byla
IŠ Washingtono atvažiavus 

G. Campbell, specialiam pro
kuroro padėjėjui, prasidėjo mi- 
lionieriaus, grudų pirklio byla 
už tai, kad jis paslėpęs pa
jamų mokesčių apie vieną ir 
ketvirtadalį miliono dolerių.

IŠSEKS
1 ar F ICC
VISUOMET ŽEMAS KAINAS 

X-RAY
Vai.: 8:30 iki 8:30 v. ’ vak.

TEL. HARRISON 0751
376S. stati: st 

Opposite Pavis Stor**, ’d F’Ioor

Lietuviai Northsidiečiai

ELLA PAWLUK
Atidarė

PLEASURE TAVERN 
2134 W. Division St. 
Narė Chicagos Lietuvių 

Draugijos

T avernos
KurStĮsirenka

Smith’s Palm Garden 
Gražiausia vieta South Sidej, Atva
žiavę i Britfhton Parką, nepraeikite 
pro Hali, bet užeikite išsigerti ska
naus Budweiser alaus, deginės ir vy
no; taipgi gaminame kasdieną iš 
šviežios mčsos ir daržovių skanius 
pietus ir sandvičius.

PAUL M. SMITH, Sav.
4177 Archer Avė., kamp. Richmond 

Tel. Lafayette 2235

Bowling—Lunch—Bar
20 Bowling AlleyS

10 Billiard & Pocket Tables 
Luncn Rohm — Bar 

Bruck-Wiesner Rec. Co.
Incorporated 

819 W. 35th Street 
Chicago. III ,

RAMOVAS -TAVERN
Kviečiame visus atsilankyti i musų 
užeigą, kur visados randasi gera 
degtinė. ’ alus, cigarai ir užkandžiai 
Penktadienias veltui žuvis ir visuo
met mandagus patarnavimas.

JUOZAS BRUŽAS IR 
NELLIE MEDELINSKIENft 

Savininkai
3517 S. Halsted St. Tel. Yards 3107

POPSY’STAVERN
Mūšų gražiai išpuoštoje užeigoje 
gausite visados gerus gėrimus, ciga
rus ir skanius pietus, iš šviežios mė
sos ir daržovių, Plate Lunch 25c., 
taipgi penktadieniais žuvis veltui. 
Kviečiame visus draugus ir pažįsta
mus atsilankyti.

A. K. MASIULIS 
4171 So. Halsted St.

■■■ . . ....................... ................ ................ . .....................

21st Place Tavern & 
Restaurant

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

ANTAGNĖS*5TUKAI

701 W. 21at Place. TeL Carai 7522

- Happy Hour Tavern
Musų lietuviškoje užeigoje gausite 
visados geros rūšies degtine, alų, 
cigarus, šiokiomis dienomis užkand
žiai. o penktadieniais žuvis veltui fr 
visuomet mandagus patarnavimas.

Mrs. Steua Shurnas
Savininkė

2906 So. Union Avė,
*"**■ '■■■ ■ ........... . ... ............ . .........................

UŽEIKITE PAS LIETUV

Prieš Highway Teatrą 
Tavern Pale Alus Stiklais. Impor
tuotas ir Naminis Vynas ir Degtinė. 

Sandvičiai ir Chlle.
PETER KAZWELL, Sav. 

6334 So. Western Avė.
Tel. Prospect 5086 Chicago. III.

HIGH LIFE INN
Kviečiu visus draugus ir pažistamus 
atsilankyti i mano užeigą. Visados 
randasi geriausios rūšies degtinė, 
alus, cigarai, linksmas ir mandagus 

patarnavimas.
MARIE MARKEL, Sav. 

3416 So. Wattace St.
• Tel Boulevard 3489.

I     I   *"'■TO*—** 11     mii.i»»iillliini Į*»r

QUEENS TAVERN
Geriausios vhšies degtinė, vynafe 
Schlitz alus ir cigarai musu užei
goje visados randasi, taipgi gražus 
kambarys su stalais dėl moterų ir 
jaunimo išsigert^ ir svetainė pasi
šokti. Prašome visus kaip bucite 
South jddėj atsilankyti i musu už-
šokti,
L .. . „ ..... w

VERA WALUSH ir ALEX RUZGUS
Savininkai

6227 S. Ashland Avė. Republic 7330

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

mams ir parems. Savininkai 
KUCHINSKAI

82th and Kean Avė. WUlow Springs
- -v — - -   - - ■ - - - — - - ■ % >L

Repdezvous Tavern
Mano užeigoje visados randasi ge
ros rūšies gėrimai, cigarai, užkan
džiai — penktadieniais veltui žuvis, 
o Šeštadieniais muzika, linksmas ir 
mandagus patarnavimas. Neužmirš
kite apsilankyti ir sueit i pažintį su 
našliuke moteria.

