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Mussolini nusavino 
industrijas

Italijos diktatorius numato besiartinantį 
karą ir paėmė pagrindines industrijas 
karo reikalams; paleido “parliamentą”
RYMAS, kovo 23. —Dikta

torius Mussolini šiandie kalbė
damas “parliamentui”, pareiš
kė, kad karas Europoj artinasi 
ir kad todėl šalis turi būti jam 
pasiruošusi.

Tuo tikslu valstybė nusavina 
visas didžiąsias pagrindines pra 
mones, kurios nuo šio laiko tu
rės tarnauti veik išimtinai ka
ro reikalams.

Mažosios ir vidutinės indus- 
trijpos nebus liečiamos, bet ir 
jos turės prisitaikyti prie abel 
nų šalies reikalų.

Mussolini sako, kad didžio 
sios industrijos nusavinamos 
tikslu pašalinti pelnagaudystę 
ištikus karui ir tinkamiau su
tvarkyti industrijų veikimą, kad 
jis butų pilnai suderintas su 
šalies reikalais.

Kartu Mussolini paleido ir 
savo “parfiamentą”, kuris susi
dėjo daugiausia iš jo paties pa 
skirtų žmonių. “Parliamento” 
vietą dabar užimą nacionalė 
korporacijų taryba, apie ką 
Mussolini buvo užsiminęs jau 
1938 m.

b

Pabaltija susirupinusi 
savo likimu

Delei netikrumo padėties, prekyba Pabal
iuos šalyse veik visai baigia apsistoti

i ; .... -■”'uri -----------------
RYGA, kovo 237*— Po Vokietijos įsibriovimo kovo 7 d. į 

demilitarizuotu Paretrt|,'Šlaurry tinę- Europą^>užgulė didžiausia 
depresija, kokios nebuvo jau per daugelį metų.

Dabar vedamos Locarno valstybių- ir tautų sąjungos dery
bos daro padėtį tik dar labiau* įtemptą.

Suomijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos miestų gatvės išro
do kaip šventadieniais. Visokia prekyba skundžiasi, kad artina
si visiškas prekybos apsistojimas.

Pabalti jos spauda mano, kad Franci ja ir Rusija tiek pat bi
josi Hitlerio taikos pasiūlymų, kiek jos bijosi ir karo, nes per 
Hitlerio pasiūlytus 25 taikos metus Vokietija pasidarys žymiau
sia valstybė Europoj.

Francija, pasak laikraščių, jaučiasi, kad ji smunka iš vado
vaujamos pozicijos Europoj. Rusija irgi jaučią pavojų plintan
čios Vokietijos įtakos centralinėj Europoj, kur dabartinė Ru
sijos sovietų valdžia veda grynai caristinės Rusijos politiką.
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MARYLAND VALSTIJA PO VANDENIU
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potvynių kenčia ne vien Pennsylvanija, Ohio, Virginia ir Conn., bet ir Maryland. štai apsemtas miestas Maryland vals- 
ytijoje, Cumberland.

Ohio upei kilant 
Portsmouth gyven
tojai bėga į kalnus

Potvinių pavojus Ohio upės klo
ny dar nėra praėjęs, nes van
duo vietomis nepaliauja kilti

kovo
Ohio

No. 71

Masinis čiepijimas 
nuo tyfo Connecti- 

cut valstijoj
Karo stovis veik visoj Naujojoj 

Anglijoj. Naujų potvynių pa
vojus

500,000 tonų popier- 
malkiųper Klaipėdą

24 kiaulių vagonai
^IRusiją,

Tautų sąjungą kvie
čia Italiją ir Ethio- 

piją taikintis

LONDONAS, kovo 23. — 
Keistame posėdyje tautų są
jungos komitetas atsišaukė į 
Italiją ir Ethiopiją baigti karą 
ir pradėti taikos derybas.

Atsžšaukmas buvo/padary 
tas sprogdnėjant /bomboms 
šaurinėj ir pietinėj Ethiopijoj, 
o ir pačiai Europai su susido
mėjimu laukiant Hitlerio atsa
kymo j Locarno valstybių pa
siūlytą taikos planą.

Nuo Hitlerio atsakymo daug 
priklausysianti ir taika Afri
koje. Bet jau dabar nujau
čiama, kad Hitlerio atsakymas 
nebus palankus. Hitleris jau 
keliose savo kalbose yra užsi
minęs, kad jis nedarysiąs jokių

kompromisų ir neįeisiąs jokiam 
svetimos valstybės kareiviui j- 
žengti į Vokietiją. O pasiu 
lymuose ir buvo paduotas su
manymas, kad siaurą Pareinio 
juostą patruliuotų neutralės 
šalies kariuomenė.

Kad nusipirkti Italijos pa 
lankumą ir jos prisidėjimą prie 
Locarno valstybių, Franci j a yra 
pasiryžusi parduoti Ethiopiją 
ir atšaukti sankcijas Italijai. 
Bet tam griežtai priešinasi ma 
žosios ir kitos tautų sąjungai 
ištikimos valstybės. Jos sako, 
kad , negalima užimti stiprią po
ziciją prieš Vokietiją tuo pav 
čiu laiku1 atsižadant sankcijų 
prieš Italiją, kuri irgi ne tik 
sulaužė sutartis, bet ir karą 
pradėjo.

PORTSMOUTH, Ohio, 
23. — Potvinių pavojus 
upės klony dar nėra išnykęs. 
Tiesa, upė nuslūgo ties Pitts< 
burghu, bet dabar pakilęs van 
duo slenka žemyn upe, užlieda 
mas naujas apielinkes, kurias 
ikišiol potvinys nebuvo palietęs.

šis miestas irgi pergyvena 
potvinio baimę. Vanduo Ohio 
upėj nepaliauja kilęs ir gyven 
tojai keliasi į apielinkes kal
nus. Vedančios į kalnus gat
vės pilnos visokiausių vežimų, 
kuriais žmonės gabena savo 
turtą ir rakandus. Sankrovinin- 
kai irgi kelia savo prekes į ant
rą augštą, arba jas gabenasi į 
kalnus.

KLAIPĖDA.—Klaipėdos spaiV- 
da rašo, kad šią vasarą pei 
Klaipėdos uostą esą numatyta 
tranzitu pervežti iš Rusijos į 
Tilžę ir Ragainę apie 500,000 
tonų popiermalkių. Ankštybes • 
niais laikais popiermalkių per 
Klaipėdos uostą praėjo šitiek: 
1932 m.—91,886 t., 1933 m. — 
119,104 t, 1934 m.—163,250 t. 
ir 1935 m.—107337 t. Vadina
si šiais metais popiermalkių per 
Klaipėdos uostą praeitų beveik 
5 kartus daugiau kaip perei
tais metais. Spėjama popier
malkes pradėsiant čia eiti ap’.e 
gegužės mėn. pabaigą.

Pennsylvania laidoja
108 žuvusius 
potviniuose

TAI BENT DOVANA!

KLAIPĖDA.— Lietuvos 
leivis praneša, kad šiomis 
nomis iš Klaipėdos išsiųsti į 
Rusiją 24 vagonai lašinimų kiau 
lių. Paskutiniu laiku dėl pa
lankaus oro į Rusiją esančios 
siunčiamos ' daugiausia gyvos 
kiaulės.

Ke 
die-

Vokietija ruošia 
sakymą locarno 

valstybėms

£ HARTFORD, Conn., kovo 23. 
—Valstijos sveikatos departa
mentas išleido labai griežtą įsa 
kymą čiepyti nuo tyfo visus 
potvynio sryties gyventojus.

Įsakymas vykinamas pagelba 
milicijos ir tuojaus pradėta 
čiepyti 30,000 žmonių, kad ne
prileisti ligų plytimo. Tose vie
tose gi, kur ligos jau pasireiš 
kė, tuojaus tapo paskelbta 
griežta kvarantina.

Tokių pat priemonių stveria- 
mąsi ir Massachusetts valsti
joj.

šiaurinėj daly Springfield, 
Mass., liko paskelbta kvaranti
na ir įsakyta gyventojus čie
pyti.

Lowell, Mass., 32 žmonės 
apsinuodijo maistu, užvalgę po
tvynio sugadinto maisto. Am- 
herst gi kelis žmonės susirgo 
škarletina ir milicijai įsakyta 
gyventojams neleisti sugryšti 
į savo nesveikus namus.

Ikišiol apskaitoma, kad Nau 
jojo Anglijoj žuvo 37 žmonės 
Bet manoma, kad skaičius žu 
vusių padidės, nes pasigenda

i
Locarno valstybių pasiūlytas 

taikos planas bus atmestas

Šimtai žmonių bėga 
nuo potvinio 

Cincinnati
CINCINNATI, Ohio, kovo 

—Ohio upei pakilus 57 pėdas ir 
vis nepaliaujant kilti, šimtai 
Cincinnati ir apielinkes gyven
tojų, kurie gyvena arčiau upės 
ir nujaučia, kad ir juos pot- 
vinys gali pasiekti, bėga iš sa
vo namų ir keliasi į saugesnes 
vietas.

23.

BERLYNAS, kovo 23.— Vo 
kieti jos valdžia ruošia atsaky
mą į Locarno valstybių—Fran 
ei jos, Anglijos, Belgijos ir Ita 
Ii jos— pašildytą taikos planą.

Valdžios atstovas davė aiš 
kiai suprasti, kad Vokietija pa< 
siūlytą planą griežtai atmesian- 
ti, yapč pasiūlymą 21 kilomet
ro juostoj palei Pareinį įsteig
ti neutralizuotą zoną, kurią pri 
žiūrėtų internacionale komisija 
ir patruliuotų internacionalinė 
kariuomenė.

Vokietija taipjau atsisakys 
leisti tarptautiniam 
spręsti, ar Vokietija 
Locarno stuarti.

teismui 
sulaužė

»>0RRx
Chicagai ir apielinkei federa- 

lio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Apsiniaukę, tarpais galbūt 
lietus; šalčiau.

Vakar 12 vai. dieną tempe
ratūra Chicagoj e buvo 67°.

Saulė teka 64:48, leidžiasi 
7:05.

NEW YORK.—Paskelbta, kaa 
vibna moteris iš Nassau? kaun 
tės gavo tokią dovaną, kad vien 
pajamų taksais ji turėjo su 
mokėti net $1,253,773.40. Spė
jama, kad dovana turėjo vir 
šyti $3,000,000. Moteries var
do neskelbiama, taipjau neskel 
biama ir nuo ko ji dovaną gavo.

