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Potvyniai Naujo 
joj Anglijoj

40 Naujosios Anglijos miestą ir miestelių 
užlieta vandens. Potvyniuose žuvo jau 136 

žmonės; nuostoliai siekia $225,000,000
Rytinės valstijos vis dar tebėra suparaližuotos nepaprastai 

smarkių potvynių, kurie dabar visu smarkumu pradėjo siausti 
ir Naujojo Anglijoj, kuri ikišiol tikėjosi labai didelių potvynių 
išvengti.

Ohio klony, Pennsylvanijoj, New Yorke ir palei Potomac 
upę vanduo slenka žemyn, nešdamas sunaikinimą naujoms apie- 
linkėms, kurių ikišiol potvyniai nebuvo taip skaudžiai palietę.

Valdžia mano išleisti $400,000,000 gelbėjimui ir šelpimui 
nukentėjusių.

Milicija ir policija patruliuoja daugelį miestų, kad nepri
leisti plėšimų.

Apskaitoma, kad jau apie 136 žmonės žuvo potvyniuose, o 
gal ir daugiau. Nuostoliai gi siekia $225,000,000. Bet tai tik 
paviršutinis apskaičiavimas, kadangi dabar dagi apytikrio ap
skaičiavimo negalima šiuo laiku padaryti.
PITIjSBURGO NUOSTOLIAI

DIDfiJA
PITTSBURGH, Pa., tas plie

no karalijos miestas, vis dar 
kenčia nuo potvynių ir jo nuo
stoliai nuolatos didėja. Skaičius 
žuvusių ten žmonių irgi pašoki 
iki 43. Dabar pradeda reikštis 
geriamojo vandens trukumas, 
taipjau atsiranda ir ligų pavo
jus. Bet maisto yra užtektinai.

JAMESTOWN, Pa., ias isto
riškas potvynių miestas, kur 
potvyniai yra mėtlflis-rMšMnys. 
bet kurz pratrukus -tvenkiniui 
vienais metais j kelias valandė
les Žuvo virš 2,000 žmonių, dar 
tebėra apsemtas vandens. 653 
pabėgėliai nuo potvynio liko 
priglausti šokių salėje ant kal
no. Ten, tarp priglaustųjų, 
gimė ir trys kūdikiai.

Baisi padėtis nebėra ir Wil 
kur visą apie-

Lawrence ir Haverhill, Mass 
Concord, 
Hookset, 
kuriuose

Manchester, Keene ir 
N. H. Tai vis miestai, 
gyvena daug lietuvių, 
Hookset miesto dalis

Abelnai cen-

liamsport, Pa 
linkę sunaikino patvynusi Su- 
sųuehanna upė.
tralinėj Pennsžlvanijoj nė nifo-
stolių, nė žuvusių skaičiaus, dar 
negalima nė pradėti skaičiuoti.

Potomac upė Washingtone 
liko atremta, nors i ir prida
rė už $250,000 nuostolių ir bu 
vo pasiekusi Washingtono mo
numentą.

POTVYNIAI NAUJOJ 
ANGLIJOJ

Vakar smarkus potvyniai 
pradėjo siausti Naujojoj 
lijo, kur nors pirmiau 
pasireiškę potvyniai, bet 
prastai didelių potvynių 
josi išvengti.

Tečiaus upės staigiai išsiliejo 
ir pridarė gal už šimtus milio- 
nų dol. nuostolių, užliedamos 
apie 40 miestų ir miestelių. 
Kiek žinoma, 11 žmonių yra 
žuvę, bet be to daugelio žmo 
nių pasigenadma.
Nuo potvynių kenčia lietuvių 

apgyventi miestai
Labiausia nuo potvynių ken

čia Hartford ir Middletown, 
Conn.: Springfield, Lowell;

Ang- 
buvo 

nepa
tikę

ORH. fl

Didelė 
yra visai sunakinta. 30 namų 
sugriauta ir keli nunešti šėls
tančios Merrimac upės. Keturi 
tiltai irgi nunešti.

Maine valstijos nuostoliai 
nuo potvynių siekia $15,000,000.

Massachusetts gubernatorius 
Curley paprašė legislaturos iš
leisti - už $8)000/100 bonų - šel 
pimtii nukentėjusių. Jis sako, 
kad tokio pragaištingo potvynio 
dar nebuvo visoj Mass. valsti
jos istorijoj.

SMULKIOS ŽINIOS Iš POTVY
NIO SRYTIES

Ohio
Bellaire yra be vandens, ga 

so ir elektros.
Bridgeport užlietas, neturi 

gaso.
Cincinnati skaudžiai kenčia 

nuo potvynio.
Empire Straton Raudonasis 

Kryžius iškėlė 1,000 žmonių.
Marietta—300 žmonių aplei

do savo namus. 6 pėdos van
dens biznio distrikte.

Steubenville—prisibijoma ty- 
f o epidemijos, prasidėjo čiepi- 
jimas.

West Wheeling užlietas; ne 
turi gaso.

Wellsville 700 namų užlieta.

Kentucky
Tūkstančiai žmonių Ashland 

apielinkėj ruošiasi apleisti na
mus potvynidi vis didėjant.

Virginia
James upė nepaliauja kilusi; 

dideli plotai žemės užlieti; til
tai susilpninti ir transportacija 
sutrukdyta; daugely vietų nėra 
gaso.

West Virginia
Wheeling 17 žmonių žuvo. Iš 

salos iškelta 6,000 žmonių, bet 
dar joj tebėra apsemta 10.000 
žmonių. Dirbtuves uždarytos.

Parkesburg 500 žmonių ap
leido namus. s

Wellsbur trys žmonės žuvo; 
200 žmonių užklupti apsemtuo
se namuose.

VAIZDAS JOHNSTOWN, PA. 1889 M. POTVYNIO, KUR ŽUVO 2,200 ŽMONIŲ

JOHNSTOWN, Pa. — Tarp potvynių užlietų miestų Pennsylvanijoje yra ir Johnstown. Pana
ši nelaimė ištiko miestą ir 1889 metais. Smarkios liūtys sugriovė tvenkinį miesto apielinkėje. 
Išsiveržęs vanduo Johnstowną užliejo, nušluodamas triobėsius ir pražudydamas 2,200 žmonių. 
Paveikslas parodo to 1889 metų potvynio vaizįją. Priešakyje galima įžiūrėti vieno skenduolio kū
ną. ■ ' ’ < ■ r. ’

žuvo

žuvę.

susilpnėjęs, dirbtuvės užsida
riusios, namai ištuštėję.

Huntingdon, 2^0Q žmonių be 
pastogės; “

Johnstown 15 žmonių 
Plečiasi ligos.

Pittsburgh 45 žmonės
Karo stovis biznio distrikte ir 
prekyba apsistojusi. Miestas 
neturi šviesos. Bet vanduo jau 
atslūgo.

Vandergrift neturi elektros. 
Plėšimai plečiasi ir milicija šau
kiasi pagelbos.

Wilkes-Barre, tirštai lietuvių 
apgyventame mieste, gal 12,000 
žmonių yra be pastogės; nėra 
elektros ir gaso; taipjau4 trūks
ta vandens ir maisto. Daug 
žmonių tebėra apsemtuose na
muose.

Wililamsport-apie 2,000 žmo
nių be pastogės, be to daugelis 
yra užklupti užlietuose namuo 
se; keli biznio namai ir dirbtu
vė sunaikinti gaisro; maisto yra 
tik vienai dienai; 6 žmonės žu
vę.

New York
Visoj valstijoj tūkstančiai 

žmonių liko be pastogės. Keli 
miestai užlieti. Binghamtone, 
kur gyvena daug lietuvių, 500 
žmonių yra priglausta mokyk
loj.

Connecticut
Tūkstančiai žmonių be pa

stogės. Hartford, kur irgi daug 
lietuvių gyvena, neturi elekt
ros ir gatvekariai todėl nevai- 
gšto. Tokia pat padėtis ir ki
tuose potvynio paliestuose 
miestuose. Kitur užsidarė dirb 
tuvės.

Masachusetts

Anglija garąntuojan- Taika priklausanti 
ti Franėijai karinę vien nuo Vokieti-

A- <

pagelbą jos, sako Eden

Hauptmanas bus nu
žudytas kovo 31 d. 

vakare
TRENTON, N. J., kovo 20. 
Patirta, kad Richard Bruno 

Hauptmann, kuris yra pa
smerktas mirčiai už Lindberg- 
hų kūdikio nužudymą, nužu
dymas elektros kėdėje yra pa
skirtas kovo 31 d., 8 vai. va
kare.

Pakvetimai laikraštininkams 
ir liudytojams jau 
ti. t

Hauptmanną ir dabar gali 
išgelbėti tik antras 
raius Hoffman atidėjimas nu
žudymo. Bet gubernatorius yra 
paskelbęs, kad jis antru kartu 
nužudymo neatidės, jei bent 
atsirastų labai rimtų naujų į- 
rodymų. Tečiaus 
tyrimai yra tęsiami, nors iki
šiol nieko naujo nesusekta.

i š siuntinė-

gubernato-

visą laiką

5,000 italų žuvo mu 
šy, ethiopams atsiė 

mus Amba Alagi
LONDONAS, kovo 20. —Iš 

tikrų šaltinių patirta, kad et- 
hiopai išžudė 5,000 italų ir at
siėmė Amba Alagi kalnų tvir
tovę, kurią italai buvo užėmę 
kelios savaitės atgal.

Seserys nušovė savo 
broli

SKAISGIRIS.—Ramošių km 
Skaisgirio vai. VI. Jaras gyve
no su dviem savo seserim. Ja
ras buvęs senbernis. Seserys 
nutarę juo nusikratyti ir pa
imti valdyti 34 ha ūkį. šiomis 
dienomis Jaras pro langą iš 
medžioklinio šautuvo buvo nu
šautas.

Policija išaiškino, kad Jarą 
nušovusios jo seserys.

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

- Apsiniaukę, maža permaina 
temperatūroje.

Vakar 12 vai. dieną tempe
ratūra Chicagoje buvo 40°.

Saulė teka 6:53, leidžiasi 
7:02.

Pennsylvania
Labiausia nuo potvynių nu

kentėjusi valstija. Bloomsburg, 
Danville, Sunbury ir kitur šim
tai liko vandens išguiti iš savo 
namų. Kai kur pradėjo siaus
ti škarletina ir -tymai.

Harrisburg tvenkinys labai

Daugelis Mass. miestų, ku
riuose gyvena daug lietuvių, 
skaudžiai kenčia nuo potvynių. 
Keli miesteliai yra visai ap
leisti. Daugelis gi neturi nė 
gaso, nė elektros. Lowell mies
te 2,000 gyventojų įsakyta ap
leisti savo namus; visi tiltai 
uždaryti; prisidedą plėšimai/’

Springfield, kur taipjau daug 
lietuvių gyvena, 5,000 žmonių 
liko be pastogės. Prasidedą plė-

PARYŽIUS, kovo 20. —Fran
ci jos užsienio’ < reikalų ministe- 
ris Flandįn kalbėdamas parlia- 
mentui apie įvykusias konferen
cijas Londone, užtikrino, > kad 
Anglija davusi aiškių garanti
jų suteikti Francijai karinę, 
pagelbą, jei butų užpulta jos 
teritorija.

Flandin taipjau prašė pa
remti naująją Locarno sutartį, 
kuri taipjau4 numatanti atstei
gimą taikos Afrikoj ir atšau
kimą sankcijų Italijai.

Sniegas suparaližavo
Illinois miestelį

ROBINSON, III., kovo 20.— 
Del sniego audros, apšalo (li
jundros) ir vėtros šis visa apie 
linkė buvo laikinai suparaližuo- 
Jta. Paliovę buvo veikti elektra, 
vanduo, telegrafas ir telefonas.

Kiek yra dar neiš 
parceliuotų dvarų
KAUNAS.—Dabar Lietuvoje 

esą dar apie 20,000 ha porce 
liuotinos dvarų žemės. Toji že
mė šiemet numatoma išparce
liuoti. Apskaičiuojama, kad iš 
tos žemės apie 35—40% teks 
bežemiams, o likusią žemę sa
vininkams į neliečiamą 150 ha 
normą.

LONDONAS, kovo 20. —An
glijos užsienio reikalų ministe- 
ris Eden kalbėdamas atstovų 
bute pasakė, kad dabar taika 
priklauso išmitinai nuo Vokie
tijos ir jeigu Vokietija atsisa 
kys priimti pasiūlymus, tai 
prieš ją susidarys keturių 
valstybių karine sąjunga—An 
glijos, Frncijos, Belgijos ir 
Italijos.

Kova Pittsburghe su 
milicija už maistą
PITTSBURGH, Pa., kovo 20 

—200 milicininkų turėjo sun
kiai kovoti su minia vyrų ii 
moterų, kuri atėjo ūkio pro 
dūktų distriktan pasiimti vai
sius ir daržoves iš vandens ap
semtų sankrovų.

Vanduo jau atslūgo ir mies
tas pradėjo valytis, bet dar ims 
ilgą laiką iki gyvenimas mies
te sugryš į normales vėžes, nes 
dar ir elektros nėra.

Mieste vis dar siaučia keli 
dideli gaisrai, kuriuos bando 
ma kovoti dinamitu.

G.imsta ir didelis ligų pavo
jus.

Banko kasierius ir plėšikas nu 
šauti susirėmime

Kiek kainuoja žmo
gaus gyvybė?

PANEVĖŽYS. — Panevėžio 
apygardos teismas nagrinėjo 
dviejų muštynių bylas, kuriose 
stojo tik kaltinamieji, o nuken
tėję jau* metai kiti guli kapuo
se.

Pirmoje byloje kaltinamuoju 
patrauktas Agustas Kemešys. 
Tai jaunas 29 met. amžiaus ūki
ninko tarnas, kuris, pamilęs 
savo šeimininkę -ir pasitąįkhis 

šeimininku '"Jonu Kli6re kivir
čui, pastarąjį geležinės kačergos 
smūgiais į galvą mirtinai už
mušė.

Kada apie įvykį sužinojo po
licija ir atvyko pravesti tardy
mą, velionies žmona ir žmogžu
dystę papildęs tarnas visai šab 
tai pareiškė, kad pas j Uos nie
ko nepaprasto neatsitikę—ma
žam kivirčui kilus šeimininkas 
užmuštas.

Tardant ir teisme apie J. 
Kliorės užmušimą smulkiai liu
dijo du velionies našlaičiai 4 ir 
3 metų sūnus.

Kadangi muštynes pradėjo 
velionis J. Kliorė, A. Kemešio 
nusikaltimas kiek sumažėjo — 
nubaustas vieneriais metais 
paprasto kalėjimo ir patenkin
tas civ. ieškinys 250 lt. už baž
nytines laidotuvių ceremonijas. 
Tai jau* ketvirta vienodo pobū
džio š. m. Panevėžio paygardos 
teismo byla.

Antroje byloje buvo kaltina
mi Katryna Laginovienė ir jos 
vyras Petras Laginovas, kurie 
1934 m. gegužės 14 dieną už 
važiavimą per pastarųjų kiemą 
mirtinai užmušė artimą gimi
naitį Naumaną Laginovą. By
lą peržiurėjus paaiškėjo, kad 
muštynės vyko lygiomis, bet 
kadangi Naumas Laginovas bu
vo silpnos sveikatos, todėl pra 
laimėjo... Kaltinamieji išteisin
ti.

1935 m. spalių' 1 d. mažam šu

Vokietija nori dau 
giau šunų

BERLYNAS, kovo 20. —Vo
kietija sumanė įsigyti daugiau 
šunų ir sumažino taksus už šu 
nis. Ikišiol už pirmą šunį rei
kėjo mokėti po $24 taksų į me
tus, už antrą $48, už trečią $72 
ir 1.1., dauginant ta pačia pro
porcija. Dabar gi reikės mokėti 
tik $24 taksų už kiekvieną šu- 
pijj^dar, neskelbiamais atsiti
kimais, .^usjuodajpa l^pgvatj|.

"'•-f......... i ---------- -

6 žmones žuvo gaisre
JONESBORO, Ark., kovo 20. 

—šeši žmonės žuvo gaisre, ku
ris sunaikino jų namą. Tik 
vienas išsigelbėjo, kuris sako, 
kad gaisras kilo vienam jų per 
klaidą ant ugnies užpylus ga- 
soliho.

Apkapojo merginą ir pats 
piovėsi

ROKIŠKIS, Svėdasai.—Gudo
nių km. pil. J. Jokubonis tvar
te kirviu apkapojo merginą. 
Po žiauraus darbo įėjo į gryčią, 

ir pasiėmęsnusiavė 
skustuvą 
persipiovė 
stangomis
atgaivintas.

batus 
nubėgo į kapines ir 
gerklę. Policijos pa- 
jis buvo, surastas ir

BELGRADAS, Jugoslavijoje, 
kovo 19.—Šį pavasarį suskur 
dęs nuo karo Belgradas pradės, 
statyti didžiausią bažnyčia Bal
kanuose—-Šv. Savo bažnyčią, ku 
ri busianti Bizantijos styliaus. 
Ji galės sutalpinti 10,00 žmo 
nių, o jos bokštas bus 250 pė
dų augštumo.

MANCHESTER, N. H., kovo 
20. Iš 200 žvėrių vietos žve 
ryne po .potvynio išliko gyvi 
tik trys žvėrys, bet ir jie tu
rėsią žūti.

Šimai apleistų miestų. $100,000 
dirbtuvė sudegė.

Kitose valstijose
Smarkus potvyniai taipjau 

siaučia aMine, New Hampshire 
ir Vermont valstijose, kur tu- 
kstąnčiai žmonių liko be ^pasto
gės, o ištisi miestai neturi švie
sos ir gaso; dirbtuvės potvynių tijos, Anglija ir Francija pa- 
sryty daugumoj irgi uždarytos, sirašys laivynų sutartį.

BLOOMINGDALE, Ind., kovo 
2O.<—Atėjęs atidaryti banką ka- 
sieriaus padėjėjas Wood Carter 
buvo užpultas plėšikų, kurie, 
matyt, įsilaužė į banką naktį. 
Tarp jų ištiko susirėmimas, ku 
riame liko užmušti ir Carter, 
ir vienas banditų.. Juos surado 
jau negyvus atėję kiti banko 
darbininkai.