MRS. MARTHA GRIGAS, Sav, 
6556 Š, State St. Tel. Englewood 2792

BISMARK TAVERN
Mano užeigoje visados randasi ge
ros rūšies degtine. Bismarck alus, 

- cigarai ir mandagus patarnavimas. 
Taipgi yra svetaine dėl mitingų, ve
stuvių, parių ar kitų parengimų. Sta
lai dėl moterų ar merginu, gražiausi 
barai Chicagoje, už kuriuos gaVo pir
ma dovana pirmoje pasaulinėje pa
rodoje Chicagoje, 1893 m. Neuž
mirškite apsilankyti pas našliuką.

Įjos. KIAUDA. 6101 So. State St.



NAUJIENOS, Chicago, III,
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šeštadienis, kovo 7 d., 1936

Lietuviai susidomėjo bus kas nuveža. Užtikrintas 
ir saugumas.—D.

A. Lekavičiaus
padėtimi

Rytoj Visi į ‘Birutės’
Koncertą

šįvakar įvyksta jo naudai ren
giančiagiamas vakarėlis; 

fondan aukas.

Paskelbus, kad Liet. Vyrų 
choras su L. S. S. centraline 
kuopa šiandien, šeštadienį, ko
vo 7 d. rengia vakarėlį sušel- 
pimui ar pagelbėjimui nupirk
ti A. Lekavičiui taip 
gas dirbtinas kojas, 
taip susidomėjo, kad 
sur reikalauti bilietų.

Nekurie prisiuntė 
teisydamiesi, kad ant 
lio negales atsilankyti.

štai, J. Kesser, savininkas, 
Grant Works Pharmacy, 4847 
W. 14 St., Cicero, rašo:

' “Prisiunčitf Am. Ęxpress 
money orderį už $1.50 dėl nu
pirkimo A. Lekavičiui kojų. 
Nors aš jo ir nepažįstu, 
žinau, jog žmogus be kojų 
gali patogiai gyventi.”

M. Karčiauskas, 207 
St., Chicago, rašo:

Rytoj Visi muziką mylinti či- 
kagiečiai susirinks į Lietuvių 
Auditoriją, kur įvyks Birutes 
choro koncertas.

Birutė per 29 metus ne tik 
švietė, bet kartu tinkamai sten
gėsi lietuviška daina garsinti 
lietuvybę

reikalin | j^yįoj Birutė žada vėl kon- 
zmones cerite pasirodyti ir savo publi- ėmė vi- • kai padainuoti naujas, negirdė- 

. . l'tas lietuviškas dainas. Birutei pinigus 
vakarė- dainuojant “Pjovėjo dainą” su

žvangės kaimiečių dalgiai, su
skambės dar negirdėtas Šim 
kaus “Oi, Pasakyk Man Saulu
žėle”. Patiks jums musų Petro 
Sarpaliaus “žalumo Bangos”, 
parašytas merginų chorui.

W.

bet
ne-

51

“Meldžiu priimti nuo 
nors ir mažą auką dėl 
kimo draugui A. Lekavičiui ko
jų. čia įdedu $1.00, nes vaka- 
rėlyj dalyvauti negalėsiu.”

Jos. Williams, buvęs namų 
budavotojas, o dabar operuojąs 
gasolino stotį prie 53 ir So. 
Talman Avė., pridavė P. švel
niu] $1.00, kad padidinti A. 
Lekavičiaus fondą. /

manęs 
nupir-

Vakarėlis šįvakar Neffo 
svetainėj

A. Lekavičiaus sušelpimo va
karėlis—šokiai ir koncertas, 
įvyks W. Neffo svetainėje, 2435 
South Leavitt Street, šįvakar. 
Chicagos Lietuvių Vyrų Cho
ras išpildys programą. Bus 
proga pasišokti ir pasivaišinti. 
Pradžia 7:30 vai. vakjare; o 
įžanga tiktai 25c. Visas pel
nas yra skiriamas A. Lekavi
čiaus kojų fondan.

Rengimo komitetas kviečia 
visus A. Lekavičiaus draugus 
ir pažįstamus atsilankyti.