YUMA, Ariz., kovo 23. — 
čia sustojus -traukiniui 15 mi
nučių, apsivedė mūviu komikas 
Jack Oakie ir buvusi Follies 
aktorė Venita Varden. Po to jie 
toliau tęsė kelionę iš Holly- 
wood į New Yorką.

Jau dabar vanduo upėj yra 
penkiomis pėdomis augščiau 
gatvių. Bet jį neleidžia išsi
lieti palei visą paupį pastatyta 
augšta siena. Bet jei tas už
tvaras pratruktų, arba jei van
duo dar vieną pėdą pakils augš* 
čiau, tai miestas liks užlietas.

Gyventojai dabar ramiai ke
liasi į kalnus, bet tarp jų kiltų 
tikra panika, jei pratruktų už
tvaras ir vanduo pradėtų verž
tis į miestą.

Dar vakar miestas juokėsi iš 
įspėjimų būti pasiruošusiam 
prie potvinio. Bet šiandie visose 
sankrovos kelia mašinas ir pre 
kės iš rusių ir pirmų aukštų į 
antrus augšttfs. O kurie ne
turi antrų augštų, tie gabena
si visas savo prekes į kalnus. 
Optimizmas išvengti potvinio 
yra visai išnykęs ir visi su bai
me žiuri kaip vanduo upėj pa
maži, bet nualotos kila ir jau 
yra pakilęs augščiau miesto.

PITTSBURGH, Pa., kovo 
—Vos spėjo vanduo kiek 
slūgti, pirmiausia susirūpinta 
palaidojimu žuvusiųjų potvy
niuose. O Pennsylvanijos potvi
niuose žuvo viso mažiausia 108 
žmonės. Jie dabar laidojami 
Pittsbirrghe, Jamestown ir ki
tuose miestuose.

Vakar Pittsburgho priemies 
ty Etna liko palaidota mote
ris ir penki jos vaikai. Visus 
juos potvinys užklupo jų na
muose ir jie žuvo eksplozijoj ir 
gaisre, kuris kilo arti jų 
buvusioj dirbtuvėj.

Epidemijų pavojus 
burghe išnykęs, miestui 
geriamojo vandens.

Raudonasis Kryžius, turės 
šelpti 110,100 žmonių. 58,900 jų 
randasi Pittsburghe, o kiti — 
kitose Pennsylvanijos dalyse.

(Vėliausiomis žiniomis, Penii- 
sylvanijoj žuvo ne 108, bet 112 
žmonių. Skaičius žuvusių gali 
dar padidėti).

at-

namo

Pitts- 
gavus

PHILADELPHIA* Pa., kovo 
23.—Šiandie sustreikavo 3,000 
darbininkų drabužių valyklų 
dažytojų. rStreiką remia 
kriaučiai.

ir 
ir

Nubaudė už agi 
tačiją

Medis užmušė pieni 
ninką

KAUNAS.—Vasario 19 dieną 
Kariuomenės teismas sprendė 
dviejų piliečių bylą, kur vie
nas buvo kaltinamas platinęs 
vieną egz. atsišaukimo, o ant
ras vakaruškose pradėjęs kal
bėti ir agituoti prieš valdžią 
Pirmasis—V. išeškaitis —. nu
baustas 1 metais, antrasis —A. 
Rukiuža—2 metais kalėjimo.

TOKIO, kovo 23. —Sąryšy 
su militaristų maištu, mikado 
devynius žymius Japonijos ge 
nerolus atšaukė iš tarnybos ir 
perkėlė į “laukiamąjį sąrašą” 
o 29 generolus ir 2 pulkininkus 
perkėlė į naujas vietas.

BAGDADAS, Irau, kovo 22. 
—- Banditų vadas Khoshowi, 
liko užmuštas laike penkių die
nų susirėmimo tarp baudžiamo
sios ekspedicijos ir banditų. 
Mūšyje žuvo ir 17 kitų žmo
nių.

apylin- 
virsda-

Šakių apskr. Kidulių 
kėje Karališkių miške 
mas medis nudaužė gret stovė
jusio medžio šaką, kuri krisda 
ma pataikė ten stovėjusiam 
Karališkių pieninės vedėjui J. 
Sakalauskui ir jį vietoje užmu
šė. Sakalauskas turėjo 24 m. 
amžiaus.

Jauja, kad jie galbūt yra žu 
vę. -r

Gręsiantis lietus gali sutruk 
dyti gelbėjimo darbą ir padi 
dinti išsigelbėjusių ir likusių be 
pastogės žmonių vargą. Taipgi 
gali padidinti ir ligų pavojų.

Karo stovis tapo paskelbtas 
visose Naujosios Anglijos vals- 
tijose, bent tose jų dalyse, ku 
rias palietė potvyniai. Gyven 
tojams tose vietose neleidžiama 
rodytis gatvėse po 9 vai. va 
kare.

Tik dar niekurie Hartford na 
mai susilaukė elektros. Kituose 
gi tebėra tamsu ir šalta. In 
dustrijos negaus elektros ma
žiausia dar per savaitę laiko. 
Nuostoliai, kaip apskaičiuoja 
ma ,siekia $25,000,000.

Veik visos Naujosios Angli
jos didesnės upės 
tirpstantis ledų 
taipjau smarkus 
vėl žadina baimę 
nių.

Conn. gubernatoriui 
išvažiavo į Washingtoną pra 
šyti federalinės valdžios su
teikti $10,000,000; atstatymui 
Hartford, MidcUe!town, Port 
land ir mažesnių miestelių pa
lei Connecticut upę, nes pati 
valstija savo lėšomis neišsigali 

i to padaryti.
(Taip vadinama Naujoji An 

• glija susideda iš Mass., Conn., 
, N. H., Vermont ir Maine vals

tijų).

atslūgo. Bet 
susigrūdimai 
lietus 
naujų

rytoį, 
potvi

Gross

NaujienųRadio Programai
Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas

ŠEŠTADIENI 
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 Programus galima 
girdėti už kelių šimtų mylių nuo Chicagos.

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.



CHICAGOS

NAUJIENOS, Chicago, UI,

P-nia Beriiice Vaišvi 
lienė gauna tikietą 
į dovanų laimėjimo 

vakarą.

Draugijos Inicijacijos ir Do
vanų Laimėjimo vakaro ti- 
kietų. AČiu p-niai Almonienei 
už tai.

Antradienis, kovo 24, 1936

Frank M. Valaitis gavo tikietą Į ninku. “Vilija” anglių kompa- 
į Inicijacijos ir Dovanų 

Laimėjimų vakarą.

YRA PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA 
VALDYBA: P. MILLER, finansų sekretorius

J. MICKEVIČIUS, prezidentas J. DEGUTIS, iždininkas
K. KAIRIS, vice-prezidentas P. GALSKIS, trustisas
V. MANKUS, sekretorius P. MILĄ SAUSRAS, trustisas.
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DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas, J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius.
Draugijos konkurso ofisas atdaras tris dienas savaitėje—panedėliais ir ketvergais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 va
karo, nedėldieniais nuo 9 iki 1 vai. po piet. Nariai Draugijos reikalais arba norintys įstoti Chicagos Lietuvių 
Draugijon, malonėkite atvykti i Draugijos ofisą čia pažymėtu „laiku. Draugijos konkursas baigsis balandžio 30 
d. Gegužės 3 d., tuoj konkursui pasibaigus, ivyks garsusis INICIACIJOS IR LAIMĖJIMŲ VAKARAS. 
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS, 1739 SOUTH HALSTED STREET — Telefonas CANAL 0117

Chicagos Lietuvių Draugijos Konkursantų stovis įrašytais nau
jais nariais, taipgi numatoma kvota kiekvienam konkursan- 
tui kiek dar turėtų įrašyti narių iki balandžio 30 d., 1936 m. 
Kiek kurią savaitę konkursantas įrašys narių, tiek jo kvota 
sumažės. Neabejoju, kad darbštus konkursantai pasirūpins 
savo kvotas užpildyti. Draugija bus jiems dėkinga.

Konkursai! tas įrašė Narių
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16.. ..
15.. ..
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.... 8.. 

.. 10.. 
.... 8.. 
... 6.. 
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Frank Bulaw ..........................
P. Martinkaitis (Senas Petras) 
Kazys Steponavičius...............
Vincent B. Ambrose .............
Petras Galskis ......................
Petronėlė šliužas ..................
Benediktas Vaitekūnas ..........
Agnės Grakauskienė ..............
Frank Klikna ..........................
Antanas Mikšys ...................
Antanas L. Skirmontas .......
Alex Ambrazevičia ...............
Magdalena Ratkevičienė .......
Louis Antanavičius ... ...........
Zigmas S. Mickeviče ............
Ona Mittskus ........ .................
Walter Neffas ...... ........ .........
Petras Bozgus.........................
Kastas čepulevičius ...............
Marė Kemėšienė , „J.,.../...... J.
Antanas Visbaras . ................
K. G. Urnežis ..........................
Jonas Sinkus ........... .............
Ona Vilienė ........... . ........... .
Petras Geniotis ........ .............
Antanas Lungevičius ............
Petras Rasalis ......................
Juozas A. Jankus ...................
Stasys Rimkus ........'.............
Antanas Marcinkevičius .......
Jonas žurkauskas .................
Joseph P. Gercius ..................
Uršulė Shirmulis .......   2...
Draugijos veikėjai įrašė .............. 243
Arthur Montvidas .................. 10.......
Iš viso jau įrašyta naujų narių 1250.

6
3
6

2
3

Dar turėtų įrašyti 
Kvota:

............44

.............45

.............62

............77

............ 39

.............24
.............. 19
............ 18
............ .12
............14

............ 10

.............13

.............13

.............. 13

.....U.......10

tanas Masiulis, bridgeportie- 
tis, geras vyras, dabar bus 
Draugijos narys. '

Raymondas Dugnas, bridge- 
portietis, sumanus vyras. Jį 
Draugijon įrašė p. Frank Bu- 
law.

Frank Shirvis, 7657 Paxton 
Avė. Tai savo laiku buvęs žy
mus lošėjas, dainininkas, kul
tūrinio darbo dalyvis. P-nas 
Frank Shirvis yra malonaus 
budo, inteligentiškas žmogus.