LONDONAS, kovo 20. 
kimąsi, kad ateinantį antradie
nį ir trečiadienį Jungt. Vals-

Ti

NaujienųRadio Programai
Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 

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

1080 Kilocycles (5000 Watta Pajėgos). ■ 
šią 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.
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4910 S. Michigan Avė.

* Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

rasizmo įsigalėjimas
. . R—

Rašo J. Adomaitis

šeštadienis, kovo 21, 193G

ni tų. darbininkų pasitraukė iš 
visokio judėjimo ir tylėjo, — 
jiems sarmata buvo, kad taip 
lengvai pasidavė mulkinami. 
Kiti drįso viešai prabilti ir pa
sakyti, jOg Rusija ne tik. nė
ra darbininkų rojus, bet kaip 
tik priešingai, — Rusija esan
ti darbininkų pragaras.

Komunistiškos spaudos, žino
ma, tie grįžusių t iš Rusijos 
darbininkų pareiškimai buvo 
kuo griežčiausiai pasmerkti. 
Daugiau to: patys darbininkai 
buvo išvadinti tinginiais, 
naudeliais ir išdavikais.

(Bus daigiau)

duonos, drabužių, -nėra tinka
mo bu*to. v
■\ į Skaičiau tuos laiškus, kalbė- 
j^uši su grįžusiais iš Rusijos 
žmonėmis ir, taip Sakant, lai
kiausi nuošaliai. Tie žmonės, 
maniau sau, yra, tur būt, grie
žtai prieš sovietus nusistatę, 
todėl taip kalba ir rašo. Pa
žiūrėsiu, ką pasakys tikrų pro
letarų vadai, kurie lankėsi Ru
sijoje.

Jų kalbos buvo dar mažiau 
įtikinančios. Nuvažiavo, kelias 
savaites praleido viename ki- 

apžiurėjo
• tai 

ir viskas. Matė, jie ten tik tai, 
ką jiems komisarai teikėsi pa
rodyti, o kalbėjo tai, kas jiems 
buvo padiktuota kalbėti.

Toks ben# įSpųŽlįš susidarė. 
Pagalvokite tik, — visų jų 
kalbos buvo lajjai vienodos' ir 
šabloniškos. Ir/ kalbėdavo jie 
apie tuos pačius J dlalykus irx 
girdavo tuos pačius dalykus.

Tiesa, grįždavo' ir darbinin
kų, kurie važiavo į Rusiją tir» 
tikslu, kad ten galėtų apsigy
venti. Pagyvenę ilgesnį ar 
trumpesnį lailc^’ 5$ię džiaugėsi 
pasprukę atgat į Ameriką. Vie-

Kiek vėliau M. B. geras bi
čiulis' man ir kitiems stengė
si įkalbėti, jog slaptas baisa?, 
vimas darbininkams esąs visai 
nereikalingas. Kalba ta kryp
timi nelabai jam tesisekė; Vie
nok vienminčiai-jam pritarė ir 
smarkiai plojo.

Visa tai) dabar prisimenu tik 
todėl, kad galėčiau parodyti, 
kaip tais laikais komunistų va
dai ir vadukai savo demago
giškomis kalbomis demoraliza
vo darbininkus. Mano aukš
čiau suminėti faktai, be abe- 

’jojimo, mažai arba ir jokios 
vertės neturėtų, jei tokie da
lykai butų tik atsitiktini. Va
dinasi, jeigu* jie butų atsitikę 
tik tarp mažus grupelės žmo
nių. Apie tai, žinoma, neap
simokėtų nė kalbėti/ Tačiau 
tas demoralizavimo darbas bu
vo varomas , ne tarp mažos 
žmonių grupės, pagaliau, ir ne 
vien tik lietuvių tarpe, bet tas 
pat buvo daroma visur. Dar
bininkiškos organizacijos buvo 
demoralizuojamos, vienybė tarp 
darbininkų skaldoma.

Po karo darbo, žmonių ma
sių kairėjimas ėjo labai smar
kiai. Atrodė, jog netrukus re
voliucijos banga viską nušluos. 
Tačiau pamažu reakcija ėmė 
atsipeikėti. Rusijoje vykinama
sis teroras daugelį ■ atbaidė. O 
kai revolitfcinis ūpas atslūgo, 
tai reakcija pakėlė galvą. Kai 
kuriose šalyse visi laimėjimai 
buvo susyk nušluoti. Mat, re
akcija pasinaudojo darbo žmo
nių jėgų susiskaldymu ir pa
sirūpino įvesti diktatūrą.

Taip juk atsitiko Italijoje, 
o vėliau Vokietijoje. / šiandien 
juk visiems yra žinomi faktai, 
kaip komunistai v^ikė Vokie? 
tijoje. Jie buvo net taip toli 
■nudardėję, kad ėmė skelbti, jog 
socialistai yra piktesni priešai 
nekaip naciai. Esą pirmiausia 
suvarykime į ožio ragą socia
listus, o paskiri jau bus leng
va su .uacialš apsidirbti,

Prie ko ta demagogija pri
vedė, 4iandieų ; nies ^isi. ge;• 
,rai matom'©. - • . .<

Gyvenimas Rusijoje
Ginčai dėliai to, koks Rusi

joje yra gyvenimas, ėjo per 
daugelį metų. Net ir tuo me
tu, kai laikraščiai plačiai ra 
šė apie badą kai kuriose Ru
sijos vietose, komunistų , agi
tatoriai visais budais gyrė bol
ševikų sukurtą “rojų”. Jie ne
siliovė tvirtinę, jog darbo žmo
nėms Rusijoje geriau gyventi 
nei bet kurioje kitoje šalyje.

Tie agitatorių gyrimai ma
nęs neveikė. Jau tada aš tu
rėjau progos susitikti su* žmo
nėmis, kurie neseniai buvo grį- 
žę iš Rusijos. Turėjau progos 
taip pat skaityti iš Rusijos 
gautus laiškus. Tų kalbų be
siklausant man net baugu pa
sidarydavo. Laiškai irgi buvo 
pilni nusiskundimų, — nėn

nė’

ADVOKATAI

4

Jie v.

jo

Joseph Triner Oompaay, Chicago

AKUŠERĖS
3407

I

AKIU SPECIALISTAI

Laidotuvių Direktoriai
KITATAUČIAI v

8

pusėtinai daug lai- 
jokios žinios nega- 
bepfadedąs many- 

visai nieko ir lie

tame didmiesty j ė,
pavyzdingąsias įstaigas,

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So. Rockwell St. 
TelephoDAi Renublic 9728

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Av 
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj nagai sutarti.

MitUONS OF POUNDS HAVE BEEN 
US E D ;B Y O U R G O V E R N M E H T

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

Miesto ofisas
No. Clark St. 11 floras

Tel. Dearborn 3984 
Rezidencija

Lowe Avė. Tel. Yards 2510

Telefonai Tardė 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ. 

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

7 iki 8 vai. Nedėl, nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 2406

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 Washington St
Room . 737

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

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avė. 
namu Tel.: — Hyde Park 8395

K. P. GUGIS
ADVOKATAS 

ofisas—127 N. Dearborn St. 
1431-1434—Tel; Central 4411-2

Amerikos* Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
.. Telefonas Virginia 0036 .

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

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockvell Street 

Telefonas Republic 9600.

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. TeL Drexel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku. Vyrišku, Vaiku ir visi 
chronišku ligų.

Ofisas 6850 Stoney Island Avė. 
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ned<« 

liomis - ir šventadieniais 10—12 
diena.

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

vak. Nedėlioj pagal sutarime. 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel: Prospect 1930

Miesto
Kamb. _________  ________________
Namu ofisas—3323 So. Halsted St 

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.
Tel. Boulevard 1310. 

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

Tel. Office Wentworth 6380 
Rez. Hyde Park 3395 

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

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

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

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

Tel. Seeley 7330
Narni telefonai Brunawick 0597

(Tęsinys)
kai žmonės sudemoralizyo- 

ti, tai iš vadų irgi nedaug tė
ra reikalaujama, štai viename 
susirinkime buvo diskusuoja- 
mas klausimas, ar socializmo 
vykinimui reikia, kad kraštas 
butų pasiekęs tam tikrą eko
nomišką išsivystymą. Tą klau
simą aiškino tais laikais gerai 
žinomas' komunistų vadas M. 
B. Jis išvystė tokią filosofiją: 
visai nėra reikalo, kad kraš
tas ekonomiškai butų aukštai 
pakilęs. Priešingai, aukštas 
krašto ekonomiškas išsivysty
mas galįs sudaryti kliūčių so« 
cializmo vykinimui. Mat, tokiu 
atveju darbininkai geriau gy
vena, įsigija namų, visokių nuo
savybių, serų ir t. t. Todėl jie 
nėra palankus revoliucijai ir 
palaiko buržuazijos pusę. Vi 
sai kitaip yra su skurdo pri
slėgtais darbininkais, *
yra labai gera medžiaga revo 
liucijai, etc. , ■.

Klausiaus ir negalėjau su
prasti, ar tas žmogus sužiniai 
demoralizuoja klausytojus, ar 
tiek jis ir teišmano. Juk jeigu 
krašto kulturingumas ir eko
nomiškas išsivystymas kliudo 
socializmui, tai tokiu atveju 
socializmas lengviausiai turėtų 
prigyti Azijoje ir Afrikoje, ka
me skurdo yra labai daug. Iš
eina, kad Jungtinėse Valstijo-

se socializmui iš viso mažai tė
ra progų.

Komunistai labai mėgsta su
kauti ąpie revoliuciją. Ypač jie 
tai darė praeityje. Bet kai pa
siklausydavai tokių kalbėtojų, 
tai pasidarydavo aįšįcu, jog jie 
nėra kokie revoliucionieriai, onėra kokie revoliucionieriai, 
tik demoralizatoriuf.'

Šiek tiek iš praeities 
' Savo laiku aš parašiau 
“Naujienas” straipsnį, kuria
me aprašiau M. B. kalbos tu
rinį ir pridėjau savo komen
tarus. Pirmiausiai tą raštą pa
siunčiau* jam, prašydamas, kad 
ir jis tą pat padarytų, jei ra
šys j mano straipsnį atsaky
mą. Aš buvau įsitikinęs, jog 
jis visgi kritikuos mane. Ta
čiau praėjo 
ko, o iš jo 
vau. Buvau 
ti, kad jis 
sakys. Vadinasi, nutylės ir jo
kio atsakymo mari neduos.

Taip manydamas labai su
klydau. Vėliau paaiškėjo, jog 
į “Vilnį” jis parašė atsakymą. 
Ir tai gana piktą atsakymą, 
visokiais .budais nfcane išnie
kindamas.

Kaip sau norite, bet tai la
bai negražus elgesys. Jau vien 
mandagumas turėjo ( padiktuo
ti, kad taip nedera elgtis. Bet 
jeigu nei su mandagumu nei 
su nieku nesiskaitoma, tai ką 
jau bepadarysi.

Nemalimas Įveiktas — 
Dabar VaĮ^o Viską

P-nas J. K. ifi Montreftlį .Chnada rašo, -kad 
jam daug- pagelbėjo NUQA?TONE. Turi dau
giau g-yvumo ir nebejaučia pilvo skausmų. 
Tai nSi-a mokamas liudrinas, .jis buvo at
siųstas liuosa jo -valia. ■flDąug' kitų praneša 
panašius rezultatus., J4UGA-TONE vartojama 
metų metais kaip pėgėltm malimo sistemai. 
Tai yra daktaro PcCęptaėIr turi gyduoles, 
kurios didina malimo prgAnų veikmę. Jei 
jūsų apetitas prasta# Verba turi vargo su 
nematiniu—pamStfinkltė UUGA-TONE. Paju
site nauda į kelefą 4i0nų. Mes žinome, kad 
patarsit ir kitam. - Mėnesio trytmentas , už 

.Vieną Dolerį. Pardubda S.Visi ' aptiekoriai su 
garantija grąžinti pinigtts, < jei busit nepa
tenkinti. Nepriimkite • nąinainų.

Nuo užkietėjirtio Imkjt-—UGA-SOL—Idealų 
Liuosuotoją vidurių<^ęd' Ir- 50c. 
- ----------------------

------ - .

ŠIOS SAVAITES

Eitra Bargenai

“MANO SŪNELIS 
BUVO TOKS 

KODAS.
VERKDAVAU 
ŽIŪRINT Į JĮ”

/■ ■ : .V"

“Turėdavau priviliot!, kad valgytų 
•r nežiūrint ką valgė vis buvo men
kai. Visuomet būsiu dėkinga moti
nai, kuri man pasakė apie Triner’e 
Bltter Vynų’*.

Trlner’e Bltter Vynas yra senas, at
sakantis Beimyninis vaistas, kuris ap
laupo nuo užkietėjimo, gasų, nemie
gojimo, blogo kvapo, odos nesveiku
mų ir negerumų sųrySy su vidurių 
neveikimu, ir priduoda pasigėrėjimų 
silpniems apetitams. Galite gauti 
visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

SFFICBĘhlT
Ūse only one leve! 
spoonful to • cup of šiltėti 

flour for most recipes.

Bf^BAKING 
H&WP0WDER 
Samepricetoday 
as45years ago 
25 ounces fo'254 
Manufactupd by baltins powdar 
specialiu, who malta nothinj but 
baltins p.wdar—undcr «upervi,ion 
of eap.rt chemiit, of national 

, . ■ raputation.____________

Phone Cannl 6122

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631* So. Californla Avenue 

Telefonas Republic 7868

PeoplesKrautuvėse
Šiandien Prasideda

DIDELIS PAVASARINIS

Išpardavimas
1936 Pavasario Gražiausios Prekės Siūlomos

MAŽIAUSIOMIS KAINOMIS 
CHICAGOS MIESTE! -

Aržuolo medžio 5-kių dalių 
gražus Breakfast Setai 
(kaip ant paveikslo). La
bai numažinta kaina tik

’18.95

1936 pavasario šimtai naujų 
madų Parlor Setai, už ste
bėtinai žemas *kainas, $65.00 
vertės po $AQ Eft 
$90.00 vertės taVivU 
modem.istic Parlor Setai tik

49.75

'$,‘10.00 Moderništic lovos į- r. > * •rengimas, susidedantis iš 
naujos jnoderniškos lovos, 
springsinio matraco ir ga
rantuoti Coil springsai. Vis
kas $30.00 vertės. Išpardavi
mo kaina tik

•18.95

B'argai'n kainos ant puikiau
sių Virtuvėms gesihių pe-r 
čfų. Crown išdirbystes pe
čiai kaip išveizda po

‘39.75
Kitų išdirbysčių Stalo ma
dos pečiai $*QjĮ>QE 
nuo .............. faHr’aVV

KRAFT 
-PIMENTO.

Kraft 
Cheese 
Spreads

now i n new-design 
Swankyswig glasses!

Imame senus dalykus į mainus ant 
Duodame didelę nuolaidą. 
LENGVUS IŠMOKĖJIMAI.

Didžiausios Saugiausios ir Patogiausios 
kiekvienam lietuviui-lankyti. Užprašomę^j

naujų

Krrijįltivės

• Sparkling glasses strewn with 
bright stare ... the new Swanky- 
swigSi You’ll want to collect a 
whole sėt. And while you’re doing 
it, get acąuaihted 
with all seven 
of the delicious 
Kraft Cheese 
Spreads. They’re 
marvelous for 
sand wiches, salads 
and appetizers.

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

CHICAGO, ILL. .
Tel. Lafayette 3171

“NAUJIENOS”
PASIUNČIA PINIGUS
Į LIETUVĄ

. litais, y,.
Persiuntimas nebrangus.

1739 S. Halsted St
CHICAGO, ILL.

95

l I .......... . ............

Kaip žuvis be van
dens, taip geras 
lietuvis be “Naujie
nų” neturėtų būti.

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

Linoleuml

9x12

ROOSEVELT
FURNITUREčo

c 2310 West 
Roosevelt Road

Tel. Seeley 8760

Mrs. Anelia K. Jarus?
Phyšical Therapy 

and Midwife
. 6680 S. VVestern 

2nd floor 
aFmlock ' 9252 

atatnauju prie 
- gimdymo namuo 

se ar ligoninėse, 
duodu ' massage 
electric t r e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPAS

EUDEIKIS
-IR TĖVAS

REPublic 8340
DR. VAITUSH, OPT 

LIETUVIS 
Optomctrically Akių Specialistai.
Palengviną, akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akiu karšti, atitaiso 
trumparegystę 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

O 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. 
Res.

6000 So. Campbell Ąve.

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

J. UULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 8572

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

8307 Lituanica Avenue
A. MASALSKIS

Phone Boulevard 4189

Ai PETKUS
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

rF1

3. F. RADŽIUS
668 West 18th Street Phone Canal 6174
---------- ,, ..................................... i.......... . ............ ........ .............-......... ..................... ..................... ...............

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

K**

DK. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yards J829
Pritaiko Akiniu# 

Kreivas1 Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St

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

Nedėliomis htio 10 iki’ 12 vai. diena.

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5208-8413

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

LACHAWICŽ ir SŪNUS
2314 West 2Šrd Place Phones Cana] 2515—Cicero 5927

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
YARds 1741—1742 
J. F. EUDEIKIS

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Ofiso Tel. Boulevard 5918
Rez. Tel. Victory 2843

Dr. Bertash
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8:30 

MediHomU Pagal sutarti.

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 85 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110
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 vaL ryto. nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880.