T. Rypkevičia.

šio koncerto svarbiausioji so
listė bus p. B. Darlys-Drange- 
lienė, kuri pasekmingai gastro
liavo po visą Lietuvą ir savo 
maloniu soprano balsu padai
nuos kelis komp. S. Banaičio 
moderniškus kurinius. P-lė Al
dona Briedytė sugros gražų 
Čiurlionio “Nakiurną”. Antanas 
Kaminskas savo gražiu tenoru 
sudainuos “Jura ir Merginos”, 
o Lulu Raben-Micevičienė pa
gros keletą smuiko gurinių, ši 
■talentinga smuikininkė yra na
rė Chicagos Moterų Simfonijos 
Orkestras ir ji šiam koncertui 
parašė smuikos 
tekėk, Aušrine”, 
ir chorui sutaisė 
Jonas Byanskas.

Jus visus maloniai kviečio. 
Birutė. Tikietai 75c. Po koncer
to šokiai.

obligato, “ Pa
kurtą duetui 

choro vedėjas

Iki Balandžio 30 
Dienai

Trys tūkstančiai lietuvių — 
vyrų, moterų ir didelis skai
čius jaunimo yra nariais Chi- 
cągos Lietuvių Draugijos. ši 
Draugija yra pašalpos ligoje,

Šįryt Laidoja Cice 
rietį K. Gulbiną

Gerkit sveikiausia PIENĄ iš
Lietuvių Pieninės 

EMERALD DAIRY 
Senuko Daugelavičiaus 

3251 Emerald Avė. Victory 4181 
Pristatom i namus ir groserį, 

Pašaukit. *
Kviečia SLA 301 kp. narius 

dalyvauti laidotuvėse

lai-
Poa. K. Gulbino.

bažnyčio-
į šv. Ka-

CONRAD
PHOTO STUDIO

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

žina atmintis.
nariai-ės

CICERO. — šįryt įvyks 
dotuvės a 
pamaldų šv. Antano 
je jis bus nulydėtas 
zimiero kapines.

SLA. 301 kuopos
dalyvaukite laidotuvėse kuo 
skaitlingiausiai. Tai bus pas
kutinis atsisveikinimas su* ve
lioniu. Mes dar 
paliksime savo 
bet netrukus ir 
ten, kur nuėjo
vienam išsipirkimo iš mirties 
nėra.

Laidotuves tvarkys laid. di
rektorius a. Petkus. Katras nnca
neturite mašinos, ateikite, nes lldlblIIKllvS IvIIviSv

Crane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

kuriam laikui 
“kalėjimuose”, 
mes nueisim 

velionis. Nei

TeL Republie 8402

5 tonai ar
Mine Run Screened 

$7..3O tonas 
.05 tonas

ANGLIŲ KAINOS NUPIGINTOS!
Pirkit Aukštos Rūšies Northern Illinois Anglis tiesiog iš Kasyklų.

NEMAŽIAU KAIP 2 TONUS
$3.75 už
$4.00 už
$4.00 už
$2.75 už

Mine Run 
Lump .....
Egg ........
Screen ....

toną 
toną 
toną 
toną

$2.00 už toną už pristatymą

Telefonuokit dieną arba naktį—KEDZIE 3882

COAL PRICES REDUCED!
J

Buy Your High Grade Northern Illinois Coal Directry From The Mine
2 TON MINIMUM

Mine Run
Lump .....
Egg .......
Screen ....

$3.75 per ton
$4.00 per ton 
$4.00 per ton 
$2.75 per ton

$2.00 per ton truckers charge ,

KEDZIE 3882Phone, Day or Night

Sykį Gyvenime Pąsitaikanti Proga
DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVIMAS NAUJAI ĮGYTŲ AUTOMOBILIŲ 
CHICAGOJE.
Nepirkit nei naujo nei seno automobiliaus pirm negu atsilankysit į 
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 męs esame Tikrą- Automo
bilių Finansavimo Kompanija. '
Musų 20 metų teisingas patarnavimas yra musų garantija, kad pilnai 
busite užganėdinti. Kiekvienas karas yra stropiai peržiūrėtas musų 
mekaniku ir tarnaus jums ilgus metus;
HUPMOBILE visai naujas? 1935

metų DeLuxe Sedan
NIEKAD NEVARTOTAS>Kai- 
navo $975, Musų 
kaina tiktai ............ wvw

STUDEBAKER “Dieta to r” 6 nau
jausias 1935. Tai irgi yra 
VISAI NAUJAS KARAS, pa
imtas atgal nuo Studebaker 
Denlerio. Turi. 6 ratus, įbu- 
davotą tronką, saugius stik
lus. heateris. Tikrai labai gra
žus. Kainavo $1075. 
Musų kaina tiktai

PLYMOUTH 1935 DeLųxe Sedan. 
Puikus kaip diena kai apleido 
dirbtuvę. -Išrengtas £U Knee 
Actibn, Saugiais Stiklais, hea- 
teriu, Air Wheėlš,. taipgi 1933 
Dodge DeLuxe Sedan 4 C 
kaip naujas. Tiktai v I v

GRAHAM 6 naujausias 1934 De- 
Luxe Sedan. Išskirtinai eko
nomiškas karas. Garantuotas 
kaip naujas taipgi 1932 Se
dan, geras'Visais at- 
žvilgiais. Tiktai ....