P-nia Mikalina Grinienė, ku
ri gyvena atti Keiiosha far- 
mo j e, atvyko Chiėagon .įsira
šyti Chicagos Lietuvių Drau- 
gijoii. P-nai Grriniai yra geri 
“Naujienų” patriotai, skaito 
jas nuo pat įsikūrimo. P-nia 
Grinienė sako, kad ji dabar 
bus ne vien gera naujienietė, 
bet ir Chicagos Lietuvių Dr- 
jos narė, Kreditas p-niai Vaiš
vilienei už šios ponios įrašy
mą Draugijon,

P-nia Marė Almonienė 
pasidarbavo

Ponia Marę Almonienė ne tik
tai įrašė Draugijon gerą, ma
lonaus budo žmogų p. Petrą 
Matulaitį, bet dar paėmė par
davinėti Chicagos Lietuvių

Naujas Narys
P-nas Alex Paplauskas, 6002 

So. Wood St. pats įsirašė Chi
cagos - Lietuvių Draugijon. 
Musų naujas narys p.t Pap
lauskas yra rimto budo, logiš
kas kalboje, gana plačiai gy-- 
venimą pažįstas žmogus. Lau- 

kada p. Paplauskas 
įrašys visą šeimy- 
Alex pasirūpink, 
šeimyna rastųsi 

iki konkursas pa-

ksime, 
Draugijom 
ną. Well, 
kad tavo 
Draugijoje
sibaigs—bus visiems tikietai į 
Inicijacijos ir Dovanų Laimė
jimo vakarą.

Garsinkitės “N-nose”

Kon. Agnės Grakaus
kienė įrašė:

Ir’
PP-

SKAUSMAS 
DINGO 
KAIP 
MAGIJA

Raudonu Kryžių

nija yra 3700 So. Spauldlng 
Avė. Tel. Faf. 2584. Reikale 
anglių musų Draugijos Ua- 
riarrils patartina neužmiršti, 
kad šiame biznyje yra narys 
musų bendros organizacijos. 
Patarnavimas skubus ir drau
giškas. Gerai, kad šį žymų

P-nas Frank M. Valaitis įra
šė Draugijon p-nią Veroniką 
Žilių, 18-tos apylinkės gyven
toją. Gerai Frank, pasirūpink 
daugiau, narių įrašyti, bus ti- 
detų visai Jūsų šeimynai į biznierių p. Neffas Draugijon 
inicijacijos vakarą. įrašė.

(Tąsa pusi. 3-čiam)

Kon. Walter Neffas A.L.DavidoniS, M.D. 
jrase: 4M0 g Michigan Ave>

Leon J. Petrulis, 7121 So. VALANDOS:Kenwood 5107 
Rockwell St. P-nas L. J. Pet- nuo 11 valandai nrto
' v v .... . nuo 6 iki 8 valandai vakare,rulis, žymus biznierius, vie- j Apart šventadienio ir ketvirtadienio, 
nas iš “Vilija” Coal Co. savi-

ADVOKATAI
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... . kvota užbaigta
Dar turėtų įrašyti 639

P-lė Violet Sviloiv, 3351 
ving Park Blvd. Tai duktė 
Svilow, stambių Northsideš 
biznierių ir musų kultūrinio 
lietuvių gyveninio aktyvių da
lyvių. P-lė Violet Svilow yra 
stenografė, sumanaus budo 
jaunuolė. Greitu laiku visa p. 
p. Svilow šeimyna bus nariai 
Chicagos Lietuvių Draugijos.

P-nia J.psephine Sakolas, 
3545 W. i’ėth •‘Suko-
lai gyvena Ciceroje, bet taver
no biznį turi čia pažymėtu 
adresu. Gerai, kad musų kon. 
p-nia Grakauskienė šią apsuk
rią moteriškę įrašė Draugijon, 
bet dabar lauksime, kada įra
šys p. Juozą Sukolą. Kuę du 
tai vis ne vienas.

P-lė Marė Gračykaitė, su
mani mergina, ją Chicagos 
Lietuvių Draugijon įrašė mu
sų apsukri konkursantė p-nia 
Grakauskienė.

Pastebėkit Faudonų Kryžių 
ant Plasterio kada pirksit

RED CROSS 
PLASTER

Padarytos Johnson U Johnson, didiiąusią 
pasauly išdirbinėtojų chirurgiškų dalyką 

Parduodamos Visose Vaistynėse

kad gerą būrį naujų narių su
žvejojus. P-nas Antanas Mik
šys yra stambus Mt. Green- 
wood veikėjas, jis taipgi dar
buojasi ir SLA. konkurse, su
organizavo naują SLA. kuopą 
Blue Islande.

Praeitą savaitę kon. A. Mik
šys įrašė du naujus narius — 
jaunuolę Marę Gapšis ir Sta
nislovą Kulikauską, abu brig-

Kon. A. L. Skirmontas 
įrašė:

P-nia Veronika Kraučiunie- 
nė, Harvey, III. gyventoja, ge
ro budo, draugiška įnoteriškė.

P-nia Marė Miller, taipgi 
Harvey, III. gyventoja. Musų 
konkursantas A. L. Skirmon- 
tas čia sėkmingai darbuojasi. 
Atrodo, kad jis savo kvotą 
tikrai užpildys.

Kon. Antanas Krasaus 
kas įrašė:

Antanas Mikšys
Atrodo, kad musų, konkur

santas p. Antanas Mikšys savo 
naujų narių kvotą tikrai už
pildys. Jo darbuotės kolonija 
M t. Greenwood gana siaura, 
bet jis jau įrašė šešioliką nau
jų narių. Nusitaręs baigiantis 
konkursui stipriai paspausti,

Ikon. Frank Bulaw 
įrašė:

P-nų Semeiių šeimyną
Stambus kreditas priklauso 

p. Bulaw už įrašymą visos 
ppl šemežių šeimynos Ghica- 
gois Lietuvių Draugijon. Ketu
ri'šeimynos nariai — p. Anta
nas ir p-nia Marė šemežiai, 
taĮipgi sūnūs Edvardas 17 me
tų ir duktė Antanina 16 metų. 
P-;nai .šemežiai yra pasiturin
tys Westsidės biznieriai, laiko 
gražiai įrengtą taverno biznį, 
inteligentiški žmonės. Pavyz
dingas dalykas, kad . Chicagos 
Lietuvių Draugijon rašosi čie- 
los į šeimynos, kitos lietuvių or
ganizacijos Chicagoje, tur būt, 
tuol pasididžiuoti negali. An<

Ponia Frances Pajaugis, 
springficldietė. Musų konkur
santas p. Krasauskas pradėjo 
darbuotis, jis mano, kad iki 
konkurso pabaigai pustuzinį 
naujų narių Springfielde tik
rai įrašys. Gerai, Antanai, 
darbuokis, laukiam iš tavęs 
darbo pasekmių.

Kon. Peter Giniotis 
įrašė:

Stanley ir Karoliu D irkis > 
bridgeportiečiai, jauni, kultū
riški žmonės. Gerai, kad mu
sų kon. Peter Giniotis suranda 
tokių gerų narių Draugijom 
Lauksime daugiau.

ŠIOS SAVAITES

Eitra Bargenai

“MANO SŪNELIS 
BUVOTOKS

KODAS.
VERKDAVAU 
ŽIŪRINT Į JĮ”

“Turėdavau privilioti, kad valgytų 
Ir nežiūrint ką, valgė vis buvo men
kas. Visuomet būsiu dėkinga moti- 
Sai, kurt man pasakė apie Triner’s 

itter Vyną”.
Trlner’s Blttor Vynas yra senas, at- 

sakantls Beimyninls vaistas, kuris ap- 
•augo nuo užkietėjimo, gasų, nemie
gojimo, blogo kvapo, odos nesveiku
mų ir negerumų sąrySy su vidurių 
neveikimu, ir priduoda pasigėrėjimą 
silpniems apetitams. Galite gauti jo 
visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

K.P. GUGIS
ADVOKATAS

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

____ ofisas—3323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:304 

Tel. Boulevard 1816.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

Dagai sutarties.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 Iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai.. Nedaliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted SL 
Tel. Boulevard 1401

Joseph Triner Company, Chicago 
r11 r --------- 11 -................................... ■■•■•==

AKUŠERĖS

Miesto 
Kamb. 
Namų

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So. Rockwell St. 
TelephODAt Reuublic 9723

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis

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

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

Telefonas Republic 7868

tLindleum *
9x12

ROOSEVELT 
FURNITUREI

2310 West 
Roosevelt Road

Tel. Seeley 8760

Mrs. Anelia K. Jarus?
• Physical Therapy 

and Midwife
6630 S. Western 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252

Patarnauju 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

Laidotuvių Direktoriai
............. ... ....../,............. . ■ ' ......______________ ■ • - '

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1188

A. MASALSKIS
3807 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

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

J. F. RADŽIUS
668 West 18th Street Phone Canal 6174

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

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

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

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

S. C. LACHAVICZ
42-44 East 108111 SL Tel. PuĮlman 1270 arba Canal 2515

J. LIULEVIČIUS
4092 Archef Avėnue Phone Lafayette 8572NAUJIENOS”

PASIUNČIA PINIGUS
l LIETUVA

■ LITAIS 
Persiuntimas nebrangus.

1739 S. Halsted St
CHICAGO, ILL.

Night/ an'4 Tlfornin^l
Promote a Clean,HealthyCondition |
Del Akių suerzintų nuo Saulės, Vėjo, 
arba Dulki jį, vartokite keletą lašų Mu
rinę. Jis Atgaivins, Suramins,Pasmagins.

. / ~ -

Sale for I afant or Adult. At all Druggists.
VFrite for Free Eye Bopk Murine.Company, Dept. H. S., Chicago

Ofiso Tel. Boulevard 5918
Rez. Tel. Victory 2348
Dr. Bertash 

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

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:36 
Nediliomh pagal sutarti.

USE

TOUR

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

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

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 8395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted SL

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

3407

Miesto ofisas
No. Clark St. 11 floras

Tel. Dearbom 3984 
Rezidencija

Lowe Avė. Tel. Yards 2510

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z, Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Av<
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutarti.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio, Seredoa ir 
Pėtnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600.
I

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

vak. Nedalioj pagal sutarimu.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu TeL: Prospect 1930

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washmgton St
Room 737

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

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

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo 
6—8 v. vak. Ne dė Ii o j pagal sutarti

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OP£ 
LIETUVIS 

Optometrically Akiu Specialistas.
Palengvins akiu įtempimu, kuris 

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

mos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 
I. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso. 
Akinių Dirbtuvi

Tel,

Ofisas ir
756 West 35th St.

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. diena.
8

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Amerikos Lietuvių Daktarų 
________ Draugijos Nariai.________

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

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

Tel. Seeley 7330
Namu telefonas Bruną niek 0597

Kiti LietttyiaĮ Daktkrai.