NAUJIENOS, Chicago, fll

S PADAUŽŲ FILOSOFIJA

Pavasariniai Nupiginimai!TERRA INCOGNITA

MARGUMYNAI
PAINT MALEVA

GALIONAS
Ameriką

atsi

nnnnnnnnmn

Gerkit ir Reikalaukit
ęopyrlglH 1830, Th* Amorkan Tobtoco Cotapaay

LENGVAS UZSIRUKYMAS
IS TURININGO, BRANDAUS-KUNO TABAKO

Luckies yra mažiau rūgžtūs

Daviniai Patikrinta Nepriklausomų Cheminių Laboratorijų Įr Tyrinijimo Grupių

IT’S TOASTED

GARSINKITE “NAUJIENOSE”

Uetuviikoa

Degtinu

NATHAN 
KANTER

Nors pinionzų minis 
rimtai' pradeda rašy:

Visose Alinis® 

Mutual Trijų 

žvaigždžių 

Kentucky 

Bourbon

Radionas, General 
Electric
Sparton 
Zenith 
Philco

RCA Victor ir kiti

Elektrikiniai
Refrigeratoriai

General Electric. 
Kelvinator 
Westinghouse 
Crosley 
Sparton

■H

šeštadienis, kovo 21, 1936

Tai atsitiko ne įvairių 
tikėtumų šalyje

Rūgštumo Perviršius Kitų Populiarių Įidirbinių, Lyginant Su Lucky Strike Cigarais ’ ’ ' * ■ /

kia profesionaliam pirkikui tikrą vadovėlį ir 
sutvirtina jo žinovišką sprendimą, paremtą 
ant regėjimo, uosles ir apčiuopimo jautimų. 
Tuo būdu kraštutiniai įvairiavimai linkui 
rūgštumo ar šarmiškumo per tokį parinkimą 
ir po to sėkąntį sumaišymą yra užkertama.

Luckies - LENGVAS UŽSIRŪKYMAS - 
iš turiningo, brandaųs*kūno tabako!

NUOMININKAS IŠSI 
KRAUSTĖ SU VISU 

NAMU..

gyveno sau na- 
bet nuomos nemokė- 

teismą 3417 SO. HALSTED STREET
- Tel. Boulevard 4705

Kaina nuo 

89.00 
ir.uugščiau.

Nuolaida iki 

*50.00 
už senų radio.

gazietas nedėsime ir 
negirsime, jog jie' tikri geni
jai, tai musų tautos jaunimas 
siūtos mokyklas lankęs ir pri
lygs etiopams, o, neduok Die
ve, dar laukiniais' gali tapti. 
Didžiai gerbiamas, .kaip ir vi* 
si valdininkai, pinionzų mini- 
steris bus pagerbtas visos mu
sų tautos už jo. konstruktyvius 
darbus ir literatišką talentą.

Pinionzų ministerio žodis.— 
Aš taip ir maniau. Tokiu spa- 
sabu mano raštas vis dar tę
sis ir tęsis.

PASKOLOS ANT MORGIČIŲ 
5 iki 20 metų 

Taupykit pinigus apsaugoto] vietoj 
Mes išmokėjom 4% div.

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASS’N of CHICAGO 

2324 S. Leavitt St.
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

Pasikldųšy^ite gero lietuvių radio. programų su didele 
^‘Orkestrą. it zyhfiais dainininkais riedėlioinis WCFL,

. 970 lįl. nuo 5 iki 6 vaE vakaro.

ELECTRIC 
WAFLE IRON 

,0 ’1.45
ELECTRIC 
TOASTERS 

po 75c

Netoli 
Bratislavos miesto- kažkuris 
Szabo turėjo medinį gyvena
mąjį namuką. Pernai išnuomo
jo jį kažkuriam Tomasovicui. 
Nuomininkas 
mukyje 
jo. Szabo kreipėsi 
kad pagaliau išsikraustytų. Tei
smas nusprendė, kad Tomaso- 
vies turi tuojau išsikraustyti. 
Pastarasis šiomis dienomis su
siardė namuką, susikrovė jį 
net su pamatais į pasamdytus 
vežimus, nusivežė į kitą vie
tą, ten vėl pasistatė ir toliau 
saū gyvena...

žinoma, dabar jam keliama 
baudžiamoji byla.

knygomis vadinamos. Nege 
riau yra 
niais 
me

Luckies yra mažiau rūgštūs. Per šimtus 
metų, tabakas buvo parenkamas - ir laipsnia- 
vimai skoningume pasiekiama. - rupiausiais 
nykščio rūšies taisyklės būdais. Todėl, viena 
iš svarbiausių naujanybių, padarytų Tyrinė
jimo Skyriaus, buvo cheminio išnagrinėjimo 
parūpinamas parinktiem tabako pavyzdžiam 
pirm pirkimo: sekantieji iš to raportai šutei-

Redakcijos pastaba. — Ap 
švietos Komisija visai panio- 
kino ir literatus ir spaudos lai 
svę ir mokslą. Laikraštis nė 
ra mokyklos rankvedis -ir jei
gu visi rašytų tik-tą, ką žino, 
butų nuobodu skaityti. Kada 
žmogus rašo apie tai, ko jis 
nežino ir nesupranta, yra la
bai įdomu skaityti. Be to, jei
gu kiekvienas rašytojas var
totų tik tiek žodžių ir sakinių, 
kiek būtinai reikalinga pasa
kymui' to, ką jis turi pasa
kyti, didęlių knygų visai ne
turėtume ir nb'prisieitų pro
testuoti už musų organo su 
mažinimą. Spaudos laisvė juk 
ne ką kitą reiškia kai leidimą

Budrik Furniture Mart
v •, ■ ' - • ( . . • •••.. -•■. - ■

: VISKAS DEL NAMŲ
3347-49SO. HALSTĘp STREET

Nesenai padaryti cheminiai 
bandymai parodo*, jog kiti 
populiarūs cigaretų išdirbi
niai turi rūgštume perviršių 
nuo .53% iki 100% daugiau 

negu Lucky Strike.

Jūsų gerklės apsauga —prieš knitėjimus 
-prieš kosuli

MOTORLAIVIU GRIPSHOLM
Ilgio. 575 pčdų; pločio. 74 pčdos: 18,000 tonų reg. tonažas: 23,600 tonų {talpos 

IŠPLAUKIA I.S NEW YORKO

Geguže s-May 29 d., 1936 m., 11 vai. ryto 
Via Oothenburg

J Klaipėdą atplauks birželio 10 d., 1 vai. ps piet

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

Ekskursija užglrta Liet. Lai v. Agentų Sąjungos Amerikoje.
Platesnių žinių ir laivakorčių kreipkitės
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(Pinionzų ministerio raštas 
be pabaigos apie jo kelionę į 
Lietuvą,- po Lietuvą ir iš Lie
tuvos).

Dūmojimai
Mes suaugusieji ant laivo 

nei mamos, nei tėtės neturi
me. Esame atskirti nuo viso 
skieto. Jeigu laivas skęstų, ne
būtų kam verkti ir gailėtis. 
Nors nuskendusiam žmogui ųū- 
ra svarbu, ar už jį kas verkė, 
ar jo kas gailėjo, bet visgi 
žūti be jokių ceremonijų kaip 
ir nejauku. Juk ant žemės nu
mirėlius papuošia, gėlėmis ap
kaišo, prakalbas ir pamokslus 
jiems sako, giesmes gieda. 
Nors numirėliui tai nieko ne
bereiškia, vienok gyvieji nori 
išeigą turėti. Negana to, dar 
ir biznis pataisomas: uždirba 
ir graborius, ir gėlininkas, ir 
automobilistas, ir aliejaus kom
panija, ir kunigas, ir kalbėto
jas, ir kriaučius, ir šiaučius ir 
dar paprastai karčiamninkas ir 
bravoras, nes po laidotuvių juk 
reikia įsigerti. Kada žmogus 
nuskęsti su laivu, visas šitas 
biznis nueina niekais.

Kadangi jura yra labai pla
ti, reikia tikėtis, kad ji yra ir 
gili. Nuskendęs laivas negi 
plaukioja vandeny, o grimsta 
iki pat dugno. Ji.‘ros dugnas 
— tai jau žemė. Galima saky
ti, kad skęstantis laivas nu
puola per vandenį ant žemės.

Išrodo, kad butų geriau, jei
gu daiktai nepultų žemyn, o 
kiltų augštyn. Kad išvengus 
betvarkės, moterys galėtų pri
sirišti anderokų padurkus prie 
blauzdų. Vyrai galėtų prika
binti kepures prie smakro, kai 
Anglijos policistai daro. Orlai
viai niekad nenukristų ir kiek
vienas durnius jais galėtų lak
styti per Atlantą. Tautos, val
stybės, žmonių turtas ir gar
bė, valdžios, visokie Šerai vis skaito vien tik todėl, kad jos

kiltų ir kiltų, žinoma, jeigu 
pasitaikytų paslysti ant trepu 
arba iškristi iš lovos ir imtum 
kilti, iš vienos puses butų gę.- 
rai, nes neužsigautum, bet iš 
kitos — gali nukilti perdaug 
nuo patogumo vietų ir kar
tais ar neatsidurtum, kur nu
mirėlių dusios eina ir pats Die
vas gyvena. Be to, pasitaiko, 
kad iš rankos pasprunka pini
gas, guzikas, adata. Jeigu jie 
nepultų ant žemės, jų jau* nie
kad nerastum ir visą’ dieną 
be guziko vaikščiotum.

Sakoma, kad už orą lengves
ni daiktai kyla, o sunkesni puo
la. Gazai, smarvė, durnai kyla. 
Švinas, mėšlas ir milijonai ki
tų gerų ir prastų daiktų puo 
la. Sakoma, kad žemė juos prie 
savęs traukia, lyg kokis mag- 
nitas. šitas traukimas vadina 
mas gravitacija. Tačiaus 
rado metiežninkai, kurie 
dinėja, jog tokio daikto 
gravitacija visai nėra, 
oras yra tie^ sunkus, kad jis 
viską prie žemės slegia. Esą 
jeigu oras nespaustų, tai vis
kas ant žemės ištištų ir > nuo 
jos niAakstytų. Ant karvės at
sisėdęs galėtum per Atlantą 
saugiau lėkti negu geriausiu 
orlaiviu. Visai nereikėtų spo- 
ritis apie tai, ar buvo audra, 
ar giedra. Nė pamenklų nu- 
kritusiems lakūnams nereikėtų 
statyti. Net į geldą įsisėdęs ga
lėtum* iš New Yorko į Klaipė
dą nuplaukti be jokios baimės 
ir apie kelionę juromis visai 
nebūtų reikalo rašyti.

(Galo niekad nebus)
Apšvietos Komisijos patari

mas. — 
teris ir 
ti, vienok jo raštas yra pliur
palas. Yra tokių rašytojų, ku‘- 
rie sakinius pila lyg iš kiau
ro maišo kaip kokia prapliur- 
pusi boba. Jie priplepa non
sensų čielas knygas ir skaito 
save autoriais, o durniai jas

Mutual LiąuorCo
4707 So. Halsted St 

TeL YARDS 0803

apie reikalą ir be reikalo j e, bet Čekoslovakijoje 
pleperių straips-!arba visai kitokiu reikalu ra- 

Vieton plepėti,4 pataria- syti kaip nori ir kiek* nori. O 
pinionzų ministeriui grįžti jeigu mes savo moksleivių pik 

į Ameriką ir lankyti mokyklą cerių 
ir nerašyti apie tai, ko ir kaip 
jis mokinasi, nes šimtai tūk
stančių jas lanko ir apie tai 
nerašo, nes svietui neįdomu ko 
ir kaip kas mokinasi.
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BAIMĖ

žmogaus gyvenime baime vaidino ir tebevaidina 
labai svarbų vaidmenį. Jeigu dar ir šiandien žmonės 
tebėra gąsdinami visokiais baubais, tai ką jau bekalbėti 
apie praeitj.

Kodėl žmogus turi dorai gyventi, — nevogti, ne
skriausti savo artimo, etc. ? Į tai daugelis labai papras
tai atsako: girdi, reikia dorai gyventi todėl, kad po mir
ties butų galima pragaro išvengti. Dvasininkai juk skel
bia, kad visi nusidėjėliai turės per amžių amžius praga
re degti.

Tos rųšies dorovė yra baime paremta: nedaryk to, 
nedaryk kitko, o jei darysi, tai busi baisiai nubaustas.

O ar tos baimės skelbimas sulaikė žmones nuo vi
sokių nusikaltimų? Visai ne. Tais laikais, kada bažny
čios įstatymams žmonės nedrįsdavo pasipriešinti ir už 
tą pasipriešinįmą buvo baudžiami, socialiame gyvenime 
buvarkur kas dadgfeu ^etėisybesJįiekaifį^į^ąę. Žmonės 
buvo: mažiau drausmingi, lengviau pasidavė visokioms1 
pagundoms.

Vos tik prieš šimtą metų Londone ir kituose Euro
pos didmiesčiuose moteris negalėdavo viena vakare gat
vėje pasirodyti! Kai tik sutemdavo, tai moteris nedrįs
davo į gatvę išeiti, kad kas jos nepultų. O tuo tarpu 
žmonės tais laikais , buvo daug labiau religijai atsidavę 
nekaip šiandien. JJedau&ftebuvo tokių, pas kuriuos kijo 
abejonių dėl pragaro buvimo. Ir vis dėlto pragaro bai
mė nesulaikė jų nuo visokių nedorybių.

žmonių dorovės lygis pakilo drauge su kultūra: 
juo žmonėse labiau prigijo kultūra, juo gyvenimas da
rėsi tvarkingesnis, doresnis. Niekas juk negali nuneig
ti to fakto, kad šiandien žmonės nebėra taip skriaudžia
mi kaip prieš šimtą metų. Juk toje pačioje Lietuvoje 
tada dar tebebuvo baudžiava. Ponai su baudžiauninkais 
elgėsi tarsi su kokiais gyvuliais. O dažnai ir pikčiau. 
Bet ar dorovės sargai pakėlė savo balsą prieš tą baisią 
neteisybę? Kur tau! Jie surado, kad baudžiauninkai 
turi ponų klausyti, nes kitaip po mirties jie susilauks 
dar vargingesnio gyvenimo, — eis tiesiai. į pragarą.

Bauginimai ir baubai daug prisidėjo prie žmonių 
progreso sulaikymo. Baimė — tai progreso stabdis.

Bet ir dabar vis dar norima įkalbėti, kad tarptau- 
tiškiems santykiams reguliuoti geriausia priemonė yra 
baimė.

Štai prieš kięk laiko Dr. Bogert, Columbia univer
siteto profesorius, pareiškė, jog mažai mokslu tesirūpi
nama. Esą, jei į mokslą butų investuota tiek, kiek išlei
džiama vieno karo laivo padarymui, tai šių dienų karai 
atgyventų savo dienas.

Arthur Brisbane, Hearst’o laikraščių šefas, dėliai 
to pareiškimo daro tokią pastabą: girdi, Dr, Bogert tik
rai puikiai šiai šaliai pasitarnautų, jei jis išrastų tokias 
nuodingas dujas, kad jokia valstybė nedrįstų Amerikos 
pulti. Esą, baimė yra geriausia priemonė nuo karo ap
sisaugoti. ; ; • ;1 "r

Tas Hearst’o išminčius siūlo ne ugdymo taikos/ 
tarptautinio susipratimo, susiklausymo, bet tokį ginklą, 
kurio visi bijotų. Baimė, tai esanti geriausia priemonė 
nuo karo apsisaugoti!

Bet juk tai yra didžiausias humbugas. Pavyzdžiui, 
Japonijai nėra jokio pavojaus. Niekas nesirengia jos 
kraštą pulti Be to, ji yra tiek apsiginklavusi, kad nuo 
priešų gali lengvai gintis. Vadinasi, bijotis jai nėra ko. 
Ir ji nesibijo. Bet už tai savo jėgą bando ant kiniečių 
kailio!

Taip yra visur, kur santykiai yra remiami baime ir 
jėga. Ir taip visada bus, kol valstybės išmoks visokius 
nesusipratimus spręsti taip, kaip civilizuotuose kraštuo
se dabar yra sprendžiami paskirų piliečių nesusiprati
mai. . . : 1
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PALIKIMAS

Pastaruoju laiku daug kalba
ma apie Ispaniją, kame vis dar 
nėra ramumo. Kaip žinia, parei
tą mėnesį įvyko rinkimai, ku
riuos laimėjo kairieji. J parla
mentą (cortes) jie pravedė 
daugumą savo atstovų.

Ązanos sudaryta nauja Vy
riausybė iš kalėjimų paleido 
apie tris dešimtis tūkstančių 
politiškų kalinių. Tai vis buvo 
nepasisekusio perversmo aukos. 
Nors perversmas ir nepasisekė, 
tačiau jis vis dėlto užkirto ke
lią fašistiškai diktatūrai, ku
rią siekėsi užkarti klerikalų 
vadas Jose Maria Gil Robles.

Kai kairiosios grupės laimė
jo rinkimus, tai daugyje vietų 
prasidėjo ekscesai, atseit, baž
nyčių ir vienuolynų naikinimas. 
Tie ekscesai dar nepasiliovė. Jr 
tai suprantama: kada minia 
įsisiūbuoja, <tai ji negreit nu
rimsta.

Kas kaltas dėl tų ekscesų?
Vienas fašistiškas svirpliu- 

kas visą atsakomybę suvertė 
demokratijai/i. o klerikalų laik
raščiai pradėjo kaltinti socia
listus, bedievius, komunistus, 
masonus ir t. t. Girdi, žiūrėki
te, ką bedieviai daro Išpanijo-j 
je, — jie degina bažnyčias, nai
kina vienuolynus, persekioja, 
tikėjimą. Tai tegul būna pamo
ka visiems katalikams, kad rei
kia saugotis bedievių ir sii jais 
nesusidėti. i

Vadinasi, trumpai, aiškiai ir 
storai.

Tačiau reikia tiesą sakjrti, 
jog ne visi taip paprastai į ,tą 
reikalą žiuri, štai Lietuvoje yra 
leidžiamas “Rytas”, Tai krikš
čionių demokratų dienraštis. 
Aišku, kad .socialistams ir be- 
dieviams ^jirf nąra palankus. D j 
vis dėlto j Ispanijos įvykius Jis' 
pasistengė visai objektyviai pa
žiūrėti ir juos tinkamai įvertin
ti. Pavyzdžiui, vasario 28 d.jti. ' 

Paanalizuokime tikrenybę. 
Kada ji^Japo sekretorium, 

SLA turėjo stambų, deficitą lė
šų fonde ir "mažiau 10,000 na
rių. Jos sekretoria’vimo laiku 
lėšų fonde susitaupė kelios de
šimtys tūkstančių dolerių ir na
rių skaitlius pasiekė 20,000 su 
viršum.