Automobiles
ALAUS trokas — su visais pri- 

rengimais parsiduoda labai pigiai iš 
priežasties kito biznio. Atsišaukite, 
10419 So. Stajte St. Antros lubos.

Business Service
Biznio Patarnavimas

K. ČEPUKAS
Pentuoju’ ruimus ar Storus, žema 

kaina, taipgi taisau visokios 
rūšies namus.

Tel. Brunswick 9131

BUICK paskiausis 1935 DeLuxe 
Sedan. Negalima atskirti nuo 
naujo. Turi “Knee Action”. 
Saugius stiklus, heaterį. Taip- 

S'ou^118....19.34....$450
AUBl^RN Paskiausis 1932 Sedan.

, Šis karas duos daugelio rhetų 
ekonomiška patarnavimą. Yra 
naujas visais at-
žvilgiais. Tiktai ....... fcUv

FORD 1935 Sedan. Labai 
puikus karas ir mekaniškai 
kaip naujas. Taipgi $1QE 
1932 Sedan kaip naujas ■

OLDSMOBILE 6 pats paskiausis 
1934 DeLuxe Sedan. šis ka
ras beveik nevartotas. Taipgi 
1932 Sedan, kaip $2QE 
naujas. Tiktai ....

NASH Vienas iš naujausių 1933 
Sedan. Negalimą atskirti nuo 
naujo karo. Duos daugelio 
metų ekonomišką patarnavimą 
taipgi DeLuxe Sedan C 4 O C 
labai gražus. Tiktai ■

CHEVROLET 1935 DeLuxe 4 durų 
Sedan, vartotas tiktai 90 dienu. 
Tarnaus tiek pat kaip ir naujas 
karas. Taipgi 1933 DeLuxe 
Sedan kaip 
naujas. Tiktai .. ....

PONTIAC paskiausias 1934 Se
dan. Jus nemanysite, kad jis 
buvo kada nors vartotas, šva
rus kai diena kaip apleido 

dirbtu^. $395
liktai ....... ...........

OLDSMOBILE 6 Coupe 1932 gra
žus mažas karas. $9 9 C 
Tiktai . .....

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 STAKAS DAR PILNAS. ATSIMINKIT, KIEKVIENAS KARAS 
MUSŲ TURI TĄ GARANTIJĄ KAIP IR NAUJAS KARAS ARBA 
GRĄŽINSIM PINIGUS. . .
MES PRIIMSIM JŪSŲ SENĄ KARĄ KAIP PIRMĄ ĮMOKEJIMA IR 
DUOSIME JUMS DU METUS ĮMOKĖTI BALANSĄ.

MES ATDARI KASDIEN IR NEDĖLIOJ IKI 9 VAL. VAKARO.

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

\ Atsiminkit musų numerį.

90

pomirtinių, kultūros Draugija. I Įsirašyti Draugijon galima 
Pašalpa trijų skyrių: $6, $10, 
$16 per savaitę. Pomirtinė 
$200 ir dar $50 extrą palaido
jimo reikalams. Mėnesiniai 
mokesčiai 50c., 75c., $1.25, ši
tie mokesčiai pilnai padengia 
pašalpą ir pomirtinę.

Jubiliejinis Draugijos kon
kursas baigsis balandžio 30 d. 
iki čia pažymėtam laikui nau
ji nartai įsirašą Draugijon įei
na lengvesnėms sąlygoms — 
gauna dykai tikietą [Draugijos 
Inicijacijos ir Dovanų Laimė
jimą vakarą, kuris įvgks gegu
žes (May) 3 d. Ashland Boule
vard Auditorium.

per musų konFursantus, Drau
gijos nartus arba atvykite tie
siai į Draugijos ofisą. Ofisas 
atidaras kiekvieną panedėlį ir 
ketvergę nuo 9 ryte iki 8 vai. 
vakare, nedėldieniais nuo 9 ry
te iki 1 po piet? Nariais pri
imami ‘ nuo 15 iki 48 mehj 
amžiaus. ■ n -

Lietuviai, vyrai ir moteris, 
dabar yra laikaš įstoti Chica
gos Lietuvių Draugijon, kvie
čiam į musų skhitlingą narių 
šeimyną. Proga iki balandžio 
30 dienai.