Ofiso valandos:
Kasdien nuo 1-4 p. p. it 7-9 v. v. 
TeL: Hemlock 5524. dieną ir nakti. 
Dr.Constance A.0 Britis 

GYDYTOJA IR CHIRURGAS
Ofisas 

2408 W. 63rd St.
. Res.

6000 So. Campbell Avė.

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.
•n

KITATAUČIAI
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 vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. 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 vai ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dienų.

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 iki 8 vai Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 2400

Ofiso Tel Dorchester 5194 
Rez. TeL Drexel 9191 

Dr.A.A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku. Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų.

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

liomis ir šventadieniais 10—12 
disnų,

____________________
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Chicagos Lietuvių 
Draugija

(Tas a iš dus!. 2-ro)
John Al etanas, 2225 South 

Leavitt St., tai geras Westsi- 
dės dailydė, karpentcris. Rei
kale neužmirškite savas pas 
savo. Geras darbas, skubus 
patarnavimas ir prieinama 
kaina užtikrinta visiems, ku
riems p. John Alelunas patar
naus. šį gerų amatninką 
Draugijon įrašė stambus biz
nierius ir musų konkursantas 
p. Waltcr Neffas.

Kon. B. Vaitekūnas 
jrašė:

Fred Chertje, jaunuolis, stu
dentas, kon. B. Vaitekūnas į- 
rašė Chicagos Lietuvių Drau
gijon. Verta konkursantui p. 
B. Vaitekūnui pasirūpinti, kad 
ir šio jaunuolio tėvelius įra
šius Draugijon.

P-nia Magdalena Gurgzdis, 
brightonparkietė, malonaus 
budo, rimta moteris. Ją Chica
gos Lietuvių Draugijon įrašė 
kon. B. Vaitekūnas.

Kon. Senas Petras 
jrašė:

Joseph Markus, 2408 West 
71st St., inteligentiškas žmo
gus, laiko gražiai išpuoštą 
taverną ir geros rūšies gėri
mus. Penktadieniais žuvis dy
kai prie įsigėrimo. Marųuette- 
parkiečiams verta prisimihti 
šią gerą užeigą.

Martinas ir Frances Dvilai- 
čiai, 1342 So. Cicero Avė. Abu 
rimti, draugiški žmonės, turi 
taverno biznį, mandagus pa
tarnavimas ir geri gėrimai čia 
užtikrinta visiems.

P-nia Kazimiera Žilinskas, 
2622 West 69th St. Inteligen
tiška, rimta, malonaus budo 
moteris, ši ponia užlako' gerai 
įtaisytą taverno biznį, geri gė
rimai ir penktadieniais žuvis 
dykai. Gerai Senas Petras pa
darė, kad šią sumanią p-nią 
Chicagos Lietuvių Draugijon 
įrašė.

P-nia Vladislava Venskaitis, 
4622 So. Western Avė., nauja 
Draugijos narė ir naujai ati
darė taverną savo name. 
Geras patarnavimas, o ypačiai 
gėrimai ir cigarai čia pirmos 
rųšies.

Vincas ir Ieva Juškaitis, 
1114 W. 68th St. Pažangus 
žmonės, mylinti skaityti kny
gas ir laikraščius, veda gražų 
pavyzdingą šeimynišką gyve
nimą. Pats p. Juškaitis yra na
mų dekoratorius. Draugijos 
nariai prisimins, kad p. Juš
kaitis yra musų bendros orga
nizacijos narys, jis gali tinka
mai ir už prieinamą kainą 
gražiai išdekoruoti jūsų na
mą.

Leonas Shimaitis, 1006 No. 
22nd Avė., Melrose Park, III. 
P-nai Šimaičiai yra draugiško 
budo žmonės, seni “Naujie
nų” skaitytojai ir rėmėjai. 
Dabar abu pp. Šimaičiai pri
klausys į Chicagos Lietuvių 
Draugiją. Puiku, kad Melrose 
Parke pradėjo musų spėkos

augti skaitlingin. Kreditas Se
nam Petrui.

Du tikietai p. M. 
Ratkevičiui

P-nas M, Ratkevičius įrašė 
dvi jaunas lietuvaites Antoi- 
nette ir Barbara Kelies. Antoi- 
nette yra danininkė, o Bar
bara dirba už patarnautoją. 
Pats p. Ratkevičius už savo 
gerą, naudingą darbą labui 
Draugijos gdvo du tikietus į 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
Inicijacijos ir Dovani] Lai
mėjimų vakarą.

Senas Petras
Gerbiamieji Seno Petro 

draugai ir rėmėjai kviečiu 
jumis į talką, man prigelbėti 
gauti naujų narių į Chicagos 
Lietuvių Draugiją. Draugijos 
konkursas baigsis balandžio 
30 d., gana trumpas laikas, o 
dar būtinai turu gauti 45 na
rius. Daug mano draugų ir rė
mėjų yra pasižadėję man pri
gelbėti, tai dabar jau atėjo ta 
valanda kada man Jūsų para
ma yra būtinai reikalinga. Su 
Jūsų pagelba,. neabejoju, kad 
man pasiseks savo naujų na- 
pių kvotą užpildyti. Norinti 
per mane įsirašyti arba turin
ti prospektą, malonėkite man 
pranešti į “Naujienas,, arba 
telefonuokite Ganai 8500. 
Nuoširdžiai lauksiu ir iš anks
to sakau ačiū.

Draugiškai,

— Senas Petras.

Frank Bulaw
Visas lietuviškas pasaulis 

žino, kad aš Draugijos kon
kurso darbe pralenkęs K. 
Steponavičių, Seną Petrą ir 
Ambrose? Jeigu mano visi 
draugai ir rėmėjai dar man 
duos vieną kitą prospektą 
Draugijon įrašyti, tai esu tik
ras, kad aš savo kvotą užpil- 
dysiu su kaupu, —Senas Pet
ras, Steponavičius, ir Ambro
se pasiliks toli užpakalyje.

Su pagarba,
Frank Balam.

BEDARBIAI POTVYNIO AUKOMS Į PAGALBĄ

JOHNSTOWN, Pa. — Federalės valdžios WPA samdomi bedarbiai daug prisidėjo prie gelbėjimo 
Johnstowno gyventojų, kuriuos užklupo potvynis, štai, du bedarbiai ant neštuvo deda iš van
dens ištrauktą žmogų.

■■ ' . ■. s ' ■ ■ ♦ ■

Fašizmo Įsigalėjimas
Rašo J. Adomaitis

(Tęsinys)

Liej’o ašaras iš džiaug
smo

Pernai “Vilnies” No. 174 
buvo įdėtas aprašymas tų dar
bininkų, kurie netekę darbo 
išvažiavo į Sivietų Sąjungą. 
Tarp kitko, ten rašoma taip: 
“Daugumas iš jų buvo nariais 
ALDLD vietinių kuopų, tai 
kuopos surengė jiems išleisti 
naktinį pikniką Beech-Nut 
darže. Laike pikniko keliau
ninkai kiekvienas pasakė at
sisveikinimo prakalbą ir su 
didžiausia energija pasižada 
dirbti dėl revoliucijos laimėji
mų. Sako: ‘Mes esame susi
pratę kovotojai už darbinin
kų reikalus ir esame pasiren
gę pernešti dįdžiausį vargą ir 
badą, nes mes žinome, kad 
socializmo be vargo neišbuda- 
vosi, ir mes stengsimės išpil
dyti savo prižadus, nors ir gy
vasčiai butų pavojus; dirbsi 
me dėl atbudavojmo šalies, 
kuri buvo sugriauta per karą 
ir revloiuciją ar civilį karą’. 
Aš stoviu prie medžio ir aša
ros bira iš akių. Prieina ma
no draugas ir klausia manęs: 
‘Na kas tau pasidarė? Ko gi 
verki?’ Atsakiau jam; ver
kiu iš džiaugsmo, kad pas mus 
yra tokių pasišventusių drau
gų, kurie gali ir gyvastį paau
kautų dėl darbininkų klesos. 
Tai ve kaip j e kalbėjo, kai jie 
važiavo ten. Bet štai kaip jie 
kalba parvažiavę iš Rusijos”.

Korespondentas apie tai štai 
kaip rašo: “Jie nesuradę gcr

riau sugrįžo, ir kad pateisinti 
save, reikia surasti kaltninką. 
O kas bus tuo kaltininku? 
Ogi sovietinė tvarka ir komu
nistai. Kada tik nueini į Bel- 
le, į kvietkų daržą, tai vis ran
di juos besėdint ir šmeižiant 
Rusiją, ir kai klausais pasikal
bėjimų, kuriuos aš daug kar
tų girdėjau, tai jie daugiau 
nieko nekalba, kaip tik Šmei
žia sovietų tvarką ir komuniz
mą. Jie kaltina komunistus, 
kam giria Rusiją ir agituoja 
ginti ją; bet jie nekaltina ka
pitalistų, kam jie peikia ir va
ro šlykščiausią propagandą 
prieš ją ir rengiasi pulti....pa- 
bėgėlių žvilgsniu, tai kapitali
stai . ganą -g<^ai daro”.

Matate, kaip tie karšti Ru
sijos valdžios garbintojai greit 
atvėso. Vos.lik jie spėjo susi
durti su tikraisiais komisarais 
ir ant savo ^kailio patrti jų 
įvestą tvarką; tai tuoj virto jų 
priešais. Dangau to, — jie 
net pageidauja, kad kapitalis
tai pultų Maskvos dėdes. Va
dinasi, iš vieno kraštutinumo 
į kitą. Bet dabar korespon
dentas jau nebeverkia iš 
džiaugsmo. Kaip tik priešin
gai, — jis jaučiasi labai apsi
vylęs savo buvusiais draugais 
ir juos niekina*. Prikiša jiems 
net tai, kad jie prie kažkokių 
sabotažninkų prisidėjo ir to
dėl pabėgę iš Rusijos.

Žinoma, tai yra labai nevy
kęs išsisukinėjimas: ne sabo- 
tažninkai čia kalti, o pats ko
munistiško rojaus gyvenimas. 
Labai lengva “aukoti gyvybę”

GARSINKITE® 
NAUJIENOSE

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR GOVERNMEHT

Ūse only one level tee- 
spoonful to a cup of ciftod 

flour for mest recipes.

If/tBAKING
ILVpowder
Samepricetoday 
a$45year$ ago
25 ounces fo'254 
Manufachipd by baltins powd«r 
ipadalitlf who malta naditny būt 
bikiny paw«ler—undar (uparyirian 
of eipart chamiila af natianal 

raputatian.