Per ilgus metus buv<> ban
dyta įregistruoti SLA keliose 
valstijose, bet nesisekė, ypač 
Massachusetts valstija priešino
si. Jurgeliutei pasisekė gauti 
įregistravimą kiekvienoj vals
tijoj, kur tik kiek daugiau kuo
pų buvo.
’■ : .• ’ 'r ■ •• ■ '-''i f' ' ’ ' : '•

Jurgeliuteš sparčiu, tvarkiu 
ir draugingu patarnavimu buvo 
patenkinti visi nariai ir kuopos. 
Niekas neturėjo blogo žodžio 
jai, kol neiškilo Devenio pasko
los skandalas. Ta paskola buvo 
duota, kada p. paukštis da ka- 
sieriavo ir kada Pild., Tarybos 
nariais buvo tik sandariečiai su 
p. Gegužiu priešakyj. Paskolų 
davimas buvo sutvarkytas liur- 
biškai ir prię to da tikrieji tė
vynainiai, arba patriotai jas la
bai lengvai gaudavo. Devenis 
buvo ne tik tautiškojo abazo 
žmogtfs, bet, jie dar didžiavo
si juo kaipo lietuvišku milijo 
nieriumi. Paskolas duodant vi
sus legalius dalykus ištirti bu
vo pavesta adv. Lopattai, ku
rį dabar tautininkai į iždinin
kus stumia, šitas klerikališkai 
tautiškas advokatas atrado, 
kad Devenių paskoloj doku
mentai buvo geri, nors ant na
mo jau buvo paimtas pirma
sis mortgečius iš kitur. Po 
nas Lopatto 
arba neištyrė, 
davė ant jau 
Kadangi Pild. 
aižgyrė, legalis 
dokumentus tvarkoj, tai Jur 
geliute išrašė ordenį, kad* iždi
ninkas išrašytų Deveniui čekį

rado gyvo atbal

Rytas”, tarp kitko, rašo:
. “Ispanija —- tolimas kraš

tas, tačiau paskutinieji toje 
šalyj*e įvykiai — parlamento 
rinkimai ir tų rinkimų pa4 
dariniai 
šio ir musų pilkame gyveni
me.. Pas mus dėl tų įvykių 
vieni kibo įrodinėti demokra- 
tybės ydas, kiti ją teisinti ir 
ginti. Nieko nuostabaus, jei 
kalbama apie demokratiško
sios santvarkos ydas, nes da
bar tai madoje. Be to kaip 

.'visos santvarkos, taip ir de- 
i mokratiškoji nėra be ydų, 

kad kritiškai į ją nebūtų ga
lima pažiūrėti. Nuostabu, 
kad iškeldami visokias tos 
santvarkos blogybes nemato
me tų blogybių šaknų, arba 
matome ne ten, ne toje vie
toje, kur jos iš tikrųjų yra.” 
Toliau “Rytas” štai kaip kal

ba:
“Visa tai, kas dabar daro

si Ispanijoje ir darėsi pas 
mus seimų laikais, yra pra
siveržimai tos lavinos, kurią 
amžių bėgy sukrovė tautų 
masių sielose ‘valdyti pašauk
tieji’ savo nesiskaitymu su 
tomis masėmis, su plačiai
siais visuomenės sluoksniais. 
Tik “valdyti išrinktieji’ yra 
atsakingi uz tai, kad Ispani
joje deginama, plėšiama ir 
žudoma, kad Rusijoje jsiga 
Įėjo bolševizmas, kad Šian
dien daugely kraštų demo
kratija pergyvena krizį. Bet 
kaš juos besugaudys. Jie tik 
paliko biaurų palikimą, už 
kurį atsakingumo neneša, 
nes seniai yra mirę, arba iš- 
lakstę. Tautos pačios tą pa
likimą turi išgyventi,‘nuo jo 
atsikratyti. O tai padaryti, 
kaip gyvenimas rodo, nėra 
jau taip lengvas dalykas. Tas 
balastas daugiau ar mažiau 
jas veda iš proto ir jos pri
daro - daug • kvailysčių. Jei

* valdyti pašauktieji’ butų (tu
rėję daugiau sveikos nuovo
kos, pagarbos žmogui ir kan
trybės, jei butų paisyta pla
čiųjų sluoksnių pageidavimų, 
reikalų, jei butų leista jiems 
dalyvauti valstybių organiza
ciniam ir valdymo darbe, tai 
nebūtų tos lavinos ir. jos pa
sekmių, kurias šiandien ma
tome aklo gaivališkumo ir 
pagiežos prasiveržimo formo
je. Vietoj tų dalykų butų 
šveicariškas, švediškas, ang
liškas ir visų^ tikrai demo
kratiškų kraštų rimtumas, 
susiklausymas, kaip- laisvas 
su laisvu, lygus su lygiu. 
Tuose kraštuose demokrati
ja nepergyventų jokios kri
zės, kaip nepergyvena ką 
tik paminėtuose kraštuose. 
Vadinasi, ne demokratija 
kalta, kad Rusijoje įsigalėjo 
bolševizmas, kad Ispanijoje, 
kaip daugelyje kraštų, rinki
mai yra šuolis į nežinomybę, 
bet tuosė kraštuose jos ne
buvimas. Kaltos yrA tos san
tvarkos, kurios demokratybei 
įsigalėti taip ilgai trukdė ir 
dabar trukdo.” 

t

Visai rimtas įvertinimas to, 
kas dabar dedasi Ispanijoje. 
Jei ten neramumai vis dar ne
siliauja, tai dėliai to yra atsa
kingi “valdyti pašauktieji”, ku
rių palikimas negreit bus išgy
ventas. Ne be pagrindo masių 
pagieža yra nukreipta prieš ku
nigus ir vienuolynus. Juk fak-

SLA. REIKALAI
- ---------- 1--------------

Del jurgeuutės
KANDIDATŪROS

' . '/- šFC . 7 ’

•Reikia stebėtis, kad daugelis 
pažangiųjų SLA narių priešin
gi yra p-lės Jųrgeliutės kandi-

tiečiai buvo Tiek Šmeižtų ir me
lų paskleidęj apie ją, kad ir iš
mintingi nariai tapo suklaidin- 

šito nepatėmije
SLA paskola 

įskolinto namo. 
Taryba paskolą 
patarėjas rado 

tas, kad klerikalai Ispanijoje 
buvo įsigalėję gal labiau nei 
kurioje kitoje šalyje. Kunigai 
laimino “valdyti pašauktuo
sius” ir padėjo jiems pavergti 
ir išnaudoti liaudį. Už tą savo 
pasidarbavimą, žinoma, jie da
bar negali tikėtis padėkos. Ką 
jie sėjo, tą dabar piauna.

Ispanijos įvykiai taip pat ga
li būti pamoka ir tiekis, kurie 
nenori skaitytis su visuomene, 
kurie vis dar mano, kad be 
“valdyti pašauktųjų” negalima 
apsieiti. “Tautos vadų” garbin
tojai paprastai sako, jog kai 
kurie kraštai nėra demokrati
jai pribrendę. Girdi, reikia pi
liečius priruošti, o tik tada 
įvesti demokratišką santvarką.

Jei žmogus nori tinkamai 
kokį įrankį vartoti, tai jis tu
ri pratintis, įgyti patyrimo. Tas 
pat ir su demokratija. Demo
kratiška santvarka yra tobu* 
lesnė tuose kraštuose, kame ji 
seniau veikia, kame žmonės yra 
sąmoningi ir moka savo teisė
mis naudotis, žodžiu, kame 
tarpusavio piliečių santykiavi 
mas yra paremtas laisve ir ly
gybe.

Kraštuose, kur žmonės tik 
neseniai atsikratė nuo “valdyti 
pašauktųjų”, vis dar galima 
laukti ekscesų. Ten liaudies pa
gieža ir neapykanta tiems, ku
rie juos per Šimtmečius slėgė 
ir išnaudojo, dar tebėra neišgy
venta, nepamiršta.

sustojo. Paskalai, šmeižtai, in 
trigos didėjo, kol galų gale re
daktoriaus yitaičio pati neat
ėjo mušti sekretorės. Nors Vi- 
taitis buvo įtartas šiame skan
dale, kuris SLA lėšavo virš 
$1,000, vienok jis neatstatytas 
iš vietos. Gegužio, Yitaičio ir

Jeigu nori, kad visuomenėje 
turėtumei pasitikėjimą, tai sa
vo darbuose buk teisingas ir 
kalboje ne veidmainiauk.

Aš čia ir noriu parodyti, 
kaip tautininkai, ypatingai 
Brooklyno Sargybininkai, ku
rie visą savo amžių veidmai
niavo, žaisdami į visuomenės 
jausmus, tos visuomenės šim
tus tūkstančių dolerių pražu
dė, o kada daugiau nieko ne
liko, jie skverbiasi į SLA. ir 
narius nori apgaulingai šuva* 
džioti ir šią organizaciją pa- 
krikdyti, kaip pakrikdė ir nu
marino kitas.

Kad tautininkai nesupranta 
kaip organizacijoms vadovau
ti, štai jums, SLA. nariai, pa
vyzdys ir žinokite su kuo rei
kalą turite, kad vėliau nesi 
gagėtumėte:

1. Jus, SLA. nariai, davėte 
tautininkams šią organizaciją 
valdyti per 18 metų. Tada ne
buvo depresijos, bet gerbūvis 
Amerikoje. Parodykite, ar tuo
laikiniai vadai pasirūpino or
ganizacijos auklėjimu? Kada 
ir nuo ko jus gavote sumany
mų ką ir kaip veikti ? Gegu
žis ir kiti žinojo tik suvažia
vę paūžti, be jokios atodairos 
jūsų sumokėtus pinigiis sukiš
ti į pražūtingus investmentus 
ir už tai sau atlyginimą pasi
imti algomis ir už sugaištis. 
Jeigu jų legalis patarėjas Lo
pato nepermatė to bridimo į 
pelkę, tai kas laukia SLA., jei-, 
gu jis, liktų iždįininku?

2. tautininkai susiorganiza
vo Atstatymo Bendrovę. Su
rinko apie $500,000.00. Netu** 
rėdami supratimo apie finan
sinių organizacijų vedimą ir 
tvarkymą, visą tą kapitalą 
pražudė, šis faktas parodo, kad 
jų vadovybėje būdamas ir su
sivienijimas pradėjo smukti ir 
net valstijose laisnių t netekti. 
Tik laimė, kad SLA. laiku spė
jo pakeisti Pildomąją Tarybą, 
tai ši organizacija nuo pražū
ties liko išgelbėta,

3. Susiorganizavo laikraščio 
“Lietuva” bendrovė. Surinko iš 
žmonių pinigus ir juos pralei
dę laikraštį uždarė, kuriam ir 
dabar butų dirva Chicagoje gy
vuoti.

4. Suorganizavo Tėvynės My
lėtojų Draugiją. Si draugija 
turėjo apie 10,000 narių. Per

kontrolės ir metus surinkdavo apie $10,000. 
Nariams numesdavo kokias 
brošiūrėles, o likusius pinigus 
prašvilpdavo! Net ir likusį pa
skutinį Lietuvos 'boną $1,000 
be jokio pėdsako paleido ir ne
suranda. O tas bonas, rodosi, 
buvo p. A. B. Strimaičio glo
boje, — to Strimaičio, kuris 
dabar yra tautininkų Sargybos 
komiteto vadas. Ar tai čia 
Sargyba visuomenes reikalų ir 
jos turto?

5. Susiorganizavo Sandara. 
Paskelbė gražiai skambančius 
principus. Atsirado keli gerų 
norų vyrai, kurie stojo dirbti 
ir sudėjo savo kapitalą. Per 
savo tinginystę, apsileidimą ir 
žioplumą > šią organizaciją nu
alino. O kad įdėjusieji savo 
pinigų amžinai negautų, per
kėlė Sandarą Chicagon> ją per
organizavo ir padarė kelių biz
nierių savastimi. O idėjusieii 
pinigus tegul sau vargsta ir 
badauja. Kaip visų kitų į ki
tas organizacijas sudėti pini
gai jų rankose žuvo, tai lai 
žūsta net ir idėjos draugų su
dėti į Sandarą doleriai.

Butų galima dar visa 
pavyzdžių parodyti, bet 
teks.

ant $25,000. Ponas Paukštis 
išrašo čekį, pasiunčia preziden
tui Gegužiui užtvirtinti, kuris 
mielai tai padaro ir Devenis 
gauna dovaną.

Kada Devenio šelmystė pa
aiškėjo, kur turėjo dėti akis 
legalis patarėjas? Jiaip jautė- 

viųjų Komisijų pirmininkai 
sitfsivažiayo ir nutarė, kad Pild. 
Tarybos nariai iš savo kiše- 
niaus turės grąžinti $25,000 į 
Susivienijimo iždą. Nutarė, 
kad visi Pild. Tarybos nariai 
ir legalis patarėjas yra kai 
U*/

Negana, kad gręsė pavojus, 
jog bus prispirti grąžinti pi
nigus, bet dar bus negarbin
gai išstumti iš Pild. Tarybos, 
kur jie norėjo amžinai pasi
likti. Atsirado reikalas ant ko 
nors suversti kaltę už Deve
nio paskolą. Nors visi Pild. 
Tarybos nariai už ją balsavo, 
nors adv. Lopatto legalius da
lykus užgyrė, nors iždininkas 
išrašė čekį ir prez. Gegužis už 
tvirtino, vienok • jie pasivertė 
liurbiais ir ėmė kaltinti JuTge- 
liutę. Finansų 
speciaie komisija buvo surin
kusios visą medžiagą ir Pitts- 
burgho seime spyrėsi įrodyti 
tikruosius kaltininkus. Tečiau 
p. Gegužis ir kiti Tarybos na
riai pasirūpino turėti didžiu
mą delegatų seime ir susitai
kė su dvįėjais tautininkais spe- 
cialėj komisijoj, todėl balsavi
mu pasiūlytos rezoliucijos pa
smaugė visą reikalą. Toje re
zoliucijoj buvo pasakyta, kad 
klaidų pasitaiko padaryti, tik 
reikia atsargiau elgtis ateityj; 
kad Devenis yra balamutas ir 
jį,reikia bausti. Už ją balsavo 
visi Pild. Tarybos nariai iš
skyrus adv. GiUgį. Jeigu Jur 
geliutė butų buvusi kalta, ko 
kių paibelių p. Gegužis viską 
4arč; kad neleidus kontrolės ir 
finansų komisijoms dalyką iš- 
aiškinti? Kodėl pats Gegužis 
ir visi kiti Pild. Tarybos na
riai, kurie kaip vienas buvo 
prieš Jurgeliutę nusistatę, bal
savo už rezoliuciją? Aišku, kad 
jie buvo kalti, jautėsi esą kal
ti ir džiaugėsi turį seime di
džiumą savo politikos šalinin
kų. Vadinasi, tik gvolte išsi
suko iš bėdos ir negarbės.

Keršyti Jurgeliutei jie ne- 

kitų tėvynainių intrigos jai . 
tiek įkyrėjo, kad priversta bu
vo rezignuoti, nes jos vietos 
jau seniai tykojo Gegužio kū
mas Vinikas.

Kitą sykį apie kurną Vini-

— Sandarietis.

TAUTININKAI SAVO VEIDMAINYSTĖMIS
GALUTINAI SUSIKOMPROMITAVO

SLA. njariui užteks suprasti, 
kad penkios pažymėtos visuo
menei skriaudos yra padary
tos tų žmonių, kurie skelbia
si esą SLA. Sargybos komi
tetu. Jeigu jie tokie gudrus ir 
siūlo SLA. nariams ką rink
ti į Pildomąją Tarybą, būtent, 
Rastenį, šalną, Lopato ir ki* 
tirs, kodėl jie juos kaipo ga
bius ir tinkamus nestato į sa
vas organizacijas vadais ? Ko
dėl jie su savo gabumais ne
atgaivina Tėvynės Mylėtojų 
Draugijos? Kodėl nesutvarko 
Sandaros, kad galėtų nuskriau- . 
stiems žmonėms atsiteisti? Ko
dėl nesutvarko “Vienybės”, ku- 

fri daug pinigų savo šėrininkų 
turi numarinus? Jeigu jie to 
nepadaro, ar jie mano, kad 
mes SLA. nariai esame akli 
ir nematome, kad jie veidmai
ningai mumis nori apgauti ir 
SLA. pražudyti.

Taip, jus esate geri sargy- 
bininkai ir mokate gerai “ser
gėti”. Gi SLA. Sargyba esa
me mes patys nariai. Mes į 
šią organizaciją mokame duo
kles, kad save apsidrausti, kad 
ją apginti nuo tokių sargybi- 
ninkų, kokiais jus esate pasi
rodę.

Mes esame dėkingi, kad *to- 
kis gabus žmogus kaip adv. 
F. J. BagoČius sutinka būti mu
sų organizacijos vadovybėje. 
Per pereitus du metus jis dau 
giau nuveikė ir organizacijai 
naudos padarė, negu Gegužis 
per 18 metų.

J. K. Mažukna' yra musų or 
ganizacijos Veikėjas ir jį rink
sime. Šalna jokiu darbu nie- 
kur nepasirodė. Jis tik jūsų 
politikos įrankis.

Iždininku laikysime Gugį to 
dėl, kad jis ant vietos prižiif- 
rėdamas investmentus Chica- 
goje daug taupumo padaro. 
Lopato tarnauja'Romos kata
likų susivienijimui, o musų 
SLA. būdamas legaliu patarė
ju leido invesdinti daug ka
pitalo, kuris žuvo.

Iždo globėju mes rinksime 
panelę Mikužiutę. Ji yra kaipo 
moterų atstovė Centre.

Jus, Sargybininkai, turėkite 
bent kiek sarmatos ir liauki
tės nuo pasikėsinimo SLA. na
rius apgauti. Mes suprantame . 
jūsų veidmainingus skymus.