Chicagos Lietuvių Draugija, 
1739 S. Halsted St. (2ros lubos)

Sensacingas Išpardavimas Automobilių 
WESTERN-LOGAN AUTO FINANCE CO paskelbia tiktai keletą iš 
virs 75 ATGAUTŲ Už SKOLAS automobilių .visokio išdirbimo ir nau
jausių modeliu kainomis kurias negausit niekur kitur Chicagoje. Kiek
vienas musų firmos nupirktas automobilius yra stropiai musų ekspertų 
mekaniku peržiūrėtas ir garantuotas, kad yra kaip naujas.
NEATIDELIOKIT! Atsilankykit šiandien arba nedėlioj ir susipažin- 
kit su musų karais. Persitikrinkit, kad galėsit sutaupyti nuo $100 
iki $200.
Nebeatsikartos panaši proga nusipirkti automobilių už tokią pi- 

leninei
JŪSŲ SENĄ AUTOMOBILIU PRIIMSIM KAIP ^MOKĖJIMĄ. 

NET DU METU LAIKO GALITE IŠMOKĖTI.
CHRYSLER pats paskiausis 1933 

De Luxe Sedan mažas (6), 
saugus stiklai, perdėm, 6 dra- 
tiniai ratai, heateris, garan- 
tuo kain naujas? Tikrai la
bai gražus karas, $^45 
parduosiu už tiktai

FORD Pats paskiausis 1935 De 
Luxe Sedan, važiuotas labai 
mažai, išrodo ir bėga t^in p-a- 
rai kaip tik ką pa- 
likęs dirbtuvę. Tiktai www

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav, 

Locąl and Long Distance 
Furniture and Piano Moving

3406 S. Halsted Street
Phone Yards 3408

—o—
GREITAS PATARNAVIMAS

Skolinam pinigus ant mortgičių. 
Užrašom visokios rūšies apdraudas. 
— Insurance, Padarom dokumen
tus. Įšrenduojam, parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis.

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

Hemlock 0800
.,r . 1 ■ » ■

NAMU SAVININKU AT YDAI 
, Musų biuras suteiks patarimus namų 
J savininkams reikale nesusipratimu sv 
I rendauninkais, Maža narinė mokės
i tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
•iki 8' vai. vak. Šventadieniais d.uc 
10 ryto iki pietį

LANDLORDS BUREAU 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tet. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu 

50 met
viri

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co. 
8750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

Educational

GROŽIO KULTŪRA MERGINOM 
. ar 

BARBERYSTfi VYRAM
Smagi profesjją sų kuria užsidirb

site nemažai pinigu. Profesiona
liškas išlavinimas, patyrę mokytojai. 
Atsilankykit, pašaukit arba rašykit 
reikalaudami musų knygelės. Moki
nimas diena ir vakarais. Lengvus 
išmokėjimai.

MOLER SYSTEM
59 E. Monroe St. Central 6393

Financial
Finansai-Paskolos

> GERIAUSIAS
INVESTMENT AS

Investuok $10,000 į 
puikiausiai ir seniai iš
dirbtą pelningą biznį, 
btisi ponas ir turėsi vi
są amžių užtikrintą gy
venimą. Rašyk laišką, 

Box 401 
1739 S. Halsted St.
Furniture & Fixtures

Rakandai-Įtaisai

OLSMOBILE vięnas naujausių 1935 
De Luxe Touring Sedan. “Knee 
Action”, air wheel ratai, hea
teris, saugus stiklai. Garantuo
tas, kad yra taip geras kai 
diena kai apleido dirbtuvę. Ne
galima atskirti nuo nsnio 
Puikiausias barge- . $AQK 
nas. Tiktai ...

NASH pats naujausias 1935 De 
Luxe Touring Sedan, mažas 
(6) išpusti ratai, nerdem sau
gus stiklai. J Važiuota juo 
mažiau kai 5000 mylių. Išrodo 
kai diena paliko dirbtuve. Ga
rantuotas neoanrastas 
nas, taip 1935 De
Luxe Sedan .............. vfcv

BUICK paskiausis 1932 De Luxe 
Sedan, modelis 57. sauguą 
stiklai, “ride control”. maleva, 
ratai kaip nauji. G,»ran^n- 
jam, kąd yra geriau- E 
šiam stovy. Tiktai ....

HUDSON naujas 1933. 4 durų De 
Luxe Sedan. « , Išpusti ratai, 
heateris, nerdem saugus stik
lai. Išrodo ir bėga kai nau
jas. tikrai0 gražus karos ^ne
stebėtinas barge- 
nas už .... ........