Bosses Woif t 
Kire People with 
Halitosis ( BREATH)

People who get and hold jobs 
keep their breath agreeable

I7ith the best to choose from these days, era* 
ployers favor the person who is moat attrac- 
tive. In busi nesą life as in the sočiai world, 
halitosis (Unpieasant breath) is considered the 
worst of faufts.

UnfoFtunately everybody ouffers from this ‘ 
offensive condition a t some time or other—• 
many more regularly than they thi..k. Fermen- 
tation of food partlcles skipped by the tooth 
brush is the cause of most cases. Decaying 
teeth and poor digestion also cause odors.

The ųuick, pleasant way to improve your 
breath is to ūse Listerine, the quięk deodorant, 
every morning and everv night.

Listerine halts fermentation, a major cause 
of odors, and overcomes the odors themselvee. 
Your breath becomes sweet and agreeable. It 
■'HU not offend others.

If you vatue your job and your friends, ūso 
Listerine, the safe antiseptic, regularly. Lam- 
bert Pharmacal Company, St. Louis, Mo.

Don’t offend others * Check 
‘halitosis with LISTERINE

ir šiaip smarkauti, kada jo
kio pavojaus nėra nei gyvy
bei, nei kam kitam. Bepigu 
tiems “revoliucionieriams” bu-
vo smarkauti naktiniame pik
nike, gerai užkandus ir, tur 
būt, gerai išsigėrus. Aišku, 
kad tokiose sąlygose nuotaika 
pasidaro labai gera. Revoliu- 
cioniško” nusistatymo žino-

ORESES
VYRŲ SIUTUS
TOP KAUTUS

Išvalome ir Išprosinam
Plūs Apdr, nuo Ugnies 

ir Pavogimo. • 19°
Extra kainos už aksominius, Plytuotus 

Kailiais padabintus rubus. 
VISAS DARBAS GARANTUOTAS

6 RŪBAI, $1.60 
ATSIIMAM IR PRISTATOM
CAPITOL CLEANERS

169 N. STATE ST. KAMB. 1323
- DEARBORN 874G _______

gus pasijunta, kad jis gali vi
są pasaulį aukštyn kojomis 
apversti. Bet geras nusiteiki
mas linksmoje kompanijoje 
yra vienas dalykas, o gyveni
mo tikrovė, — visai kitas. Ka

da Detrito gana ištikimi bolše
vikai susidūrė su ta tikrove, 
tai jie stengėsi kaip galima 
greičiau pasprukti iš Stalino 
valstybės. Tai ir viskas.

(Bus daugiau)

i/'

3417 SO. HALSTED STREET 
Tel. Boulevard 4705

Pavasariniai Nupiginimai!

OARK BLUCeor ELECTRIC 
WAFLE IRON

PAINT MALEVA 

po 97c 
GALIONAS

PO
ELECTRIC
TOASTERS 

po 75c

'• MIIIlHilIHHinil'lĮHIHniHItHIĮIItlI

NUVALO Pigimus

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

The 7 
Kraft 

Cheese 
Spreads

now i n new-design 
Swankyswig glasses!

• Sparkling glasse^ strewn with 
bright stars... the new Swanky- 
swigs. You’ll want to collect a
whole sėt. And while you’re doing
it, get acąuainted 
with all seven 
of the delicious 
Kraft Cheese 
Spreads. They’re 
marvelous for 
sandwiches, salads 
and appetizers.

J

Elektrikiniai
Refrigeratoriai 

General Electric. 
Kelvinator , 
Westinghouse 
Crosley 
Sparton

Radionas, General
Electric
Sparton
Zenith
Philco

RCA Victor ir kiti
Kaind nuo

89.00
ir augščiau.

LENGVUS

Nuolaida iki

550.00
už seną radio.

IŠMOKĖJIMAI

Sudrik Rirniture Mari
. VISKAS DĖL NAMŲ 

3347-49 SO. HALSTED STREET

!

Pasiklausykite gero lietuvių radio programo su didele 
orkestrą ir žymiais dainininkais nedėliomis WCFL, 

970 kil. nuo 5 iki 6 vai. vakaro.

Gerkit ir Reikalaukit
PASKOLOS ANT MORGIČIŲ

, 5 iki 20 metų
Taupykit pinigus apsaugotoj vietoj 

Mes išmokėjom 4% div.

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASS’N of CHICAGO 

2324 S. Leavitt St.
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

KAINOS $2.95 Ia 
Dėl vyrų įneš užlaikome

Ar turit nesmagumų su kojom?
Ar sunku pririnkti čeverykus? Ar taip...

Atsilankykit pas SHAPIRO dėl pagalbos.
Mes užlaikome kiekvieno didžio ir pločio čeverykus, — 

labai siaurus ir extra platus. Pas mus rasite pilniausi sta- 
ka čeverykų Chicagoje dėl visos Šeimynos. Mes garantuoja
me, kad čeverykai, kuriuos pas mus nusipirksite bus labai 
patogus arba mes juos atmainysime.

Visi nauji pavasariniai stiliai
Visame savo gyvenime jus nepirkote čeverykus 18 krautu- 

' vės, . kuri elgiasi taip mandagiai Ir kur kainos yra prleina- 
miausios už augfitos rųšies čeverykus.

P-as Shaplro yra kūdikių avalinčs specialistas. Specialis 
departamentas > dčl kūdikių. Kainos------  35 ir v^r®’
Mes specializuojamčs moterų avalinėje.

VIRS. TAIPGI DfiL STORESNIŲ.

Florsheims ir Freemans čeverykus. Kaina 05
FLORSHEIMS $8.76 IR VIRS. ^**79

S II APIltO’S
SHOES OF CHARACTER—FOR THE FAMILY 

6307-09 SOUTH WESTERN AYENUE
Repubiic 5436 The Florsheim Store

X-RAY FITTING AT NO EXTRA CHARGE 
WE CARRY ALL SIZES AND WIDTHS

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
žvaigždžių

Kentucky * 
Bourbon 

ir 
Lietuviikoi 

Deirtinii

NATHAN 
KANTER

Mutual Liąuor Co.
4707 So. Halsted St

TeL TARDS 0803
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Subscription Rates:

$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicagę
$8.0Q per year in Chicago 
3c per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, 111. under the act of 
March 3rd 1879.

, Naujienos, eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
Iii; Telefonas CanaT 8500;

t
Chipagoje

; Metams 
t Pusei, metų

Trims mėnesiams.
Dviem mėnesiams
Vienam menesiui

ChicagoJ per išnešiotojus
; Vienu kopiją* 3C

Savaitei •••••••••••••••••••••••••••••••••••••■•e 18C
Mėnesiui ........   75c

Suvienytose Valstijhse, ne Chicago], 
paštu:

mietams; m.......... $5.00
; Pusei; metą 2.75

Trims menesiams ..............  1.50
Dviem mėnesiams,_________ .... 1.00

- Vienam menesiui ___________ .75
Lietuvon ir kitur užsieniuose;

(Atpiginta)
Metams$8.00
Pusd 4«00
Trims mėnesiam ••••••••♦<•••••••»•••• 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu;

dinasi, > jaunuolis gali* būti didė^

TRIBUNOLO SPRENDIMAS

Lietuvos teismai visgi dar nėra galutinai praradę 
savistovumą. Kartkartėmis jie išneša, takto nuospren
džius, kurie vyriausybei nėra palankus. $iuo> atveju be
ne bus įdomausiąs ir reikšmingiausias. Lietuvos valsty
bės tribunpto sprendimas, kuris vasario 29 d. buvo pa
skelbtas ryšium su. graziškių byla.

Gražiškio ūkininkai, kaip žinia, buvo karo teismo 
teisiami. Nuteistieji padavė skundą tribunolui, kuris ra
do, jog ta byla iš esmės, negalėjo priklausyk kariuome
nės teismui ir todėl sprendimą panaikino- Tribunolo pa
tvarkymu tos rųšies bylos turinčios būtį apeliacijos teis
mo svarstomos.

Apie to patvarkymo svarbumą musų bendradarbis, 
kurio straipsnis yra išspausdintas šiame puslapyje ra
šo taip: .

“šioksai Lietuvos vyriausio teista sprendiiiias tu
ri: didelės reikšmės. Apeliacijos teisme teisiamieji (turį 
didesnio galimumo visas bylos aplinkybes nuodugniau 
išaiškinti įf, be to, visos šios rųšies bylos dabar ateityje 
turėS’ buti apeliaęijos tęiąmp svarstomos, nes jos iš esr 
mėš nepriklauso kariuomenes teisniui? ! • i* i r

• I si .1 0 ; * 'i • ' ' ■
— ■ 'H .......... —

Iš DESPERACIJOS

Dr. Melchior Palyi, įžymus vokiečiu ekonomisto, 
kuris po nacių įsigalėjimo turėjo apleisti Vokietijų, sa
ko, jog Hitleris desperatiškai bando išsigelbėti. Tatai 
aiškiai liudija Locarno pakto sulaužymas ir kariuome
nės pasiuntimas j Reino distriktą.

Faktas yra tas, kad ekonomiška ^Vokietijos būklė 
yra tikrai desperatiška. Ta apsiginklavimo programa, 
kurią pradėjo Hitleris, turi būti nutraukta^, nes priešin
gai kraštas gali susilaukti katastrofos. Jau ir dabar Vo
kietija visai mažai beturi aukso išteklių. Jei ginklavi
mąsi nepasiliaus, tai auksas visai išsisems. O tai gali 
privesti prie tokios infliacijos, kokia įvyko tuoj po karo.