SLA. Narys Tautininkas.

SLA. PAŽANGIŲJŲ 
. NARIŲ KAN

DIDATAI 
RINKIMUOSE 
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Draugijai Žinios
Šiandien SLA. 226 kuo
pos Jubiliejihis 
bankietas

NORTH SIDE. — Viena se- 
nesniųjų Čikagos SLA. 226 
kuopa, šiemet susilaukė 25 
metų savo gyvavimo jubilie
jaus. Paminėjimui ketvirči > 
šimtmečio, kuopa rengia vaka- 
rėlį-bankietą su įvairiais pro- 
gramo pamarginimais. Bus iš
kelti skanus pietus, kaip ko
misija sako, “lietuviška vaka
rienė”. šita kuopos vakarienė 
įvyks šį vakarą, kovo 21 d., 
adresu 1250 Milwatfkee avenue. 
Pradžia 7:30 v. v.

Kas nori gerai pavalgyti ir 
išsigerti, komisija kviečia at
silankyti.
Sekančiame kuopos susi
rinkime rinksime 
Pildomą Tarybą

Visi kuopos nariai, kuriems, 
be abejo, rupi SLA. reikalai, 
privalėtų ateiti į sekantį kuo
pos susirinkimą, kuris Įvyks 
balandžio 1 d. ir balsuoti kan
didatus į Pildomą Tarybą.

— Busiu.

Jos. Račiūnas Ir Sūnūs 
Turėjo Pasekmingą 
Varduvių 
Paminėjimą

BRIDGJEPORT, kovo 18 d., 
vakare p*. Jos Račiūnas turėjo 
labai pasekmingą Juozapinės 
paminėjimą. Gražus būrelis sve
čių iš skirtingų miesto dalių 
linksminosi prie smagios Gru
šo muzikos iki nakties vėlu
mos.

Ypatingai svečiams puolė į 
akį trys dideli bukietai gyvų 
gėlių, kuriuos varduvių proga 
dovanojo Mrs. Dominika Balis 
nuo 6558 S. Morgan St. Mr. 
Anton Stukas, 21st ir Union 
ir Chas. Kutas, bridgepartie- 
tis.
Neblogiau praleido Juozapinių 

paminėjimą ir p. Jos. Rūta, 
3267 S. Halsted St. Muzika 
svečiams parūpino Al. Shem- 
mett, akordionistas. Svečių tar- 
pe matŽsi kaikurie net iš paties 
Pasvalio miestelio. Užkandos ir 
gėrimų buvo iki pilnos mieros 
lig pat nakties vėlumos.

PENNSYLV ANUOS POTVYNIO ŽEMLAPIS
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Pennšylvanijos valstijoje dabartiniu laiku siaučia potvyniai. Labiausiai kenčia Johnstown mies
tas ir Pittsburghas. Tuos abu miestus nurodo vielyęios. Dėl Pittsburgho potvynio vakar “Nau
jienose” nebuvo Pittsburgho žinių. Komunikacija daug-maž nutraukta ir korespondentai nega
lėjo priduoti raštų.

MARGUMYNAI
BEPOZUODAMAS

KARSTE MIRĖ

SLA Kuopų organiza
torių susirinkimas

Sekmadienį, kovo 29 d. J. 
Burinsko svetainėje, 1:30 vai. 
p.p., įvyks Chicagos ir apielin- 
kės SLA Kuopų organizatorių 
pasitarimas bendrais Kuopų 
reikalais.

Draugai organizatoriai, pra
šau visų be atsisakymo atvyk
ti. Nesvarbu* ar kas turi kuo 
pasigirti ar ne. Svarbu tik ben 
dras visų pasitarimas ir vienas 
kito pamokinimas.

Draugijos gyvavimo pasek- 
minguma/s priklaus# nuoj ben
dro visų noro ją palaikyti ir 
paramos. Reikalinga visų pa
sišventimas. štai eina auksinio 
jubiliejaus vajus. Jo pasekmin- 
gumas irgi nuo musų pačių 
priklauso. Tad dirbkime visi. 
Kas gi pagaliau yra tas Susi
vienijimas? Juk tai ne kas ki
tas kaip tik mes patys. Tai 
kilnus darbas, kurio, propagan
dą vedame ir turim vesti, ki
taip nėra naudos. Tad į darbą 
visi.

K. P. Deveikis, 
Generalis organizatorius.

—VBA.

Lenkų laikraščiai rašo apie 
tikrai nepaprastą astitikimą, 
atsitikusį viename dvare Gar- 
volino apskrityje*. Dvaro savi
ninkas,' kažkoks Slonskis, ku
ris sirgo širdies liga, sumanė 
duoti save nuportretu'oti me
nininkui, kad jo palikuonys tu
rėtų atminimą. Slonskis visą 
savo gyvenimą pasižymėjo sa
vo keistumais, ir buvo visų 
laikomas dideliu originalu. Sa
vo žmoną, pav., jis buvo lie
pęs palaidoti sode prie savo 
miegamojo langų.

Todėl niekas ypatingai ne- statavo, kad modelio numirta.

nustebo, kad Slonskis, pasi
kvietęs menininką, liepė jam 
padaryti jo portretą... karste.- 
Ant katafalko, pastatyto kam 
baryje tarp gėlių ir degančių 
žvakių, buvo užkeltas karstas, 
į kurį, apsirengęs surdutu, at 
sigulė keistuolis dvarininkas.. 
Tapytojas ėmės darbo ir taip 
į jį įsitraukė, kad paveikslą 
pabaigė per vieną dieną. Dva
rininkas užmerktomis akimis 
puikiai pozavo kaipo numirė
lis.

Baigęs darbą, tapytojas pa
sirašė pavardę paveikslo apa
čioje ir padėkojo pozavusiam 
dvarininkui.

Tačiau jis didžiai nustebo, 
kada, priėjęs prie karsto, kon-

MASTER WIND0W SHADE CO.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

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

TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS.
1803 WEST 48th STREET (ARTI W00D ST.)

Lietuvių Tautiškos
Sesers veikia

Rengia Bunco card party

CICERO. — Lietuvių Tau
tiškos Seserys veikia kaip rei 
kiant. Nespėjome užmiršti vie
no parengimo, pasekmingai įvy
kusio Užgavėnių vakarą, štai 
jau rengia ir kitą, šiuo sykiu 
rengia Bunco card party, ku
ris įvyks sekmadienį, šemeto 
svetainėje, 3 vai. p.p.

Nėra jokios abejonės, kad 
ir tas vakarėlis. suteiks vi
siems ganėtinai smagumo ir 
pasitenkinimo, nes rengimo ko
misija yra sumani ir mokės 
gerai svečius pavaišinti.

Aš tai jau tikrai busiu, o 
ką manai Tamsta? D.

Atyda!

Pašauktas gydytojas irgi kon
statavo mirtį.

Tokiomis nepaprastomis ap
linkybėmis nutapytas portretas 
bus netrukus išstatytas vieno
je iš Varšuvos parodų.

garsinkites
NAUJIENOSE

Buy gloves with whot 
it savęs

A«r» reikalo mok4U •* 
daugiau, kad gauti reni dantų 
koiele. Lleterlae Tooth Paeta. 
didelis tūbai parsiduoda a* 
26c » valo ir apsaugo daa- 
tl v Be to rante eutaupint) 
18. n# kuriuos raHte jautlplrk- 
d pirlUnąites ar k« kita 
.ananėrt Pharmacal Oo.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25*

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

praleisti vakarą jų užeigoj.
" ' . r. 1 J* ■' , ,;4 ' • % ■ l j •

New Gentury Ta ve r n
3149 South Halsted Street

Tel. VICTORY 2679. CHICAGO

CICERO 
VANDENS

VARTOTOJAI!
Virš 2,000,000 galionų vandens 
kasdien Cicero išleidžiama nie
kais dėl netikusių plumbingų.

Vartokit vandens kiek tik jums 
reikia, bet žiūrėkit, kad nesieikvo
tų be reikalo.

Visuomet prižiūrėkite, kad kranai 
butų tvarkoje.

FRANK J.BROZ, 
Superintendent of Water, Town of'Cicero.

F. VIZGARDAS 
savininkas

INTERNATIONAL
WHOLESALE WINE

& LIQU0R C0
Lietuvių didžiausias degtinas san
delis, užlaiko geriausią degtinę ir 
vyną amerikonišką ir importuotą. 
Kainos prieinamesnės kaip kitur.

Jei norite, kad jūsų kostumeriai 
butų patenkinti 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.

Mes Duodame Paskolas
dėl PIRMŲ 
MORGIČIŲ

ČIA LENGVA NUSIPIRKTI NAUJUS RAKANDUS
' f '■ • • ■ I * .

Bosses Won't 
Kire People with 
Halitosis ( breath)
People who get and hold jobs 

keep their breath agreeable
• 

f/lth the best to choose from theee days, em- 
ployers favor the person who b most attrac- 
tlve. In business life as in the sodai world, 
halitoels (unpleasant breath) b considered the 
worst of faults.

Unfortunately everybod z suffers from thb 
offensive eondltion at some time or other— 
many more regutarly than they thi.k. Fermen- 
tation of food parudęs sldpped by the tooth 
brush is the cause of most cases. Deeayjng 
teeth and poor digeatioa ako cause odors.

The qu!ck, pleasant way to improve your 
breath is to ūse Listerine, the quick deodorant, 
every morning and everv night. ,

Listerine halts fermentation, a major cause 
of odors, and overcomes the odors themselves. 
Your breath becomes sweet and agreeable. It 
■v*H not offend othera.

If you valus your job and your friends, ūse 
Listerine, the safe antįseptic, reguhrlv. Lam- 
bert Pharmacal Company, SU Loub, Mo.

Don’t offend others * Check 
’halitosis with (ISTERINE

t

Taip pigiai kaip ...........

BEN F. BOHAC
2641 WEST 51st ST.
Phone Grovehill 1900 i

[. GALITE GAUTI
Paskolas Dėl Pirmų Morgičių

| Pagal Direct Reduction Planą
į PARANKUS TAUPYMO SKYRIAI. SU ;:AUG&ČIAUSWf 
j PELNU, PAGAL DAYTON PLANĄ.

KEISTUTIS LŪAN & BU1LDING
ASSOCIATION NO. 1

840 Wėst 33rd Street
MEMBER ~ ■

F E I) Ę R A L 11 O M E L O A N B A N K ■
• QF;CHICAGO ■

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

Pinigas šiose dienose yra 
brangus draugas. O pirkda
mi pas mus jus neišleisi t daug 
pinigų. Visuomet užtikrinam 
patenkinimą ir pinigų sutau- 

< pynią.
MES NEMOKAM RENDOS 
IR JUMS JĄ ATIDUODAM

40 metų toj pačioj vieloj tie 
, patys šeimyninkai.

Rakandų pirkti eikit visuomet
- i Pas:COHEN BROS.

FURN1TURE COMPANY
1401-3-5-7-9 SOUTH HALSTED STREET

Krautuvė .atdara utarninko, kelvergo vakarais, o taipgi visą dieną nedėliomis.

A

99

SOKOL SVETAINĖJE, 2343 So. Kedzie Avė.
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Stato Scenoje “NAUJOS GADYNĖS CHORAS” Po vadovyste G. STEPONAVIČIAUS
PRADŽIA 4:30 PO PIET ĮŽANGA 65c. IŠ KALNO. PRIE DURŲ—75c



MUSŲ SKAITYTOJAI

SOUTH SIDE BREWING COMPANYStachanovo išradimas

VBA

butų girtina. Bet jis

Velykoms

THE BRIDGEPORT CLOTHING 00.THE LiVE STOCK NATIONAL

GARSINKITES “NAUJIENOSE
PRANEŠIMAS LEWIS KRAUTUVEŠ-Chicagos Lietuvių MADV CENTRAS

LEWIS

1936

UZKVIETIMAS Visų Kolionijų Atsilankyti i
VYRIJ SIUTŲ IR KAUTŲ SKYRIAUS

ATIDARYMĄ
IR AUKŠČIAU

ON LEWIS E AŠY CREDIT

NUSIPIRKIT SIUTĄ 
ARBA TAPKAUT4

Topcoats 
vėliausios

MES PERKAM 
LIETUVOS BONUS

Musų krautuvėj dabar rasite tūks
tančius puikiausių siutų ir tapkau 
čių. Naujausios mados ir puikiau 
šių materiolų.

MEN’S SPRING TOPCOATS $17.50 AND UP
MEN’S AND YOUNG MEN’S SUITS $19.50 AND UP

ČEKIŲ SĄSKAITOS
TAUPYMAS
UŽSIENIŲ SKYRIUS
LAIVAKORČIŲ BIURAS
TRUST
DEPARTAMENTAS

Atsakantis Bankinis 
Patarnavimas

Boston Shoe Store 
Bridgeporte i

MR. WILLIAM A. LEWIS

Kam demokratija 
nepakeliui

atsilankymų pp. Bartuliai taria 
širdingų ačiū4.—Senas Petras.

DABAR PIRKDAMI SUTAUPYSITE 
NUO $10.00 IR DAUGIAU.

PIRMA DIENA PAVASARIO—su Moterų Dresių ir 
Siutų Išpardavimu.išdirbysčių, {vairių

4150 SO HALSTED STREET
* CHICAGO, ILL.

Šaunios p. Bartulio 
Vardines '

Tikrų vilnų vyriški siutai vėliausių 
spalvų, įspūdingų madų. Geriausia gamyba visose spal 
vose ir dydžiuose—nuo $19.50 ir augščiau.

Raštai skiriami j Sj skyrių turi būti adresuojami “Musų Skaitytojams’ 
Būtinai pridekite savo vardą ir pavardę.

GERKIT TIK GERA
Bonų. Kai kurie jų nežino, kur 
galima tuos bonus parduoti ar < 
ba nuošimčius gauti. The Live 
Stock National Bankoje visada 
perka Lietuvos Bonus. Taigi, 
kam reikalinga parduoti Lietu- 
vos Bonus, šioje bankoje gali 
gauti tinkama patarnavimą.

—Biznio žvalgas.

M. NORKUS
Res. YARDS 2084

Kiek spaudoj teko pastebėti, 
kad SLA Jubiliejini ui Albumui 
skiriami paveikslai butų grei
tu laiku prisiųsti. Iš to galima 
spėti, kad Albumas bus jau ga
tavas dar prieš Clevelando Ju
biliejinį SLA suvažiavimą. Jei
gu taip, tai tuomet mes pa
mirštume vieną iš svarbiausių, 
tai neturėjimą albume jubulie- 
jinės seimo fotografijos.

Jeigu aš neklystu, albumas 
bus gatavas prieš suvažiavimą. 
Mano nuomone, reiktų Albumo 
priešaky ar pabaigoje palikti

Aš manau, kad Rusijoj Sta
chanovo “išradimas” ne tik kri* 
tikuotinas, bet ir visai betikęs. 
Ir štai dėl ko. Jeigu Rusijoj 
yra darbininkų valdžia (kaip 
jie patys giriasi), tai toji val
džia kaip tik turėtų rūpintis, 
kad vietoj didinus, turėtų bū
ti kuo mažiausias darbininkų 
jėgų eikvojimas ir tuo pačiu 
sykiu butų geresnis darbo na
šumas. Pavyzdžiui, jeigu Sta- 
chanovas butų išradęs tam tik 
rą prietaisą, kuris pavaduotų 
darbininką ir neštų naudą val
stybei 
pamėgdžiojo kapitalistų trik- 
sus, t. y. skubinimo sistemą. 
Prieš šitokią “skubinimo siste
mą“ mes kapitalistinių šalių 
darbininkai protestuojame, ko
vojame, o Rusijoj keliama į 
padanges. Mat, nors kapitalis
tiškas “triukas“, bet Rusijoj 
pagamintas yra geras. “Naujie
nos“ jau praneša, kad pučiama 
Stachanovo pūslė “prakiuro“ 
ir jau subliūško.

vietos dėl Jub. Suvažiavimo pa
veikslo ir nors trumpo jo apra
šymo. Labai butų didelė skriau
da SLA nariams, jeigu jie žiū
rinėdami istorinį dokumentą— 
Albumą, ten nerastų vieno iš 
svarbiausių faktorių, tai Jubi
liejinio Suvažiavimo’lr jo užre- 
korduotų vaisių tokios didelės 
ir svarbios organizacijos.

V. Dagilis.

šios dienos “Naujienų“ lai
doje telpa gražus skelbimas 
The- Live Stock National Bank 
of Chicago, 4150 S. Halsted S. 
Halsted St. šis bankas garsi
nasi “Naujienose“ jau su virš 
dvidešimts metų. Lietuviai 
čionai visada randa pilną ir at
sakantį bankinį patarnavimą, 
kaip tai: čekių sąskaitos, tau 
pymas, užsienių skyrius, lai
vakorčių biuras, trust departa
mentas ir t.t.

Reikia dar pažymėti, kad 
daugelis lietuvių turi Lietuvos

ALŲ

ši batų krautuvė jau yra pil
nai prisirengusi su pavasari
niais tavorais dėl visos šeimy
nos. Savininkų ypatybe yra 
ta, kad jie labai gerai moka 
pritaikyti tinkamiausius batus 
jūsų kojai

GARFIELD PARK__ . Kovo
18 . pas pp. Bartulius, 1343 S. 
Avers Avė. suvažiavo šaunūs 
draugų būrelis Juozą pasvei
kinti. Svečių tarpe buvo laid. 
dir. S. Skudas, J. Chernauskai, 
J. Uktveris, žolynas, A. Zala- 
gėnas ir Senas Petras.

P-ia Bartulienė buvo paruo
šusi tikrai gardžią vakarienę.

Ypatingai gardi buvo vištiena 
ir šeimininkės gamintos deš
ros. Neatsiliko ir p. Bertulis. 
Jis tikrai nenuilstamai stengė
si privaišinti svečius gardžiu 
alučiu ir kitais gėrimais.

Svečiai iš savo pusės pasi
stengė šeimininkams atsiteisti 
savo dėkingumu ir savo trum
pose kalbose palinkėjo jiems 
ilgo gyvenimo ir susilaukti daug 
panašių Juozapinių.