PONTIAC, paskiausis 1934 Sedan. 
šis karas buvo krautuvėj virš 
8 mėnesius. Važiuota juo 
mažiau kai 7000 myliu. Tu
rite namatvti. kad 
Negalima atskirti $^R5 
nuo naujo ..... .... . wOv

STUDEBAKER 1932 Dictator Se
dan. Mažas 6, pabudavotas 
iš plieno. Saugus stiklai. 
Reikia pamatyti, kad iw»rHn- 
ti. Atiduosim $225

BUICK paskiausis 1933 De Luxe 
4 durų Sedan, heateris; pasi- 
v«ž’n2iimo kontrolė ir free 
wheelingas, perdėm saugus sti
klai, visai nauji tairai. Tai 
vra vien a« geriausi lH»v 
bargenų Chicagoje.
Tiktai ...................... .

......... ..—....ii ,i .................................

PLYMOUTH pats paskiausis 1935 
Sedan. Radio, heateris. “knee 
action”,. saugus stiklai, “air” 
ratai, labai gražus automobi
lius. Taipgi De Luxe Sedan 
didžiausias pigu- $495
mas už    .......... "tfev

Kiekvienas iš mus nupirktas automobilius turi musų 90 dienų garan
tiją, taipgi kaipo garantja gali būti jums musų 10-ties metų teisingo 
ir gero natarnavimo rekordas.
Atsiminkit, jog kiekviena** automobilius turi tokią pat garantiją kaip 
ir naujas automobilius arba sugražinsim pinigus.

Atdaras kasdien ir nedėlioj iki 9 vai. vakaro.

WESTERN-LOGAN AUTO FINANCE
_____ ______ ■ . v

Kampas Logan Bulvaro

PAIEŠKAU Antaną Anuškevi- 
čiaus, gyveno Škotijoje, dabar ma
nė važiuoti i Ameriką. — Prašau ji 
pati ar žinančius apie ji atsišaukti, 
arba prašau atsišaukti kuo greičiau
sia prie manės bile kuri iš draugu 
ar pažįstamu kurie gyveno sykiu su 
manim Škotijoje. Turiu labai svar
bu reikalą. Peter Radomskis, 6436 
So. California Avė.. Chicago, III.

IŠPARDUODAME BARŲ 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.

NAUDOTI namu baldai pardavi
mui, pigiai, Joe. Linkus, 4351 So. 
Washtenaw Avė. Vakarais.

Personai
Asmenų Ieško

Situation Wanted
Darbo Ieško

IEŠKAU bile kokio darbo — esu 
dirbęs valgiu krautuvėje, kalbu lie
tuviškai, lenkiškai, angliškai ir ru
siškai, 32 metu amžiaus, nevedes, 
teisingas, . darbštus 
chaufferis. Buch, 6335 S. Racine Avė.

laisnuotas

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKALINGAS dženitorius, kuris 
supras prie namu ir virėjo darbo, 
j mažą lunchruimį. Pragyvenimas 
ant vietos. 3740 So. Halsted St.

REIKALINGAS patyręs barten- 
deris, nevedes. — References rei
kalinga. Naujienos, Box 402.

PARSIDUODA vienas iš 2 biznių 
— už pirma gerą pasiulijimą. Ta
vern arba BuČernė. Tavern randasi 
5545 So. Damen Avė. Vienai mote
riai i

REIKALINGI PARDAVĖJA^
Pardavinėti komercinius Frigidaire 

ir Friedrich Floating Air refrigera- 
tor kėsus dėl buČernių, delicatessen, 
grosernių ir restaurantų Chicagoje 
ir apylinkių 
komisas. .
zicija, jeigu jus esate susipažinę su 
šiais bizniais. Patyrę vyrai turi 
pirmenybę. Telefonuokit dėl appoint- 
mento MONroe 1710.

JULIUS BENDER, Ine. 
901 W. Madison St.

kautes. Liberališkas
Geriausios rūšies propa-

TIKTAI SOUTHSAIDIEČIAMS! 
Chicago sparčiai auganti landrė turi 
dar keletą atdaru vietų dėl rimtų 
aunu vyrų mokančių apseiti su pu

blika. Musų routemen padaro taip 
daug kaip $50 į savaitę algos ir 
comiso. Aplikantai turi turėti ge
rus liudijimus ir pardavėjų patyri
mą. Atsišaukit pirmadienyj tarp 
9 ir 11 valandos ryte.

Employment Manager 
Archer Wet Wash Laundry 

3867 Archer Avė.

PAIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės, be skirtumo amžiaus 
ir tautybės. Esu 36 metų, vidu
tinio ūgio, darbą turiu, negirtuoklis.

' ' sen-Musų miestelyje yra,, daugybė 
bernių, o našlių nėra.