Hitlerio smarkavimas, sako Dr. Palyi, yra savo rų- 
šies blofas. Jis bando* nugąsdinti kitas valstybes ir tuo 
budu išsiderėti. Vokietijai geresnių, sąlygų. Jei tat jiam 
pasiseks padaryti, tai, suprantama, jo prestižas kai ku
riam laikui bus išgelbėtas.

kilęs iš “buržuj ų’.’,; tai visviėn nėra, “košer”.“Dabartiniu; laiku* ;— sako straipsnis,, — jaunimui visai nėra svarbus* jo* socialia kilimas. Sūnūs; už tėvą neatsako; MUsų jaunimas' pradeda atsipalaidoti nuo kiksės: pant čii& jis beveik nebežiho? spt cialio skirtumo;”O * jeigu taip, tai pirmiausia’ reikia apie jaunuolį spręsti* i§, to, ką jis daro*, kaip jįs žiųrii į socialiatišką kūrybą, Visai nė* ra svarbu) sako laikraštis,, kas buvo jaunuolio tėvai’ ik kuo jįė' vertpsi..Toliau sakomai, Radi “žyniai” vis dar nori! vadovauti; visam gyvenimui. Jie nori' diktootii kas galima daryti, o ko negalima. žodžiui^ nori savo dbgjnas. antmesti visiems gyventojoms.Tų senųjų partijos “žynių” siundymai, sako laikraštis,, pri? vedė prie to, kad “iki paskutinio laiko, kol neįsimaišė partijos CK, galima buvo* ir dagi priimta buvo tvirtinti, kad iki revoliucijos niekuomet, niekur, toieko nebuvo; skaitytojų nebuvo,. šaukštų nebuvo, žmonės ko- ♦pustus vyža srėbdavo; dagi ir '•žinonių; taip* sakant, nebuvo,. o buvo* Dblomovų tauta, ir ta tauta neturėjo* kultūros”...Pilietis drovėdavosi skaityti- klasiškus rusą literatūros veb kalus, klausytis klasišką muzi- <os kurinių. O tai todėl, kad bijodavosi. ^žynių”, Jkuriė, gdlę- ’jo* jį apŠaukti “reakcioniermrn” r dagi “kontr-revoliucidnie- rium.”Dabar, sako “Pravda”, tų žynių įfaRą liko Sunaikinta.. O tai reiškią, jog* pi|i0? galės lengviau, atsidusti. Vaikai nebebus už tėvus atsakomingi, •Piliečiai; galės, ir klasiškos muzikos pasiklausyti ir. klasiškos literatūros pasiskaityti.Visgi- progresas H -
\ v

| Lietuvos Gyvenimo 
į Keistenybės
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KUNIGIŠKAS PAMOKS.
LAS

2,500,000* JAUNŲ BEDARBIŲ
':!■ '■ ■■

I ■» ................. ...............

Kada kalbama apie bedarbius, tai paprastai turima 
galvoje tie žmonės, kurie neteko darbo depresijos lai
kais. O tuo tarpu per depresijos, metus priaugo daug 
jaunimo, — jaunų vyrukų ir merginų nue 16! ligi 24 me
tų amžiaus. Apskaičiuojama, kad' 2,500;000' tų jaunuo
lių yra bedarbių eilėse;

Faktiškai ta milžiniška armija jaunų žmonių dar 
nėra dirbusi jokio darbo. Ir tai ne todėl, kad tie jauni 
vaikinai ir merginos nenorėtų dirbti. Nieko panašaus, 
— dirbti jie nori, bet negali darbo gauti.

Tai tikrai apgailėtina būklė. Milijonai jaunuolių 
be jokio darbo turi gyventi, nors pas juos yra daug am
bicijos, daug pasiryžimo, daug energijos. Jie galėtų vi
suomenei daug naudos atnešti, bet prie dabartinių są
lygų* dažnai atsitinka kaip* tik priešingai.

Šiaip ar taip, o juk nedarbas yra vienas svarbiau
sių priežasčių, kodėl per paskutinius kelis metus labai' 
padidėjo nusikaltimai; 0- kas daugiausia nusikalstai? 
Statistikos duomenys rodo, jog nusikaltėlių nuošimtis 
tar<p jaunuolių yra gana aukštas.

Jaunuoliai nori smagiai gyventi, nori linksminti^ 
o pinigų tiems reikalams neturi. Ir ne tik neturi, bet ir 
negali teisėtu budu jų įsigyti. Vadinasi, neturi darbo* 
Tuo tarpu pagunda visur yra didėlė, ir nemažas jaut 
nuolių skaičius tai pagundai pasiduoda.?

P-as Vitaitis. dejuoja “Tėvynėje” dėliaiį to, kad! gyvenime yra daug “smulkių), siaurų ^žmoniųr. Esą,, tie žmones, grupių vadai,, “jaučia ii*, mato blogą tik pas kitus’’;. Q> to,, “kokius blogumus jie* patys, ar j|hm$ artima grupė daro* ki- tiėms,, tai jie įto nemato ir ne- įneri matyti”..Toliau' pi. Vitaitis apie: spau- !dą Raiba, taip:
i
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Apžvalga
“ŽYNIAI”

...... i .<Laikraštyj^ “Pravda” kovo 2 d. yra išspausdinti du straipsniai, kurie yra atkreipti prieš

senąją bolševikų ideologiją ir jos gynėjus. Tie gynėjai’ yną vadinami “žyntaia” ir “štukar dariais”. W 1Viename straipsnyje labai aštriai, kalbama apie tuos, kor munistos, kurie vis dar savo* tiškai jaunuolius Vertina*, bą- tenb, jaunuolių, sociali kilta, laiko svarbiausiu dalyku. Va-

| Buvęs žemės ūkio r miniete- *riš J*; Aleksa kreipėsi į vidaus reikalu miništerį prašydamas heidimo laikraščiui leisti, f Bet U Aleksar tokio leidimo negavo* Pikti liežuviai kalba, kadAleksai kaipo buvusiamdau tiškos. vyriausybes ministenįui. patarta^ bendtadarbiautit tau- tiškoje spaudoje dUr pikčiau kalba patartina Ji Aleksai kreiptis į įsavo brolį Maskvoje,, kad šiltas leistų Raudonam Artojuje hendradhrbia.uti;,1 tenais kaip tik, girdi, agronomiškų žinių ■labiausia reikalinga;; J* Aleksos vadovaujama ^Ūkininką Vienybė taip pat, toždhryta. Taigi neseniai dar ibuvęs ministeris jau dabar atsidūrė visų mirtingųjų tarpe ir neturi galimybės savo laik- raėčio turėti*J. Aleksa su aiškiomis vado intencijomis. Jam labai, aima- Inuotl netektų*, gyvenimo jis, nėra nuskriaustas. Vyras nedidelių gabumų, bet pakankamų savo užsispyrimu išbuvo daugiau kaip dešimts metų žemės ųkio mihisteriįi. Per visą savo minis tori avimo. laikąžemės ūkyje nieko, tokio. naujo, neįhęšė z m tik ūkininkus 'tiek išvedė; iŠ* šie pradėjo nerimautų Ir visą Taiką, buvo tokioj vyriausybėj, kuriai neteko skaitytis su Seimų, nes nebuvo, arba su visuomenės nuomone. Taigi per, įtokį ministeriąyimo laiką galėjo save parodyti ir. žemės ūkio srityje sąvp programą: išvystyti, bet to; nebuvo., Jis ejjo savo pareigas kaip eina/ ki&- | ■' l.\' '•/ ■:'■•■ . ' : ■ : " » ■ vienas, sąžiningas, valdininkas,

O’ kai kas girdi,

“Tžs pats yra ir su- musų spauda* Jei mums: artimi laikraščiai vanojai, kailį musų idėjiniams; priešams net visokias; padorumo ifr žmoniškumo, ribas, pereidami; tai mums, rodosiį, kadetas yna vietoje ir taip reikia daryti. Bet. jei. priešingos, puses spauda, net švelnesniu' budu* puola mus ar mums artimus žmones, tai baisiausias: prar sižengimas. Šitokio^ siauro^ nusistatymo laikosi net kubai atsakomingas musą vi* suomeniniam gyvenime vietas užimanti* žmones, kuriem iš paviršiaus pažvelgus, rodos yra plačios, erudicijos ir kitą nuomenems. pakantos turinčiais žmonėmis.” Pamokslas, labai, krjkščioniš-

5Jjet nę)iministgrjp.JIr jis, tąikčsi tiems, nuo kurių jo likimas priklausė, kad .ilgiau ministo- ■riu išbuvus. Nojįs Lietuvos mi- taisterjų; algos pe taip jau di; dėlės, nesiekia trijų tūkstančių jlitų su. visomis ^reprezentacijų išlaidomis, bet J. Aleksa vis idėlto per tą laįką tiek sutaupė, kad pajėgė įsigyti dvarą« )Tai’ gal J. A. Aleksos ir yra, 4ik vijenintėlis nuopelnas...i Vis dėlto nederėtų daryti. 4š jo auką, ir neleisti jam lai- kraščioi nederėjo... lai sau raišo, ypač jei1 yrą kas cenzūruoja... bet musų gyvenimas, pilnas visokių keistenybių, ikurias kartais tikrai sunku iš? lukštenti.

’ iko pobūdžio. Jis taikomas visiems “smulkiems. žmonėms”! jRėikėjp, jį; tfflį pradėti, žodžiais J“Melį broliai; ik seserys.”... Tąsyk viskas butų buvę tvarkoje.Tačiau viena labai didelė yda* įui rųšies pamokslai yra ta,. :kad\ paprastai' pamokslininkai besilaiko to, ką jie skelbia. Kiekvienas jų tarsi sakyte sako : “Nepaisyk to, ką. ašį datau, \ bet daryk taiy ką. aš* sakausštai kodėl apie; *TėvyiĮ3jė”> išspausdintą pamoktą' t^nta pasakyti, jog labai, krikščioniš^ kai nusiteikęs, p* Vitaitis para*- šė pamokslą “smulkiajam. Vi-- taičiui”, — būtent,, tarą Vitai?, čiui, kuris apie savo kumus niekuomet nepasakys blogo žo-

IĖDabar veik kas savaitė nuteisiama keletas ūkininkų kar .lėti.-už įvairią riaušių; kėlimą. ■Su šituo reiškiniu visi pamažu jau, pradeda, apsiprasti ir žiu- ■ri kaipo į eilinį reikalą, tarytum- taip* reikia ir taip turi bu- ui. Jau dabar tos ūkininkų bylos tokio didelio įspūdžio nedaro... kaip kam atrodo* fkad tai visai normalus gyye- •nimo reiškinys. Pasipriešinai, "savov protestą ! parodei, savo reikalavimus neįprastu keliu ^pastatei—turi būti* už tai nų- baustas.; Tą bylų diena iš dienos augąs. skaičius vaizdžiai patvirtina, kad Kaime' normaliai gyvenimas nęiha,, kad tenais. vis 'dar verda, vis dhr nerimsta, vis dar’ giltai ir, giliau ūkininką judėjimai eina\ir didesnius sluogsnius gyventojų apima., • Jei' kaimoi konservatyvus Jžmones taip labai' savo likimu rizikuoja, matuti, kad- pasiryžimo pas jdos. nemaža yra i^ kad* tiki pergalei Bet. kas įdomiausia^ kad iš kitos puses taip- pat pasiryžta visokiomis ]tnechaUinčmis. priemonėmis ta& bruzdėjimas ųžgniaužįti, -nes. nematyti^, kad butų deda-
.--r-T-T-