Už linkėjimus ir skaitlingą

PILNAS
BANKINIS
PATARNAVIMAS

4716 So. Ashland Avė
Pirkite ant LEWIS’O Lengvaus Išmokėjimo Plano. 
PUIKIAUSIOS DOVANOS VISIEMS VYRAMS!

Vyrų Pavasariniai 
100% tikrų vilnų, 
mados, geriausios medžiagos. 
Pilnai garantuoti $1 Q Eft 
VYRŲ SIUTAI ■ 

ir augščiau.

MEN’S AND YOUNG MEN’S
SUITS & TOPCOATS

gyventojų yra po Romos “in- 
šventintų“ piliečių vadovybe ir 
savotiška cenzūra, bet demokra
tijos, tie Romos “šventinti“ 
nemėgsta. Krikdemai atsirado 
tiktai tam, kad demokratiją 
suskaldyti, susilpninti, ir kad 
stipriai “ponų valdžiai” gelbėti 
artojus nuraminti maldomis, 
poteriais, stebuklingų vietų lan
kymais ir panašiai. Kad Romos 
Bažnyčios po visą pasaulį iš
plėtimui ir galiausiai Romos 
Imperijos, jei proga pasitaiky
tų, per Mussolini, ar kokį kitą 
“neklaidingą“ vadą, atsteigi- 
mui, be atlaidos dirbama ir sva
jojama.

Romos “šventinti“ prie de? 
mokratų mielai dėsis tiktai tuo
met, kada demokratai iškovos 
visiems laisvę. žinoma, tąja 
laisve naudosis ir klerikalai, ir 
vėl bandys savus sekėjus stip
riai valdžiai paaukoti. Liuosa 
valia Romos “šventinti“, žmo
nėms demokratijos niekad ne
davė. —A. K. Rutkauskas,

Visi geria ir mėgsta AMBROSIA 
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra 
padarytas iš geriausios rųšies pro
duktų.

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

3225 So. Lituanica Avenue
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179

1936 kovo 18 laidoje n r. 66, 
“Draugas“ editorialu liepė ka
talikams prie demokratinio or
ganizavimosi neprisidėti, esą, 
jos “nepakeliui“. “Draugas“ 
vis tą pačią pasakėlę renčia, 
kad lietuviai demokratai savon 
programon indė tų ir Rusijos 
diktatūros panaikinimą. Keistas 
Romos katalikų internacionalo 
kišimasis in kitų tautų valsty
bių reikalus. Siundyte siundė 
Washingtono valdžią prieš 
Meksiką, prieš Ispaniją ir ki 
tas šalis, kur Romos misijonie- 
riai “užvaldo“ didžiulius plo
tus “Tikrosios Bažnyčios” var
du ir šeimininkauja.

Tasai nedemokratiškas “dva
sios vadų” vadovavimas ir yra 
demokratams “nepakeliui“.

Atėję demokratų organizaci- 
jon, katalikai (bet ne “dvasios 
vadai“, kaipo tokie, kad vi
siems diktuoti), turi lygų bal
są kaip ir kitų tikybų ar sro
vių nariai. Ot, ir pasirodo, kas 
tautos vienybę skaldo. Jeigu 
“dvasios vadams“ neleidžiama 
Romiškai šeimininkauti, tai jie 
svaido anatemas ir iš tautos 
reikalų tyčiojasi.

Tiesa, Lietuvoje dauguma

J. PETRAUSKAS, Savininkas

3312 SO. HLSTED ST., CHICAGO



” NAUJIENDS,-CHIcagO4 HLšeštadienis, kovo 21,1936

Florence Balsiute 
“Naujienų” Pro- 

grame
šįryt “Naujienų” radio valan

doje, be “Naujos Gadynes” 
choro dvigubo kvarteto, dai
nuos soliste, Florence Balsiute. 
Jauna, talentinga, ši dainininke 
yra daug kartų dainavusi kon
certuose ir operetėse.

“Naujos Gadynės” chorų ve
da Jurgis Steponavičius.

“Naujienų” programas yra 
transliuojamas. kas šeštadienio 
rytų, nuo 9:30 iki 10-tos iš 
stoties, WCBD, 1080 kilocycles.

Laivas 
Linksmybės

Ryt dienų, t. y. sekmadienį,

'Vėl girdėsime įpuikų radio pro
gramą, pastangomis Jos. F. 
Budriko radio ir rakandų krau
tuvės, 3417 S. Halsted St. Per 
visų rudenj ir žiemų chicagie- 
čiai ir kitų miestų lietuviai gė
rėjosi tais programais. Tad ir 
ryt dienų, nuo 5 iki 6 vai. po 
pietų gėrėsis gražiomis daino
mis mūsų žymių dainininkų, 
“Makalais” ir didžiule Budriko 
radio orkestrą.

Maršas, Budriko radio or
kestras.

Tai gražios dienos, Dainuoja 
dvigubas kvartetas.

Linksmas vakarėlis, Valcas. 
Orkestras.

Vai broli, broli,—-Merginų 
trio. '

Sugryžk, Dainuoja Stasys 
Rimkus.

Tamsios akys; Orkestras.
Duetas, E. Budraitis ir A. 

Mankus.
Vienas žodis ne šneka, Dvi-

gubas kvartetas.
Makalai.
Paskutinis sapnas, Valcas, 

Orkestras.
Uždėgk mačiutė ugnelė, Mer

ginų trio.
Oi kas? dainuoja Stasys

Rimkus. , .• •
Jozefina, Polka, Orkestras.

—K. J.

Progress Furniture Company
Atidaro

Pavasario Sezoną
Su Didžiausiu Pasirinkimu 
Naujausios ir Gražiausios

1936 Metų Mados
FRIGIDAIRES

Produktas General Motors Company

General Motors Frigidaires turi visus vėliausius pageri
nimus reikalingus dėl moderniškiausio refrigeratoriaus. 
Ir tie pagerinimai yra faktiškai paremti:

1— Mažesnės išlaidos dėl operavimo,
2— Pilnas saugumas maisto užlaikymui,
3— Daugiau ir greičiau ledų sušaldo,
4— Daugiau vietos maistui patalpinti,,

. 5—Penkių metų patarnavimo apsauga.
Matykite naujus Frigidaires PROGRESS KRAUTUVĖ
JE—Duokite užsakymus anksti, nes dabar kainos ant 
Frigidaires yra mažesnės.

PARSIDUODA NUO $| QQ ir*

Galite pirkti ant Progress Krautuvės lengvo išmokėjimo 
plano. . ,

IMTI 3 METUS LAIKO IŠMOKĖTE

3222-24-26 SO. HALSTED STREET
Vedljas J. KALEDINSKAS 

Tel. VICTORY 4226

Pasiklausykite Progress Krautuvės rądio programų iš 
stoties WGES nedėlioj 11-tą valandų prieš piet.

Skambės Gražios 
Pavasario Dainos 
įdomus
Pranešimai

Rytoj, nedėldienį, užsistatę 
savo radio ant stoties WGE$. 
1360 kilocycles, tikrai turėsite 
daug malonumo pasiklausyti 
gražių, linksmų pavasario dai
nų, kurias dainuos visų lau
kiamas Progress vyrų duetas 
ir kiti.

Bus gražios muzikos ir įdo
mių kalbų. Kalbės adv. K. Gtf- 
gis ir kiti, o ypatingai bus įdo
mu girdėti svarbių žinių iš 
Krautuvės pavasarinio išparda
vimo eigos. Nepaprasti kainų 
numažinimai suįdomina kiekvie
nų, reikalaujantį, namam reik
menų. Nepamrškite pasiklausy
ti.—-Rep.

PROGRAMAS:
I. Ballet Mūsic from

“Rosamundę > ............ Schubert
General' Motors Symphopy 

Orchestra
II. (a) “Depuis le Jour”from 

“Louise” ............... Charpentier
(b) “Otfvre .ton coeur” Bizet 

Grace Moore t
III. “Alborado Del Gra-

cioso” ............ Ravel
General Motors Symphony 

Orchestra
IV. Third Movement from 

Fiftli Symphony Tschaikowsky
General Motors Symphony 

Orchestra
V. (a) “Jeanie with the 

Light Brown Hair” Foster
(b) “Vissi d’arte e d'amour”, 

from “La Tosca” ....... Puccini
Grace Moore

VI. “Siegfried’s Journey to
the Rhine” from “Goetterdaem- 
merung” .....................  Wagner

General Motors Symphony
Orchestra

Grasė Moore General 
Motors Koncerte
Garsi operos ir filmų daini

ninkė, Grace Moore, rytoj va
kare dainuos General Motors 
Simfonijos koncerte.

Pasižymėjusi operoje ir ek 
rane, dainininkė turi nepapras
tai didelį skaičių pasekėjų, ir 
yra labai populiari.

Ji dainuos nuo 10-tos iki 
11-tos (Chicagos laiku) per 
National Broadcasting Compa
ny stotis Chicagoj, per WMAQ. 
Simfonijos orkestrui diriguos 
Erno Rapee.

““ .. . - d*
AUGU8T WAZNONIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo, 19 diena, 8:30 valanda 
ryto 1936 m., sulaukės 52 me
tu amžiaus, gimęs Panevėžio 
apskr., Krekenavos parap., 
Mingelionių kaime.

Amerikoj išgyveno 32 metus.
Paliko dideliame nuliudinie 

moteri Helen po tėvais Tizi- 
nauzikė, po pirmu vyru Duls- 
kienė, sunu Antaną, 3 dukteris 
Estelle Bernick ir žentą Albert, 
Helen ir Loretta, augintinių 
Andrew Dūlis, podukre Edna 
Jeskey ir žentą William, broli 
Steponų Tyzenhauzen ir bro
liene Jennie ir daug kitu Ri
nkiniu, o Clevelande, Ohio bro
li Alex Tyzenhauze.

Kūnas pašarvotas randasi 
10323 Muskegon Avė. Tel. So. 
Chicago 0236.

Laidotuvės ivyks pirmadieni 
kovo 23 diena. 8:30 vai. ryto v, 
iš namu i šv, Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Augustino Wazno- 
nio giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kvieča- 
m dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarna
vimu ir atsisveikinimu.

Nuliude liekame, . _ ,, 
Moteris, sūnūs, dukterys, žentai, 
augintinis, podukra, broliai 
ir giminės.

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

Olga Stefanovich Chicagos 
Jugoslavų viešnia

* .............. ...

Atsižymėjusi dainininkė Ol
ga Stefano'vich šiuo metu yra 
Chicagoj e kaipo Jugoslavų vieš- 
nia-artistė. Dainuoja kas sek
madienį iš stoties WWAE, 1200 
kylocycles, nuo 1 iki 2 vai. po 
pietų.

Dainininkė yra žinoma kaipo 
buvusi garsios Belgrado Tauti
nės Operos ir Theodor Lovich 
žvaigždė, o tai pat Chicagos 
Civic Operos narė. (Sp)

Roseįando Juozas yra labai 
dėkingas pp. Balčiūnams, Gai- 
levičiams, Jonikams, Kučins
kams ir Sadulams.

“Roseįando Juozas”
P. S. Kas “Roseįando” Juo

zas yra, mes negalėtume pasa
kyti. Bet žinodami p. Juozų 
Pučkorių, kaipo žymiausj Rose- 
lande gyvenantį. Juozų, mano
me, kad tai jisai. — Red.

Vakar prasidėjo 
pavasaris

Vakar 1:58 vai. po pietų ofi
cialiai pasibaigė žiema ir prasi
dėjo pavasaris.

Atsisveikindama, žiema už
vakar naktį ir vakar anksti ry
tą vaišino Chicago sniegu. Va
kar dar buvo šaltoka, bet oro 
spėjikas mano, kad 'Šiandien 
jau bus daugiau panašu į pa
vasarį, negu į žiemų.

Jubiliejinis Draugijos • kon
kursas baigsis balandžio 30 d. 
iki čia pažymėtam laikui nau
ji nariai įsirašą Draugijon įei
na lengvesnėms sąlygoms — 
gabu a dykai tikietą į Draugijos 
Inicijacijos ir Dovanų Laimė
jimą vakarą, kuris įvyks gegu
žės (May) 3 d. Ashland Boule
vard Auditorium.

Įsirašyti Draugijon galima 
per musų konktirsantus. Drau
gijos narius arba atvykite tie
siai į Draugijos ofisą. Ofisas 
atidaras kiekvieną panedėlį ir 
ketvergą nuo 9 ryte iki 8 vai. 
vakarė, hedėldieniais nuo 9 ry
te iki 1 po piet. Nariais pri
imami nuo 15 iki 48 metų 
amžiaus.

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

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

KLIUBŲ IR ORGANIZACIJŲ 
ATYDAI!

Bpvusis Svilainio Grove yra tin
kama ir puiki vieta dėl piknikų ir 
šokių. Greitu laiku atsidarys pir
mas kliasos Tavern ir Lunchruimis. 
Dėl informacijų pašaukit

LOUIS NIZINSKAS
4214 So. Maplewood Avė.

Dabartinis savininkas Syilainis Grove
83 ir Kean Avė., Willow Springs

Mes Padarom Gera 
DARBA PIGIAI!
Galite ateiti visados
Permanents musu 

Specialybė!

Ideal Beauty Shop, 
Charles Stones, Vedėjas 

1747 SO. HALSTED STREET 
Atdara vakarais

CONRAD
PHOTO STUDIO 

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

žina atmintis.
t

Nuo “Roselųndo 
Juozo”

. ' 1 . Į

Roseįando Juozas, Juozų Die
nos proga, sulaukė netikėtų 
svečių. ^eįšvečiai prisistatė 
ne tuščiomis, bet nešini ir 
pluoštų sveikinimų ir dovanų.

■ ■■ --------------------------------------—

PADĖKAVONĖ

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

Iki Balandžio 30 
Dienai

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

SALUTARAS DRUG & 
CHEMICAL CO.

Salutaro Biteris yra vienas iš ge
riausių Bitelių ka šiandien randasi 
ant marketo, ir žinoma kaipo gera 
gyduolė dėl viduriu ar kitu nesma
gumų, plačiai yra vartojamas aptie- 
kose ir tavernose. Geras gerti su 
degtine ir be degtinės. Reikalaukite 
visi ir visados Salutaras Biterio, pa
šaukite Tel. Canal 1133.

639 W. 18th St., Chicago, III.

TONY THE CLEANER
Seniausias ir geriausias valytojas 
Brighton Parke. Valome visokius dra
bužius, vyriškus, moteriškus ir vaikų. 
Darba atliekame kuogeriausiai, nes 
turime daugelio metų patyrimą tame 
darba. Darba paimam iš namų ir pri
statėm j namus Tel. Lafayette ,1210 

TONY LUKOŠIUS 
2555 W. 43 »t.

Gerkit sveikiausia PIENĄ iš
Lietuvių Pieninės 

EMERALD DAIRY 
Senuko Daugelavičiaus 

3251 Emerald Avė. Victory 4181 
Pristatom i namus ir groserj. 

Pašaukit

SUSIRINKIMAI

Crane Coal Co. į
5332 S. Long Avė, L

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

Smulkesni $7.05 tonas

T avernos
THOMAS BUFFET

Gražiausia lietuvio vieta Jackson 
Parke. Geriausios rūšies degtinė. 
Berghoff alus, vynas, cigarai. Kas
dien šilti valgiai ir sandwiches. Penk
tadieniais žuvis, Šeštadienias muzi
ka. Atvažiavę i Jackson Parkų nepa
mirškit aplankyti šios gražios vietos. 
THOMAS ALEKSYNAS. Savininkas 
6828 Stony Isiand Avė. Fairfax 1104

KAŽIMIERAS PALIANSKIS
Kuris mirė kovo 14 dieną 

1936 ir palaidotas tapo kovo 
17 d, 193&$4)„dabar ilsis Tau
tiškose kųhįpeše, amžinai nu
tilęs ir begalėdamas atsidėka- 
vot tiems, kurie suteikę jam 
paskutini patarnavima ir pa
lydėjo ji j ta neišvengiama 
amžinybės vieta.

Mes atmindami ir apgaflėda- 
dami jo prasišalinima iš musu 
tarpo, reiškiame giliausia pa
dėka dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms ir suteikusiems vai
nikus draugams, Dėkavojame 
musu dvasiškam tėvui, kuris 
atlaikė pamaldas namuose ir 
mus širdingai paguodė. Dėka
vojame graboriui p. J. F. E Li
deikiui, kuris savu geru ir 
mandagiu patarnavimu garbin
gai nulydėjo ji i amžinasti, o 
mums palengvino perkesti nu
liūdima ir rūpesčius, dėkavoja
me grabnešiams, jo draugams, 
kurie atjautė mums musu liū
dnoj valandoj, geliu aukauto
jams ir Visiems kitiems, kurie 
kokiu nors budu prisidėjo prie 
laidotuvių ir pagalios dėkavo
jame visiems dalyvavusiems* 
laidotuvėse žmonėms; o tau 
musu mylimas vyras ir tėve
lis sakome:' ilsėkis ramiai šal
toj žemėje^

Nuliudus šeimyna. Paliausimi.

Vakarinės žvaigždės Pašelpos Kliubo, Cicero, svarbus nepapras 
tas susirinkimas Vienijimosi Klausimu, (sekm. kovo 22 
d) 2 vai. po pietų, Lietuvių Liuosybės svetainėje, 14tL 
Street ir 49th court.

PARENGIMAI

Leonas Miržvinskis

KOVO 21—Kruopiškių šeimyniškas Vakarėlis, V. Neffo svetai
nėje, 2436 S.x Leavitt st. Pradžia 8 v.v.,

KOVO 21—SLA. 226 Kuopos Jubiliejinis Bankietas, 1250 Mil- 
waukee avenue, 7:30 vai. vakare. Bilietai—$1.50.

KOVO 22—A. Zabukienės Mokinių Vakaras, Liberty Grove 
Hali, 4615 S. Mozart streėt, 5 vai. po pietų. Su pro
gramų ir šokiais. Dalyvaus choras, mergaičių kvartetas, 
šokėjų trupė po vadovyste M. Miknevičiutės-Meck.