A. M.,
P. O. Box 24, 
Kenosha, Wis.

DARBININKAI reikalingi dirbti 
geležies atkarpų yarde.

2133 S. Sawyer Avė.

REIKALINGAS Janitoriaus pagal
bininkas, unijistas ir nevedęs. Dar
bas pastovus. Atsišaukite laišku. 
Box 403, 1739 S. Halsted St.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

REIKIA MOTERS — šeimininkė 
jrie ūkio darbų. Arti Dowagiac, 
Michigan. Del informacijų telefo- 
nuokite Commodore 0606. J. Vezis.

MERGINA prie namu darbo, mo
tinai pagelbėti, gyventi vietoje. Ge
ri namai — $5.

Tel. Graceland 4988.

MERGINA reikalinga prie namu 
darbo. Gyventi vietoje. Mrs. Lips- 
chutz, 5415 Dorchester Avė. Tel. 
Midway 6567.

For Rent
PASIRENDUOJA Storas labai ge

roje vietoj dėl bučernės. Pigi ren- 
da $25.00 i mėnesi, apgyventa juo
dukais. 6227 So. Ashland Avė.

persunku biznį vesti. Savininkė 
B. SUCILLA,

12300 S. Emerald Avė. 
Pullman 3990

BARGENAS — Parsiduoda Tavern 
su namu ir laisniu. 1320 S. 49 Avė. 
Cicero. Tel. Cicero 5875.

4

PASIRENDUOJA pigiai Tavern 
su visais įrengimais ir daržas dėl pik
niku arba išvažiavimu — buvusi 
Svilainio vieta, prieš Tautiškas ka
pines, kurie norite randuoti 
kams daržą kreipkitės pas 

ST. SVILAINIS, 
3428 So. Halsted St.

Furnished Rooms

pikni-

TAVERN ant pardavimo — Gra
žiai įrengtas, biznis • išdirbtas — 
Priežasti patirsite ant vietos.

1040 W. Madison St.

PARSIDUODA kriaučių šapa. 
Parduosiu pigiai, pardavimo priežas
tis mirtis. 1825 So. Halsted St.

—o—
PARSIDUODA kriaučių šapa, vie

ta išdirbta — 2 kambariai dėl gy
venimo — kampinis Storas ant biz
nio gatvės — Skubiai — nebrangiai. 
301 N. Harlem Avė., Oak Park, III. 
Harlem ir Pleasant St.

PARSIDUODA restaurantas visas 
arba ' pusė, pigiai. Savininkas išva
žiuoja į Lietuvą. Per 6 metus tie 
patįs žmonės biznyje.

1841 So. Halsted St

TAVERNAS parsiduoda, kampinis 
namas su 5 kambariais pragyvenimui 
biznis išdirbtas per 2 metus. Liga 
Šeimynoje verčia parduoti. Parduo
siu pigiai. Kreipkitės

3538 So. Halsted St.

Exchange—Mainai
KAS TURITE Maraette Parko 

apielinkėj 2 arba 4 flatu murini 
namą, ir norėtumėt mainyti' į biz- 
niavą namą arba bungalow.

Pašaukite Hemlock 4440

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

80 AKERIU FARMA 25 mylios 
nuo Chicagos, 12 karvių, 3 arkliai, 
traktorių ir daug kitokių gyvulių ir 
mašinų. Farma kainavo $27,000 
parsiduoda už $8900. Mažas įmokė- 
jimas. i

Telefonuok po 7.00 vakarais 
Prospect 5039

80’ AKRU su namais ir mažu pa
gyvenimui namu, gražiu sodnu, 55 
akrai dirbamos žemės, likusi giria. 
Parduosiu tinkamam pirkėjui sąly
gomis. Kaina $2200. John Kubik, 
North Judson, Indiana.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimo!

Tel. Boulevard 2800 
PAUL M. SMITH & COMPANY 

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

PARSIDUODA namas su Tavern 
bizniu, pigiai. Pardavimo priežastis 
yra svarbi.

10851 So. Michigan Avė.

PARSIDUODA kanapinis bizniavęs 
namas su tavern, yra svetainė šo
kiams, rūmai pragyvenimui ir lotas 
šalo. Tik $7500.

4558 So. Talman Avė.

e

KAMBARYS rendon prie mažos 
šeimynos, apšildomas su visais pa
rankamais. Vienam ar dviem vai
kinam, ant pirmu lubų.

7030 S. Artesian Avė.

PASIRENDUOJA garų šildomas 
kambarys — dėl vaikino ar mer
ginos. 33-15 So. Emerald Ąvenue, 
antros lubos.