I v v '’džio- ir kuris labai ištikimai Tar.nauja.-savo klikai.Reikia tik palinkėti, kad tas “sumnenijos” perkratymas išeitų p. Vitaįčiui į naudą...
. z*. y .

ma pastangų kitu keliu pasur įltti gyvenimas, fedį esama sann tvarka atsirastų daugiau patenkinančių ir ūkininkai liau- itąsi riaušes kėlę; Dabar jau vih •si reikalai sukasi/ nė tiek apie ūkiškąsias bėdas, kiek noras turėti krašto žmonių atstovybę. Viši labiau; norėtų kontroliuoti valstybės, pajamas ir. išlaidas. Bet iš čia netektų' daryti išvados, Itad^ jis tikrai turi savo aiškią programą it konkrečius siūlymus. Jis vis dar eina sporadiniai,, tai yra vietomis tik pasireiškia ir nėra visuotinis. Aiškaus politinip turinio jis vis dar neturi, nes nėra susijungęs su bet kuriį nusistovėjusia politine srove. Lietuvos gyvenamose sąlygose jis kitokiu būti negali, i ‘Miestų darbipinkų gyvenimas taip pat pusėtinai yra pakrikęs. Jei Kauna dar šis tas yra, tai provincijoje gyvena kiekvienas atskirai savo bėdomis, ir savo pajėgomis mėginą iš tą bėdų išlysti^ o kadangi tos bėdos, yra žymiai didesnes už jo paskiras pajėgas, tai taip ir skęndi toje savo nelaį- inėje.Kaune visokiais budais mėginama suburti < darbininkus/ apie taip1 vadinam^* y į- daus reikalų ministerijos su-: darytą darbininkų atstovybę^ kuri jau turi virsti net darbo rūmais. It vis dėlto šitos paslaugos darbininkų masių iki* šiol nėra pasiekusios., Tariamoje darbininkų atstovybėje 'trinasi tik tie, kurie tiesioginiai nuo tos atstovybės įtakos priklauso.Ęet keletas.•valdininkų; turi papildomą atlyginimą-, yięnį gauna visokius įstatymą projektui ruošdami, kiti atlygį- ?nimą ima už visokius patarimus, o treti tiesioginiai, tonais Siuntas atsisakė tarnaudami; fTiesioginiai darbininkams, iš tos atstovybės, iki šiol jokios naudos negauta, tik kai? kas iš jų pusėtinai dėmoraŪ- žuojamas. Apie darbo r urną rinkimus vis dar iki šiol nieko negirdėti. Mat, vis dar. ne- 'gali nusistatyti kokia tvarka į. juos padaryti atstovų rinkit* mus. Daryti* demokratiniu bur du reiškia darbo rumus parvesti vadovauti abiejų., krypčių marksistams,, dėl šito nie- ’kas neabejoja. O jei jokių rinkimų nedaryti, reiškia tie.* darbo rūmai, lieka negyvu, daiktu, tik nauja parazitinę įstaiga. įvairių įstaigų tarnauto^ jai, kurie kad? ir pritaria dabar vedamai darbininką atsto?- vybęs linijai,, žinoma, tokie ne visi tarnautojai ir tie reikalauja,* kad vis dėlto darbo, ^rumų atstovybė butą rinkimą keliu sudaryta..Tai šit tas neįkandamas riešutas, bet kuris reikia perkąsti. Ir čia tos pačios bėdos kaip ir su Seimo rinkimų įstatymo paruošimu. O gyvenimas. bėga,, dienos slenka ir vis naujus reikalavimus stato.

_______________________________ AntraSiems, * Kovo 24, 1936 teisiamieji turi didesnio galimumo visas bylos aplinkybes nuodugniau išaiškinti ir be to visos šios rųšies bylos dabar ateityje^ turės būti, apeliacijos teismo svarstomos, nes jos iš ^esmė» nepriklauso' kariuome- tnės. teismui;i Ttio. pačiu administracijos organai norėdami panašias kyląs užvesti tarės gerai apsižiūrėti, kad kartais ir patiems............. i ...........
Ledų Gadynes Paslaptys 
ADMIROLO BYRDO ANTROJI EKSPEDI

CIJA ANTARTIKAN 
.......................'iii .....—.... .Ii' ■ I I m

netektų1 i teisiamųjų suolą ses« ti.Tam tikros visuomenės dalies pastangomis Įteko taip veikti, kad karo teismai bar ūkininkams .vargu daromi; štai kariuomenėssmas panašių į Gražiškių bylą nesiims svarstyti, tai didelė pirmynžangą.
—Bendradarbis. Vasario. 29 d.

padabos tei-

IVGražiškių byloje kariuomenes teismo nuteistieji buvo padavę skundą aukščiausiam Lietuvos teismui, būtent, tribunolui, ir štai Lietuvos Valstybes tribunolas vasario- 29 d. toje byloje padarė savo sprendimą. Valstybės tribunolas rado, kad. Gražiškių byla iš esmės negalėjo priklausyti kariuomenės teismui, bet apeliaciniam teismui, todė kariuomenės, teismo sprendimą visai panaikino ir visą tą bylą turės svarstyti apeliacijos teismas.Šioksai Lietuvos vyriausio teismo sprendimas turi dideles reikšmės. Apeliacijos teisme

Tik ką perskaičiau vėliausią admirolo Richardo E. Byrdo knygą “Discovery”.Tai be galo indomus nupasakojimas, kaip admirolas Byrdas atliko* savo, paskutinę didelę ekspediciją į pietų poliaus ledinę sritį—1934 ir 1935 metais.Nebandysiu čia to atpasakoti. Išeitų ilgas raštas, o ilgų, 'raštų laikraščių tredaktoriai. ir skaitytojai nemėgsta;Kas moka angliškai — turėtų tą knygą perskaityti.* Pažymėsiu betgi žingeid- žiausius dalykus.‘ Byrdo ekspedicija buvo išrengta įvairių žmonių aukomis; Išv Amerikos valdžios įtyrdas gavo' seną transporto ■laivą^ kurs buvo paskirtas sunaikinimui. Daugelis liuosno- frių mechanikų tą Ihivą sutaikę jtaip kad’ jis galėjo plaukti. Už' darbą jie|. neėmė atlyginimo. Laivas bėvo , pavadintas. '“Jacoft Ruppert’” ' A toiL
r ■ ' ; / IiKitą laivą Byrdas, nupirko iš licitacijps. už $1050’ ir jį pavadino “Bear of Oakland?’ Tai buvo mažesnis laivas, medinis, senas; bet stiprus, ir puikiai grūmėsi su ledais.Admirolas Byrdas su savo padėjėjais rinko aukas savo 'ekspedicijaį daiktais, ir. piningais. Kol’ koks daiktas buvo įgauta, reikėjo be galo daug kaulyti. Tik kuomet, koks, fab- _____ . _ 43 sykius Įduoti medžiagos ar aukų, jis Jbuvo) paliekamas, kaipo beviltis. Pinigais; buvo, surinkta T’5Q,0Q0. Daiktais, dhugt daugiau; Aukų rinkimas, sako Byrdas» buvo bene sunklau-- sias visos ekspedicijos, darbas <(tąi mes. žinom; iš; Pirmojo ir Antrojo, skridimų; patyrimų).Ekspedicijai turėjo vežtis, su savim, ne* tilt maistą,, bet vis- įką; ką tik civilizacija turėjo naudingo, tokioj! ekspedicij o j: suvartoti. Daiktų surašąs tai buvo didžiausias (katalogai .Surašė 15 tonų cukraus, 30 to? *nų miltų, 2000‘ svarų džiovi n- įtų vaisių, 7000 yardų neper- pučiaino audeklo drabužiams,, f 100,000 pėdų piano vielų* vandenyno gįhimaį mątupti, 27000 pėdų žalio* kailio rogėms aptaisyti, 750. grosų Sriubų, 15 ‘pečių, 100 tonų anglies, dau? ’gįau kaip 100' matrasų, T5,- •000' yardų audeklo burėms, 18 tonų virvių ir. kanatų, 1500’ svarų tabako pypkėms, 720 vilnonių, pirštinių, 1100 porų, ‘vilnonių pančekų, 5 rašomos mašinėlės,. 125 skrynios muilo, 12 telefono stiebų, radio antenoms, 4 fonografai, radio aparatų, siuvamų, mašinų, lopetų, kopėčių, šluotų, karvių, vištų, šunų ir tt. tt.Nusivežta, buvo taipgi vienas didelis, dvimotorinis aeroplanas,' du mažesni ir vienas auto-gyro, taipgi keturi traktoriai, vienas milžiniškas Clfec- trac ir trys mažesni Gitroenai (dovanoti iš Franci jos).Mokslo tyrinėjimams reikalingų instrumentų buvo gauta iš įvairių mokslo įstaigų ir iš valdžios.Be laivų komandos ekspedicijoj dalyvavo 56 žmonės. Trys jų buvo. 22-jų mokslo šakų atstovų. Kiekvienas buvo pilnai, pasirengęs tyrinėti savo šaką: geografiją, geologiją, poleontologiją,. biologiją, seismologiją, meteorologiją, že-

mes magnetizmą, kosmiškus spindulius ir lt.Byndo ekspedicija vyko į “Mažąją Ameriką”—tą pačią vietą, kur* pirmoji Ryrdo ekspedicija išbuvo žiemą 1929- T930 metais ir kur paliko visus tuiobesius ir radio pastatus. “Mažoji Amerika” buvo įsteigtai ant Boss juros ledo, ties Whales intaka (į ledą) tarp* 165 ir. 170 vakarų meridiano ir tarp 78 ir 79 paralelių—800 mylių* į pietus, nuo Antarktiko rato ir apie 775 mylios. į šiaurę nuo pietų poliaus.Į rytus nuo Mažosios Amerikos pirmiaus Byrdas surado didelį žemės kontinentą, kurį pavadino “Marie Byrd Land”. Tos žemės surastus kalnus pavadino)/savo stambesniųjų rėmėjų vardais.Paskutinėje ekspedicijoje siekėsi praplėsti pirmesnių atradimus, patikrinti teorijas apie archipelago buvimą Ros- so juros ledynuose, ištirti kalnų linkmę, žemės ribas, ledo storį, ir surinkti kaip galima daugiau medžiagos Antarktiko geologijos, paleontologijos, biologijos, metereologįjos, geofizikos ir žemės, magnetizmo ;piąžĮnojįiiuų; . 1 O

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

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai.. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti.. Jisai 
tenai stovi, ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo delei.