KOVO 22—Lietuvių Seserų Tautiškos Draugijos Bunco Partv 
Bemetu svetainėje. Įžanga 25c. Bus gerų dovanų ir už
kandžių. ~

KOVO 22—-Draugystes Garsaus Vardo Lietuvaičių Bunco Party 
Vaičkaus svetainėje, 4624 South Paulina Street, 3 v. pp. 
Įžanga 30c. ypatai. Durų prizai, užkandžiai.

KOVO 28—SLA. 109 Kuopos Draugiškas Vakaras, W. Neffo 
svetainėje, 2435 South Leavitt Street, 7. v. v, Įdomus 
programas, užkandžiai, gėrimai veltui.. Įžanga 50c. Visi 

-yra kviečiami.
Kovo 29 — “Naujos Gadynės“ choras stato operetę, tfVogtas 

čigonas”, Sokol svetainėje, 2343 South Kedzie avė.
Kovo 29 — 12-to Wiardo Lietuvių Amerikos Demokratų Orga-

Bowling—Lunch—Bar
20 Bovvling AUeys 

10 Billiard & Pocket Tables 
' Lunch Room — Bar 

Bruck-Wiesner Rec. Co.
Incorporated 

Street 
Chicago, IR , 

■■ ■—; ■ ■ ...................................... 1 ■

21st Place Tavern &
Restaurant

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

degtinė ir cigarai 
ANTANAS IR AGNĖS STEKAI

Savininkai
701 W. 21st Place. TeL Canal 7522

UŽEIKITE PAS LIETUVI
PETER’S BUFFET

Prieš Highway Teatrų
Tavern Pale Alus Stiklais. Impor
tuotas ir Amerikoniškas Vynas ir 

Degtinė. Sandvičiai ir Chilų.
PETER KAZWELL, $av. 

6334 So. Weatern Avė.
Tel. Prospect 5086 Chicago, III.

si   ' 

QUEEN’S TAVERN 
Geriausios nušies degtinė, vynas 
Schlitz alus ir cigarai musu Užei
goje visados raudasi, taipgi gražus 
kambarys su stalais. dėl moterų ir 
jaunimo išsigerti ir svetainė pasi
šokti. Prašome visus kaip busite 
South sidėj atsilankyti j musu už
eigų.
VERA ’WALUSH ir ALEX RUZGUS 

Savininkei
6227 S. Ashlahd Arų, Repųblic 7330

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

mamKUCHlūN'SKAiinkft^
82th and Kean Avė. Wi|low Springs

Rendezvous Tavern
,, Persiskyrė su šiuo pasauliu kovo 19 dienų, 9:00 vai. 

vakare 1936 m., sulaukęs pusės amžiaus, gimęs Lietu
voj, Kėdainių apskr., Saukutų par., Saiikutų miestelyj.

I Amerikoj išgyveno 27 metus.
Paliko dideliame nuliudime moterį Oną po tėvais 

Venčikė, sūnų Vladislovų,’ seserį Vincentą Murauskienę 
ir šeimyną, švogerį Antaną Noreikį ir šeimyną, o Lietu
voj brolį Antaną ir Elzbietą Miržvinskius ir jų šeimyną 
ir sesers duktė Kristina Dildaitc.

Kūnas pašarvotas randasi namuose 1944 Canal- 
port Avė.

Laidotuvės įvyks u'tąrninke kovo 24 dieną, 9:00 vai. 
ryte iš namų į Dievo Apveizdos parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Leono Miržvinskio giminės,, draugai ir 
pažystami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą. Nuliūdę liekame,

Moteris, sūnūs, sesuo, svogerįs .ir gimines.
Patarnauja laidotuvių direktorius Butkus and Co.„ 

Tel. Canal 3161. %

nizacijos Masinis Mitingas parapijos svetainėje, 44th ir 
California avė., 2 vai. pp. Programas ir kalbėtojai. Įžan
ga veltui. Mitingas šaukiamas kandidato ady. J. T. Žu
do naudai.

BALANDŽIO 3—Moterų J. T. Zuris Boosters Komiteto Mass 
Mitingas. Chicagos Lietuvių Auditorijoj. Įvairus progra 
mas ir kalbėtojai, tarp jų kandidatas J. T. Zuris.

Bal. 4 — > 12-to Wardo Lietuvių Amerikos Demokratų Organi
zacijos bankietas pagerbimui John T. Zurio, Hollywood 
svetainėje, 2417 West 43rd Street. Programas, vakarie
nė, šokiai, kalbėtojai. Įžanga $1. Pradžia 8 v. v.

BALANDŽIO 12—J. T. Zurio Kandidatūros Vakaras Ashland
Boulevard. Programas, kalbos, šokiai. Bilietus 
galima gauti “Naujienose”, kitų laikraščių re
dakcijose, Cen tralinėj e Dem. raštinėje, Morrison viešbu-

Mano užeigoje visados, randasi ge
ros rūšies gėrimai, cigarai, užkan
džiai — penktadieniais veltui* žuvis, 
o šeštadieniais muzika, linksmas ir 
mandagus patarnavimas, Neužmirš*! 
kitę apsilankyti ir sueit i pažinti su 
našliuke moterių.

MRS. MARTHA GRIGAS, Sav.
6556 S. State St. TėĮ. Englevood 2792

BISMARK TAVERN
Mano užeigoje visados randasi ge
ros rūšies degtinė. Bismarck alus, 
cigarai ir mandagus patarnavimus. 
Taipgi yra svetaine dėl mitingų, ve
stuvių, parių ar kitų parengimų. Sta
lai dėl moterų ar merginu, gražiausi 
barai Chicagoje, už kuriuos /javo pir
ma dovana pirmoje pasaulinėje pa
rodoje Chicagoje. 1893 m. Neuž
mirškite apsilankyti pas našliukų. 
JOS. KIAUDA. 6101 So. State St.

tyje ir pas kiekvieną J. T. Zurio rėmėją.
BALANDŽIO 17—Lietuvių Jaunimo Draugijos (L.Y.S.) Bunco 

Party, Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 3133 South Hal
sted street, 7:30 vai. vakare. Tikslas padengti išlaidas 
meno ir dailės parodo, kuri rengiama Mandel Brothers 
krautuvėje, taipgi atgabenti eksponatų iš užmiesčio. Daug 
dovanų: laimėjimui ir gražus programas. Bilietai 25c.

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

patarnavimas.
MARIE MARKEL, Sav.

3416 S., Wan»ce St. 
Tel. Boulevard 3489.



CHICAGOS IR APIEUNKES UETUVIU
ORGANIZACIJOMS

COAL Furnished Roomsdraugijoms, kliubams, kuopoms

minimum
Turėdami ką ant pardavimoton

For Rent

kaip naujAŠ

l'ečiąus kadangi tokis kon- nespėsite išrinkti, tų valdybė

Chicago, Illinois
Kviečiu

Kotrina Virldetis ir Joseph Bartkus
/ ' i . . ‘ f'

BALSAVIMAS jBUS

Poli t iRa Į CL ASSIFIEO APS

UREAU np

Ūo adresu viri

ii.iįįiiĄ;~.n'

FOR DIRECTORS OF THE LIBRARY BOARD
CL ASSI Fi E D APS

(Balsuokit už Du)
Automobiles

Help Wanted—Male-Female
arbinm

1400 Sotith 59th Acenue

Išrinkit šiuos Kandidates dėl SUUrimo ir Progreso!

ai apleido 
’šu Kneė 

kinis, hea-

<ad jis 
s. švą- 
apleido

Antradieni, Balandžio-April 7 d„ 1936 
Polis Atidaryti nuo 6 vai. ryte iki 5 vai: vakare.

Cicero Demokratei 
Smarkiai Varosi

MICHULIS 
2502 W. 69th St. 

Tel. Ptospect 1057

roj PA- 
l KARAS 
S ARBA

pas 
darbo ir patarnavimo 
BUCkingham 5821. .

CENTRAL AUTO SALES 
3453 So. Morgan St.

$1100
$1500
$2500
$4500
$8500
$8750
$5000

3003-3039 Š*’«aWd 
VICtofy 127Ž-1Ž7.

te' 1935 De- 
ski^tlnai eko- 

Garantuotas

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

$2.00 per ton

2 karu garadžius — 30 
Išrodo dabai gražiai iš 

>. Geras pirkimas

niuose Šukiuose ' nurodo

REIKALINGAS kriaučius prie va
lymo ir ■ prošinirrio. ( 1711 S. Halsted 
Strėet..................... ' -

PARSIDUODA farma 200 akerų 
A No. 1 žeme, visa arba pusė. Vis
kas auga. Su ar be stako. Nemai- 
noms. Priežastį patirsite ant vietos. 
Joe Stulpin, Dowagiac,' Mich. Rt. 4.

PATAISYK STOGĄ IR 
rynas dabar

1 akro iki 1000 
keliu, su sodnais 
prie ežerų, tinka-

REIKALINGI patyrė vyrai i deš
rų dirbimo skyrių. Kreipkitės Monroe 
Packing Co., 1801 Monroe Street, 
Gary, Ind. Tel. Gary 6125.

ruoti; tinka profesionalam, nebrangi 
renda. N W. kampas 35th ir Halsted 
St. Gordoh Realty Company. Tel. 
YARds 4329.

Šeštadienis, kovo 21, 1936

|MAX KOHN. Turim Rusiška ir Tur
kiška tabaką, 1728 S. Halsted St. 
. CanaL- 9345, ~...............

kad pilnai 
libretas musu

REIKALINGA 
veiterka. Valandos nuo 7 iki 3 po 
piet. 6236 So. Western Avė.

Kadangi laikraščiai iškėlė

PARDAVIMUI pečius (anglim ir 
gesu) geram stovyj, 2 Rubber plants 
3231 So? Emerald Avė. antros lubos 
iš fronto. A

nariai yra kviečiami dalyvau

Klauskite dėl 
Paul Bruchas

LIQUOR pardavėjai reikalingi 
Klauskit: Mr; Motei.

2038 W. 51 St. . '

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, biznis išdirbtas per 13 metų 
Noriu apleisti Chicaga.

2349 S. Oakley Avė.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

TAVERN pardavimui — 942 W. 
69th St.. back baras. su 22 pėdų 
front baru. a 10 stalų ir kėdės, pi
giai. Tel. Wehtworth 8316.

PARDAVIMUI pirmos 
grosernė ir mėsos marketas 
pine vieta 

2633 W. 43rd St

BRIGHTON PARKE 2x4 naujas 
mūrinis $4,300, 2x5 mūrinis, aržuo- 
lu išbaigtas, apšildomi. Dvigubas ga- 
radžius, $4400. 3037 Throop St.

pilnai patyrusi

ton 
ton

Joe lilęIKą 
4135 So. Cafhpbėll Avė. 
■Tel,- ProfipeeV-į-3140 •

Help Wąnted—Malė 
Darbininkų reikia

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

REIKALINGA, moteris prie namų 
darbo. , Nesenęsnė kaip 45 metų. 
Pašaukit Willow Springs 62.

JANITORIUS parduoda mažus 
rakandus. Kas pirks rakandus tam 
paliks ir mažas darbas. Galima gau
ti ir daugiau. Kreipkitės 1825 So. 
Halsted St. i Store, darbas kitur.

KOTELIU, Restaurantų. Namų ir 
dirbtuvės darbai jus laukia. Atsilan- 
kykit i Wabash Employment Agency. 
14-tos lubos, 20 E. Jackson Blvd.

Pentudta ?, 
■r kainai?

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yi’a naudingos.

HANTON F» MACIEJEWSKI
• 5028 West 81st Place

. JAUNAS vaikinas, 23 metų ieško 
darbo ant farmos. Supranta visą 
farmų darbą. Atsišaukite John Mar
tinei, 5545. Fairmont Avė. Downers 
Grove, III. Box 616. Tel. Downers 
Grove 941 M.' ■ . ■<

•— 2 kambariai dėl gy- 
kampinis Storas ant biz

nio gatvės —- Skubiai nebrangiai 
301 N. Harlem Avė., Oak Park, III. 
Harlem ir Pleasant St.

[X] JOSEPH F. NOVAK
2311 South Blst Court

Indiana valstijoj, 170 
visa dirbama, tik 5 

Pasėta 10 akerių 
*. .JJ. Yra 500 
300 bušelių avižų. 

Gyv. namas 6 
i. Vanduo na-

< REIKALINGAS kriaučius prie 
abelno darbo.-J. P. Hermin, 4839 W. 
14 St Cicero.

FOR. SUPERVISOR 
(Biteubkit „bž Vien#)

S JERRY 1 VlTERNA
1831 South 49th Court

ąihms, ąęafctariis, ■. žema. 
tataw<ttdsąu ■ visokios :

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

KAMBARYS rendon — prie ma
žos šeimynos Matųuette Parke. 6504 
So. Ročkwell St. Antros lubos.

PARDUOSIU ar mainysiu 7 kam
bariu cottage. fumace apšildoma 
Brighton Parke ant dviflačio ai 
bungalow. 3934 W. 16 St. Tel 
Rockwell 6556.

RENDON kambarys, pavieniui —
4325 So. Fairfield Avė., Antros lu

Financial
Finansai -Paskolos

Parduodame
ANTROS RANKOS BtlDAVOJIMUI 

c . MEDŽI
Nauja Statybai Me

Lietuvi pąrdatėj.

KENDŽIU KRAUTUVE geroj vie
toj, priešais lietuviu bažnyčios ir 
mokyklos, taipgi Public School. Par
duodu dėl ligos.

1446 So. 50th Avė., Cicero.

PIRKSIME LOTA. Kas turite vie 
na ar du nebrangius bizniavus lo 
tus ant 63 St. tarpe Western ii 
Kedzie Avė. Ar kitur geroj vie

CICERO LIETUVIAI!
DEL SAVO NAUDOS

Furnitifre & Fixtures 
Rakandai-Įtaisąi

NUSIPIItKIT NAUJĄ DODGE
Gerai užmokėsim už jūsų sena 

kara. r /

- RENDAI kambarys vaikinui ar 
merginai. Valgi gali pasigaminti 
Renda pigi* 4917 S. Keeler Avė., 
Lafayette 1445.

ras. Turi 
davota tronk; 
lūs, heateris.

kliasos 
- kam

šų ar be nuosavybės

...... .  $3.75 per
$4.00 per 

..... .> $4.00 per 

...i...... $2.75 per
truckers charge

visus savo draugus ir pažystamus, ypač telšiškius ir 
navarieniškius j mano varduvių dienos paminėjimų — Subatoj, Kovo 
21 dieną, 1936. - -Su pagarba,

BRIGHTON PARKE mūrinis na
mas prie pat Archer Avė. ir Fran- 
cisco. Avė., apšildomas, dubeltavas 
garadžius. Mainysiu i bungalow 
Atsišaukit 4917 S. Keeler Avė. Tel. 
Lafayette 1445. L.-V.-Sirus

TAISAU NAMUS ir dengiu sto
gus/ rąiž prieinama kaina- . Darau 
dam ant išmbkėjiriio. Darba ga
rantuoju. ■■ -■ . .'o,'.,C1' ■;..;... '

FORD 1935 Sedan. Labai 
puikus karas ir mekaniškai 
kaip naujas. Taipgi C 4 QE 
1932 Sedan kaip naujas ■

PARSIDUODA Tavern. Pilnai i- 
rengtas. Geras biznis. Pigi renda, 

8239 So. Halsted St.

90 dienų raštiška garantija ir dešimties dienų - paBiįjėžiiiėjihio išban 
dymas duodamas su kiekvienu katu. ; : ,

iafciU it Malkos 
tęsite musų

GYVENU 6-se kambariuose vie
na, todėl noriu gauti 2 ar 3 vyrus, 
su valgiu ar be valgio, už prieinama 
kaina. 10856 W. Wabash Avė. 2-ras 
augštas. • v,

OLDSMOBILE 6 $Olįbe 1932 gra 
žus- mažas Kdtas. . $9 9 C

- Tiktai

Personai
Asmenų Ieško

Business Chances
Pardavimui Bizniai

MAINYSIU bizniava nameli ant 
loto ,ftrba automobiliaus. Namelis 
tinkamas visokiam bizniui. Savinin
ką rasite nedėlioj šiuo adresu: 

2951 W. 43rd St.

Real Eštate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

CHRYSLER pats • .paskiausis 
1934 DeLuxe Sedah. šis ka-. 
ras beveik nevartotas. Taipgi 
1932, Sedan, kaip , $OO|fe 

1 naujas. Tiktai .....

80 AKERIU farma. geros triobos 
ir mašinos, gera žemė, randasi 
Wisc. valstijoj, 230 mylių nuo Chi- 
cagos. Kaina $1900. Mažas jmo- 
kėjimas, arba mainysiu ant namo.

Kreipkitės vakarais.
5407 S. Kedzie Avė.

Tel. Prospect 5039

JOSEPH BARTKUS
3139 South Halsted Street

Tel. Boulevard 2800 Paul m. smith & company 
Real Estate and Insurance 

4631 South Ashland Avenue, 2 lubos 
Perkain, parduodam, mainom ka kas 
turite. Pagelbstim atnaujinti mergi
šius, 
mainymo, nttrėdami pirkti ar su ko
kiais kitais reikalais kreipkitės pir
ma prie musu, teisingas ir greitas 

> patarnaVmas jums bus ant naudos.

PATYRUS MERGINA dirbti trum- 
valahdąs prie lengvaus namu 

prie stalo.

FOlt TRUSTEE 
(Baiėiioiiit už Vienu)

NASH 1932 Sedan. /. Nauji tairai, 
trohkas. Saugus stiklai. Puikiam 
stovyj. Garantuojam, kad yra me
kaniškai geriausiam stovyj. Be dė
mės; Privatiško asmens nuosavybė. 
Paaukausiu už $225. Galima ir ant

Situation Wanted 
' ■■ Darbo Ieško

dirbtas gerai,, apgyventa skirtingoms 
tautoms. Priežastis pardavimo — 
mirtis. 6600 S. Morgan St.