RENDON apšildomas kambarys 
dėl pavienio ar vedusiai porai. 

3434 So. Lowe Avė.

PASIRENDUOJA šviesus kamba
rys su visais patogumais, su ar be 
valgio. Tel. Republie 6251, 6815 S. 
Maplewood Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUDA užeiga. Atsišau
kite.

1437 So. 49 Ct., Cicero
REIKALINGA LIUDININKU

Jei kas matė du trokus vasario 
27, 1936 parmušant ir užmušant 
Frank Skupieh prie Ashland arti 
47-tos ir Gross, prašome pranešti. 
John H. Kav, Attorney for widow, 
11 So. La Šalie St. Randolph 2904.

PARSIDUODA Tavern biznis, ran
dasi geroj apielinkėje, prie Consum- 
mer’s vėrauzių. Vienai moteriai 
persunku, 8129 S. Vincennes Avė.

IEŠKAU apsivedimui nejauno ir 
ne biedno vyro. Esu graži, inteli
gentiška, galiu pritikti ir apijau- 
niam vyrui, bet nemanau jauną ty
koti. Esu yiena, turiu savasti. 
Kol prasigyvenau, nebuvo laiko nie
kur draugauti. Ne pažįstu kas 
butų manęs vertas. Geram vyru 
veliju mane laimėti, lig susipažini
mo per laišką.

Mano adresas
Box 400 

Naujienos 
1739 So. Halsted St.

PARSIDUODA ruiminghause su 
35 kambariais,, pigiai, geroje apy
linkėje. Visi ruimai išrenduoti.

6317 So. Normai Blvd.

BARGENAI BAIGIASI!
Nuosavybės, kurios buvo keblume 

arba forklozuotos, jau baigiamos iš
parduoti, o kainos sparčiai kyla. Pa
siskubinkite įsigyti prapertę, pakol 
pinigų vertė nupuls.

Turime 1 pagyvenimo namą už 
$900. 2 pagyvenimų už $1500. 4 pa
gyvenimu už $2000; reikalingas tai
syti. Graži 6 kambarių mūrinė bun- 
galow, priešais Marųuette Parką už 
$5250. ~ “ *
kaip rendą. Didelis mūrinis gara
žas, 100x120 pėdų už $14,500, tik 
$3500 įmokėti. Kampas, 6 krautu
vės, mūrinis namas už $8500. Ga
solino stotis i mainus. Lotas prie 
Marųuette bulvaro už $800. 2 lotai 
prie Western Avė. po $1000. Kam
pas. 4 lotai prie Archer Avė. tinka 
dėl gas station, už $3000. 5 akrų
vištų farma, prie Chicagos už $1450. 
Tik $500 įmokėti. 80 akrų farma, 
60 akrų geros dirbamos žemės, o 20 
akrų ganykla ir miškas už $2000. 
arba i mainus ant namo, loto, biz
nio arba automobilio.

Turime visur visokiu namų, lotų, 
biznių ir farmu, nuo vieno akro iki 
1000 akrų, arti miestų, gerų kelių, 
su sodnais, miškais ir nekurios prie 
ežerų, tinkamos dėl rezortu. Viskas 
parsiduoda lengvais išmokėjimais 
arba mainais.

Padarome paskolas nuo $500 iki 
$1,000,000 už 5 nuošimčius.

InŠiurinas atpigo, 
imsite arba atnaujinsite bile kokį 
inšiuriną, klauskite mUsų kainų, nu
sistebėsite, kad taip pigiai galite 
gauti didele apsaugą.

Ofisas atdaras dienomis, vakarais 
ir nedėliomis.

J. SINKUS, 
2442 W. 63 St. 
Prospect 9000.

Tik $500 įmokėti, likusius

Pirma negu

PARDAVIMUI lietuviškas delica- 
tessen ir bučemė. Biznis išdirbtas. 
Gera proga vedusiai porai. Parda
vimo priežastis, turiu apleisti mie
stą. 3331 So. Halstetd St .

PARDAVIMUI duonkepykla su vi
sais fixteriais, arba vienus fixterius, 
už pirmą pasiulijimą.

2408 W. 47 St.

PARSIDUODA Marąuette Park 
5 kambarių medinis cottage, fumace 
anšildoma. 2 karu medinis garadžius, 
vienas blokas i Eastus nuo Western 
Avė. $2000. Taipgi 5 kambarių mū
rinė cottage be beismanto, pečiais 
apšildoma, vienas blokas į West 
nuo Westem Avė., kaina $3000, ant 
lengvų išsimokėjimų. — Kazys 
nikis. Adresuokite

CHAS. URNICH, 
56 W. Washington St.

Room 514.

Ur-