CICERO BARGENAS. Parsiduoda 
geroj vietoj bučernė ir grosernė. 
Biznis išdirbtas per daug metų, šau
kite Cicero 3500,

GROSERNĖ ir mėsos marketas 
Gera lietuviu apylinkė. Cash. 2C 
metų įsteigtas biznis. .

4600 So. Wells St.

Atsišaukite
J. VILIMAS 

2636 W. 68 St.

RENDON 4 ruimai, 2 lubos, švie 
sus — dabar valome. 934 W 
29th St. .-

CHEVROLET hahjaį 
Luxe Seddh. , H 
nomiškas kai^fa.v 
kaip naujas tąjį 
dan, geras V.feąiš

, žvagiais. _________
laųjdUsių 1933 
į: atskirti nuo

. daugelio 
tarnavimą

OFISAI RENDON SOUTH SIDĖJ 
Moderniški ofisai: naujai išdeko-

NA&LĖ priversta . parduoti pigiai 
dideli murini namą, Storas ir .3 
flatai. Gera apylinkė.

5714 So. Damen Avė.

jį' 'y^'/ŽAGDĮ^į|;:,'Saį, j 
• Locąl ęnd Lottj?; jDistdrtce 

purpitųrę’" ; piMno MbVirig 
340&’■& BiisO Street

REO paskiaUsiąs 
dan. Jus

. buvo kada hdEs 
rus kai diena . 
dirbtuvę.
Tiktai ...Z,Ii,;:.;.;

PARDAVIMUI pigiai bučernė ii 
grosernė. Lietuviu apgyventa, biz
nis gerai eina. Atsišaukite M. J. 
Kiras. 3352 S. Halsted St.

FARMA 
akerių žemes į 
akeriai miško, 
kviečių, 20 akerių rugiu 
bušeliu kornų 
Visi geri budinkai. < 
kambarių su beismentu 
me, gazo šviesa, cementinė barnė, 2 
dideli vištininkąi, 2 karų naujas ga
ražas, 4 geri arkliai, 10 karvių, 19 
kiaulių, 150 vištų, 8 kalakutai, visas 
reikalingas mašinas, didelis sodnas. 
Man kaštuoja $18,000. Didelis bar- 
genas, parduosiu už pusę kainos. 
Priežastis pardavimo — senatvė. 90 
mylių nuo Chicagos. Dėl daugiau 
informacijų kreipkitės’

A. J. IWANOWSKI, 
14227 S. Wabash Avė., 

Riverdale StatiOn, Chicago. III.

Lietuvos Deifiokratijai 
Ginti Kongreso laikinis 
komitetas. <

PARDAVIMUI 185 akerų farma 
ant Fox River su gyvuliais, trak- 
teriais ir visais įtaisymais. R 1 
Box 51, Sheridan, III.

j PAIEŠKAU. apsivedimui vaikino 
arba našlio, blgivo^ kuris mylėtų šei
miniai gyvenimą; Esu našlė moteris, 
pasijtarlhti ir? turiu, bizni. Norėčiau 
JsUsipąžiriti’ su gerais 'vyrais, nes vie
nai yra per Sunku biznyje. Box 410 
4739 S. Halsted St- '

ŠTORAS pardavimui—kendžių. ta
bako, smulkmenų, mokyklos reik
menų ir ice cream, geroj lietuvių 
apylinkėj. Pagyvenimui kambariai. 
Nebrangiai. 2955 So. Union Avė.gi*iip§, kuriA laimėjo pereitose. 

pomiriącil'P'Sėį varo ^agi*; 
’tapij#. Kandidatus' Į }•
miesto valdybą. . v :

Rinktinai ? įal^iidžio
d. Didžiausi deip. oponentai bus; 

nežiūrint5

Išparduodame baru fikce- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storu fikčerius dėl 
bile kurio' biznio Įskaitant svarstyk
les, ^registerius’’ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite

svetainėj ant Leavitt st. Vi- 
šOs tMugijos, kuopos ir kliu- 
bai išrinkite atstoyus šioj kon
ferencijoj dalyvauti. Kurios

" APSIVEDIMUI mergina ar mote
ris nejaunėshė^ 30 mętųf v Malonu 
butų girdėti nųO farmėrkos arba ku
ri turėtu paritfmkF1 Wįnyj. Mano 
amžius 40 mėtų. Daugiau sužinosit 
per laišką, jei užinteresuoti malonė
kit rašyti.' . ,

Box -407, 
Naujienos, 1739 So, Halsted St. 

; ..s- , . . Chicago, III. .

NAMUSAVINlNkU ATYDAI 
Musų biutas ątttalkę patariinuš namu 
savininkams -reik ‘ 
rendauninkais. K

S FEUX A. ZDROJEWSKI
2909 South 49th Afenue

REIKALINGI PARDAVĖJAI
Pardavinėti komercinius Frigidaire 

ir Friėdrich Floating Air refrigera- 
tor kęsus' dėl bučernių, delicatessen, 
grosernių ir ' restaurantų Chicagoje 
ir apylinkių kautes. Liberališkas 
komisas. Geriausios rūšies propa- 
žicija, jeigu jus esate susipažinę su 
šiais bizniais. Patyrė vyrai turi 
pirmenybe. Telefonuokit dėl appoint- 
mentO MONroe 1710.

JULIUS BENDER, Ine. 
901 W. Madison St.

FOR ASSESSOR 
(Balsuokit už Viena)

S HENRY R. SCHWARZEL
1217 South 49ihs Court

Tai tiktai keletą karų. ■ Mes turime vietos išskaitliūdtj visbš 150 Pui 
kių Bergenu.-'• ■
TAI TIKRAI VIENA SYK PASITAIKANTI PROGĄ. 
NfcATlDĖLIOKlT, BET ATEIKIT ŠIANDIEN ĄRJ 
KOL STARAS DAR PILNAS. ATSIMINKIT, KIEfc) 
MUSUTURI TĄ GARANTIJĄ: KAIP IR ‘NAUJAS 
GRĄŽINSIM PINIGUS, 
MES PRIIMSIM JUSU 
DUOSIME JUMS DU J

•eLUkė 4 durų 
b0 dienu, 
jr naujas 
,,DeLuxe 
*295

OLDSMOBILE naūjUUšias 1936. Taj 
irgi yra VISAI NAUJAS KA- 

m ’ 1 Yiatus, ibu-
saugiUs stik- 

____  Jikrai labai gra
žus. Kainavo $1075, taipgi 
1934 Sedan kaip naujas. Mb- 
su kaina___________ $425
tiktai ............... ;... ' ""r

repubjikonąi, kurie 
kelią ? pralnimOjimą ? praeityję, 
galvą, kelia. . . ? . ’ . • . , . ;

> Demokratai., savo * agiitaci-

PARSIDUODA foreklozeriai Mar- 
Quette Park ir Southsaides apielin- 
kėj mūrinis buhgalow, kainos $5000 
iki $6000. Mūrinė cottage $3000. 5 
flatų mūrinis ir štoras ir šalę tuš
čias lotas kaina $1200. Lietuvoj — 
5 šeimynų modemiškas namas su 
plotu žemės, Pilviškis, priemiestyj 
arti upės už cash pigiai arba mai
nu. —- Kazys Ufnikis, Rašykite: 
Chas. Umich, 56 W. Washington St. 
Room 514.

mus pinti negu pitkšite kitur/
S. E. SOSTHEIM & SONS 

STORE FIaTURES 
1900 S. State St. CALumet 5£69

SKOLINAM PINIGUS
Nuo $25 iki $300 be komiso, nereikia 
turėti nejudinamo turto, paskola ant 
jusu parašo. Taipgi perkam, mainom, 
parduodam morgičius, namus, ukes. 
Turime apdraudos departmentą. 
Namon Finance Corp.

6755 S, Westem Avė..

DE SOTO Paskiausis 1932 Sedąn, 
šis karas duos daugelio metų 
ekonomiška patarnavimą. Yra 

..naujas visais ,at-.
žvilgiais. „Tiktai

PARSIDUODA kriaučių šapa, vie 
ta išdirbta 
venimo

NASH Vienas, iš
Sedan; Neitai 
naujo karo. < 
metų ekoftotų:. 
taipgi DeLdx« Sėdhh 
labai gfąžĮis^TiktaJ........... ...

STUDEBAKElį $3, " 
Sedan, vartam. 
Tarnaus tipk -pal 
karas. Taipgi 
Sedan kaip. 
naujas</J^tab,.t^

[itfatimu su
___  „___ __ Įhe' mokes

tis. Atdara kasdiCh. nuo 8 yaL ryto 
iki 8 vai. vak. ŠVėtitadiėhiais nuo 
10 ryto ’ iki piet 

LANDLORDS 
CHICAGO Ii 
1042 Wėst .. . .

Tel. Artiiitaj^ 
Mes esame JAU ilL.

FORCOtLECTOR
(Balsuokit už Viena)

Marouette Parke. Kaina tik $11,000.
Bizhio lotas ant 69 St. ir Canipbeli 

Avė;, Viskas išmokėta. Kaina $1500.
Apie šiuo? bargenus ir kitus, ku

rių negarsinaine šiuo kartu, kreip
kitės pas.

K. J. MACKE-MAČIUKAS 
?346 W. 69th St. Tel. Prospect 3140

Pakol dar nepervėlu. nes bargenai 
jau baigiasi, o kainos sparčiai kyla. 
Vieno pag. namas Br. Pk.
1 pag. su 2 lotais ............
2 pag. mufo namas ......
3 pag. mUrinis ..............
9 pagyvenimų mūrinis ....
6 Storai, mur. bal. pi.......
1 štor. 6 k. fl. mur ........
2 Storai ir 2 pagyvenimu muro na-

geram sto- 
........ $7500 
....... . $800 
....... $1000 
......... $650 
....... $1450 
...... $2000

KAS NORI dideli bargeną — 2 
flatų murini namą ir 6 kambarių 
murini cottage. Abu garu apšildo
mi. Paipatykit juos adresu 6501- 
6503 So. Bishop St., o paskui atsi- 
lankykit i mano ofisą susižinoti apie 
■kainą. Nepraleiskit šios ypatingos 
progos. 2 namai už vieno namo 
kainą. Pamatykit

• MR. W. K. LEMKE
33 W. Washington St. 2 lubos 

RANdolph 3750.

PLYMOUTH 1935 tJ’ėBke Sedan
V f Puikus kata Mieba 

; dirbtuvę. ? IŠFėligj 
ActiOn, SaūgiaišM

FOR PRESIDENT
(Balsuokit už Vieną)

S GEORGE STEDRONSKY
2406 South Auštin Boulevard -■

KAIP PIRMĄ IMUKfijiMA
____________„___ ______________ PI BALANSĄ,': „ ■. , \. ■ 

MES .ATDARI KASDIEN IR NEDĖLIOJ IKI 9 vAL. VAKARO.
' ■ U. S. AUTO FINANCE M
2535 N. Crawford Avė. (Pulaski -Road)

Atsiminkit’ musų numeri

- RECIVERIO GALUTINAS* 
IŠPARDAVIMAS

2 fl. po 4 kamb. muro namas, 
Brighton, Piarke. Kaina tik $4150..

5 kamb. namas, Brighton Parke. 
Kaina tik $1850.

4 flatu geram padėjime namas 
Bridgepdrte. Savininkas išvažiuoda
mas i Lietuvą, parduoda tik už $3600.

GREITAS PATARNAVIMAS 
Skblinam <piniguš 'aiit mortgičių. 
Užrašom visokios rūšies apdraudas. 
— Insurance. Padarom dokumen
tus. IŠrenduojam, parduodam arba 
išmainom nekilpojątnaš a savastis.

Z. S. Micketlcd & CO. 
6816 So. Westęrn Avė.

Hemldete 0800

Pašauk mus dėl dykai apškait 
liavimų. 25 metai patyHmo-“ 
Blekorius ir Štoglus.

Leonas Rooting Co.
8750 W.Am: ; ,
TeL Boulevata. 0250 .

Musų 20 metų teisinga^ patarnavimas yra musų, gar) 
busite užganėdinti. Kiekvienas ‘karas yra stropiai ? 
mekanikų ir tarnaus jums ilgus metus. 
HUPMOBILE visai haujas 19Š5 

metų DeLuxe ’ Sedtjm 
NIEKAD NEVARTOTAS, Kai
navo $1,450. Musų SAAR 
kaina tiktai .... ./ ■•■fM

COAL BACK TO OLD 
PRICES!

High Gračle Northern Illinois Coal 
Direct From Mine.
2 TON MINIMUM

PARDAVIMUI Tavern, geroj vie
toj, per 40 metų išdirbta ir nebu
vo uždaryta. Kampinis biznis su na
mu ar benamo.

Taipgi gali renduoti 20 mašinų 
garadžių,labai pigiai.

3464 Lituanica Avė.

PARSIDUODA 2 bizniavos praper- 
tės ant 69 Street tarpe Western Avė. 
ir California Avė. Ištiktųjų už 1/3 
kiek kaštuotų pastatyti. Labai gera 
proga dėl investmehto. i trumpą lai
ką bus galima uždirbti arba galima 
pradėti savo bizni, kadangi nesuriš
ta su “Leases”.

Gera proga dėl Pullman lietuvių, 
arba dėl tų, kurie dirba toj apielin- 
kėj. Beveik naujas medinis kampi
nis bungalow 6 kambariai, furnace 
apšilromi, 
pėdu lotas„ 
vidaus, if iš lauko, 
ųž $4000.

sumanymą' šaukti Amerikos 
lietuvių-' * kongresą Lietuvos 
žmonių toięįą gynimui ir de
mokratijos . ten atsisteigimui, 
tad Chicaąos veikėjų skaitlin
gas susirinkimas pasiėmė ini
ciatyvą? vesti kongreso organi
zavimo: darbą. Tam tikslui iš
rinko • laikiną' /komitetą iš 15 
asmenų,. kurio; valdyba: paves • 

visas Amerikos

gresas susidės tik iš organiza
ciją atstovų, yra reikalingą, 
kąd pačios organizacijos daly
vautų jo priruošimė. Kiekvieno 
miesto ir kiekvienos apylinkes 
organizacijų išrinkti atstovą! 
arba valdybų nariai turėtų su
šaukti savo konferencijas. Ko
lonijų konfereneijoą;,pąruoš ne
maža medžiagos ' ir planų . bų* 
Simam kongresui, išrinks rei- 
kalingas komisijas, pasirūpins 
atstbVų kelione &^y’o, organi- 
zaviinu, suįdomins organizaci
jų barius kova už demokrati
ją Lietuvoj. ; .

Chicagos ir apylinkės orgą- 
iiijsaoijų atstovų suširinkimąs 
įvyks balandžio 19 d. Neffo

BUICK paskiausis . 1934 DeLuxe 
Sedan. Negalima atskirti nuo 
naujo. Turi j.. saugiausius 
stiklus, heateri. Taipgi grą- 

ŽUS 1932 $275
Coupe ........................ “

Syki Gyvenime Pasitaikanti Proga
DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVIMAS NAUJAI IGYTOL AUTOMOBlLlŲ 
CHICAGOJE. • 'A A-.'‘"z V , p ‘ :
Nepirkit nei' naujo nei seno automobiliaus pirm hėgu atsilankysit i 
musu showrufmius. , -J • r -
MES PILNAI GARANTUOJAM, KAD SUTAUPYSIT NUO $100 IKI
Virš Į50 beveik naujų automobilių turi būti išparėttoth dėitar.

ŠTAI gera proga tam kas turite 
Iptą. Mainysiu 7 kambariu cottage 
— neta morgičiu. Atsišaukite 3604 
Sd. Emėrald Avė.. Calumet 4677.

mas, didelis garažas, 
vyje | mainus

Lotai prie Marų. bl. .. 
Lotai prie Westem .... 
Lotai prie Archer ...... 
5 ak. vištų fdrma ........ 
80 akrų farma ..........
arba mainais i namą, automobilių. 
Turim visur visokių namų, lotų, biz
nių ir farmų nuo 
prie miestų, gerų 
miškais ir. nekųrios 
mos dėl rezortų.

Viskas, parsiduoda lengvais išmo
kėjimais arba mainais. Mes turime 
tą ko Tamstoj ieškote. t..

Padarome paskolas nuo $500 iki 
miliono ant penkto nuošimčio. 5

Inšiurinas atpigo. — Pirma negu 
imsite ar atnaujinsite bile kokį in- 
šiuri'ną, paklauskite musų kainų, nu
sistebėsite. kad taip pigiai galite 
gauti tokią didele apsaugą (pro- 
teetion).

Ofisas atdaras dienomis, vakarais 
ir nedėliomis. .

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

ta kreiptis į 
lietuvių organizacijas kongre
so šaukimb reikalu.

Lietuvos demokratijai ginti 
kongresas r proponuojamas šau
kti Clevėlande, birželio 20 ir 
2i d.-r.

Proponubjama, kad mažos 
organizacijos galės pasiųsti įd 
vieną atstovą, o stambiosiom 
po vieną nuo kiekvienos 50 na-

FORCtERK
i ' ‘ ■ .**■ .•■'* ■ ■ z- >

(Balsuokit už Vieną)

jų partija sumažinusi mokes
čius; nukapojusi miestelio iš
laidas, i sumažinusi automobilito 
laisnių mokesčius nuo < $5 iki 
$2.50; aptaksavųsi stambiąsias 
krautuves, kad apsaugoti nuo 
per didelės konkurencijos smul
kiuosius biznierius; sutaupinuąi 
pinigų už; varantus ir nuošim
čiais. < J - • i’

Jie taipgi sakosi sutaisę miė-, 
stelio gatves ir įvedę trafikp 
švięsas, ir kad tie pagerinimai 
miesteliui “nekainavę”. O ga
liausiai, dideliu nuopelnu de
mokratai skaito tai, kad. mies
teliui „davę “tikrus” policistus 
ir ugniagesius. Policistai dabar 
nėvažiiiėja skvadkarais, bet ei
na per savo dežuruojamą teri
toriją pėkščiomis. (Sp) ' •

—.„..i „i.:—. 'V ------- --------------------------------------------------- *------ —
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