; įgaliojimus
(Doviernartii)

•

■galite padaryti pas 
‘mus pigiau ir geriau 
f negu kitur.,

; Klausdami informacii-
| jų iš kitų, miestų
i rašykite

t NAUJIENOS
' 1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

AMERIKOS 
PILIETIS

Būtina it labai pagal
bi nga knygeli tiems., ku
rie. nori tapti lios ialiės 
piliečiais. Pamokinimai 
apie Šios ialier tvarką, 
apie jos viršininkų rin
kimus ir. viską kas reika
linga prie ėmimo egza- 
meno rasite Šioj knygeli] 
lietuvių ir anglų kalbo
mis suralyta.

KAINA TIK 21 CENTAI

NAUJIENOS
; 1739 So. Halsted St

CHICAGO. ILL.
Siųskite money orderį arba krasos

ženklelius-

■ A



Antradienis, Kovo 24, 1936
I

Ma **
i.

Po revizijos paliko
1,644,148 registruoti 

balsuotojai
Po antradienio registracijos 

braukta 360,063 vardai

Rinkimų tarybai galutinai su
tvarkius pereito antradienio re 
gistracijos knygas ir padarius 
revizijų, Chicagoje paliko, 1,- 
644,198 registruoti balsuotojai. 
Darydama revizijų, taryba iš
metė 360,063 vardus iš knygų, 
kaipo fiktyvius, neteisėtai fi
gūruojančius sųrašuose, etc. Iš 
priemiesčių knygų išbraukta
8,723 ir turinčių teisę balsuoti 
paliko, 87,763.

Lietuvių apgyventi wardąi
dabar stovi sekančiai:
Wardas Išbraukta Paliko

9 5,246 31,778
11 4,751 28,337
12 4,807 28,239
13 5,867 35,113
15 6,033 34,074
21 4,098 24,339

L K. šarkiunas Va
žiuoja į rytines 

Valstybės
New Yorke dalyvaus suvažia

vime; lankysis ir Bostone

BOSELAND.r—J. K. šarkiif- 
nąs Centlivre alaus, Ritz Dis* 
tributing Co, vedėjas, pradžioj 
balandžio mėn. rengiasi išva* 
žinoti į New Yorkų.

Jis teh dalyvaus susivažiavi
me ir žada atlankyki kai ku» 
rias Naujosios Anglijos vals
tybes ir miestus, k, a. Boston, 
ir kitus. Bostone p, šarkiuhas 
yra gyvenęs prieš karų ir dar
bavosi Lietuvių Socialistų Są
jungoje, vėliau komunistų par
tijoje ir kitose progresyvėsė 
draugijose.

. Dabar drg. Šarkiunas 
kaip jau minėjau, alauto 
mėsos prekybininkas. Yra
cagos Lietuvių Draugijos, Am. 
Darbininkų Literatūros Dr-jos 
ir kitų orgabizaeijiį n^Yiu. Vi
suomet paremiųs progresyvį ju
dėjimą.—Senas Petras.

yra 
ir 

Chi-

FSLITIKOS ŽINIOS
■*^!,ll,^!?Į|l>j. ....................................

Adv. K. Jurgelionis 
kandidatu L demo- 

kmtpenUo 
komitetą

Atgijo tiesioginis 
susisiekimas su 

Pennsylvania

Tirs “sąžiningo” va 
gies protą

Pradėjo vaikščioti Pennsyl- 
vanijos gelžkelio keleiviniai 
traukiniai, kurie dėl didžiųjų 
potvynių Pennsylvanijoje ir 
Naujoje Anglijoje buvo visiš
kai sustabdyti.

Nors ir taip baisus buvo tas 
potvinis, vienok išplovė tik 
vienų tiltų Johnstown ir Pitts- 
burgh apielinkeje.

Atgija ir daug.. nukentėjęs 
telefonų ir telegrafo susisieki
mas.

Šitam Juoziii Juoza- 
pinės išėjo visai * 

atbulai

Praeitų savaitę jaunas plė
šikas Bernard Wilson, gyv. 
1131 Ainslie g. apipiešė sal
dainių krautuvės, 4554 North 
Clark g., tarnautojų, Mlss Cal- 
lie Borah. Atėmė $8. Praėjus 
nekuriam laikui,, jis sugrįžo 
į krautuvę ir pareiškė, kad jis 
paėmęs $4.00 daugiau negu 
jam reikėjo skoloms apsimo
kėti, todėl,, tų dalį ir gręžimus. 
Po to paprašė pašaukti polici
jų.

Vakar teisėjas išžiūrėjęs to 
keistolio vagiliaus bylų nu
tarė jį pasiusti pas gydytojų 
jo protui ištirti.

ENGLEWOOD. — Kad jau 
kiti Juozai rašo apie Juozapi- 
nes, tai kodėlgl aš negalėčiau 
parašyti apie asve. Kaip jau 
visiems žinoma, per Juozapi- 
nes Juozai paprastai taip sa
kant, ‘trytina” savo “frenlus”. 
Bet su manim atsitiko visai 
priešingai. Vietoj kad aš drau 
gus “try tinčiau”, jie man už- 
trytino, ko aš nesitikėjau.

Už tai esu dėkingas žemiau 
išvardintiems asmenims: Dr. 
C. Bložiui, p. Daraškienei 
Daraškai, p. Čemanskienei 
Čcmanskui, Tiškevičienei 
Tiškevičiui.

Negana kad “užtrytino”
dar apdovanojo. Taigi išėjo 
visai atbulai negu aš tikėjausi.

—Engleivoodiečią Juozas.

DIDELĖS RISTYNfiS LIETU
VIŲ AUDITORIJOJE; RISIS 

JAUNASIS BANCEVICIUS

ir 
ir 
Ir

ir

Artistė bandė 
nusinuodyti

20 metų atgal, artiste Beu- 
lah Getschow buvo graži, gar
si; pasirodžius scenoje, žmo
nės smarkiai jai plojo.

Bet šiandien jos žvaigždė 
jau nusileidusi. Palikusi vie
na, užmiršta, be draugų, va
kar ji nusprendė nusižudyti. 
Išgėrė nuodingų miltelių.

Dabar guli apskričio ligo
ninėje, kur daktarai bando 
išgelbėt jos gyvybę.

Penktadienį, kovo 27 d., Lie-, 
tuvių Auditorijoje įvyks dide
lės ristynės. Jau ganą seniai 
tarp lietuvių bebuvo ristyniu, 
—praėjo bent keli mėtai. Per 
tų laikų priaugo gana daug jau
nų ir gerų ristikų. Pavyzdžiui, 
visi Chicagos lietuviai žilio 
“drapiežną dzūkų” Bancevičių. 
Jis dar ir šiandien gerą ristikų 
gali “suvynioti”. Tačiau nebe
nori senstančių kaulų lankstyti. 
O juo labiau, kad jį jau gali 
pavaduoti jo sūnūs,—Vitas 
Bancevičius.

Kovo 27 d. Vitas Bancevi
čius risis su lenkų čempijonū 
Walter Billeter. Abu yra vi
dutiniško svorio ristikai.

Vitas pradėjo ristis nuo pat 
jaunų dienų. Jis esųs toks jau 
kietas riešutas, kaip ir jo tė
vas.

Risis ir kiti lietuviai. Buterit, 
Johny Mason Fellx Ištik ir Stan 
Vestis. Tai vis jaimi ristikai. 
Kai kurie jau yra pasižymėję. 
Iš viso risis penkios poros.

Ristynės promotūdja ' Rolė* 
wicz ir 
čius,
Įžanga visai prieinama

Lietuviai tuH progą lak 
mėti svarbia vietą 
partijos viršūnėje

Rinkimai balandžio 14 d. 
turės dhug svarbos lietuviams. 
Tai todėl, kad demokratų 
partijoj eina kova tarp dvięjų 
frakcijų. Todėl čia ir lietu
viai galės kų nors pešti. Ą

Lietuviai niekad nebūtų bu
vę priimti į “sleitų”, jegu ne
būtų buvę nesusipratimo tarp 
gubernatoriaus Homerio ir 
majoro Kelly. Tik iš baimės, 
kad lietuviai neitų šu Hprne- 
rhi majoras sutiko su lietu
viais skaitytis.

Pasirodo, kad advokatas Kle • 
ofas Jurgelionis išstatė savo 
kandidatūrų į demdkratų par
tijos valstijos centro komitetų. 
Tai yra neapmokama vieta, 
bet ji yra svarbi partijos poli
tikai nustatyti. Lietuviams lai- 
niėti šių Vietų yra lygiai svar
bu, kaip laimėti vietų Chica
gos teisme.

Eaniidcituoją nuo tiĄvirto 
kongresinio distrikio

Advokatas Kleofas Jurgelio
nis bus renkamas į centro kO* 
mitimanus (State Central 
Committeeman) nuo ketvirto 
kongresinio distrikto. Šianie 
distrikte daugiau lietuvių gy
vena negu kokiame kitame 
kongresiniame distrikte Chi
cagoje. J šį distriktų įeina 
Bridgeporfo, ' Brighton Park, 
Town of Lake, West Side ir 
Atlantiko kolonijos, 
lietuvių balsų gali būti tarp 
6000 ir 8000.

Svarbu, kad visi lietuviai 
ne tik patys balsuotų už K, 
Jurgelionį, bet gautų dar po 
trejetų balsuotojų iš kitų tau
tų. Balsavimas už K. Jurge
lionį balandžio 14 dienų bus 
galutinas, tuo tarpu adv. Zu
ris bus 
galutini 
denį.

įeina

“dzūkas” J. Bancėvi-
— oldtaimėriai ristikai

Manė, kad juokavo, 
bet juokas kainavo 

$1,500.00
Kai du susiraukę, niaurus vy

rai atėjo į Lelewer kepurių 
krautuvę, 25 W. Jackson blvd., 
ir pareiškė, kad jie nori pinigų, 
tai vedėjas nusijuokė.

“Nekreskite šposų,” jiems 
atsakė.

Bet neilgai jis juokėsi. 'Vie
nas vagis-drožė kumščiu j vei
dų ir vedėjas išsitiesė ant grin
dų.

Pasiėmę $1,500 įš. kasos, va
gys nuėjo savais keliais.

New Yorko Ji'mmy Wal- 
ker Chicagoje; Priėmė 

Augintinę
Buvęs New Yorko miesto ma- 

juras, Jhnmy Walker vakar 
lankėsi Chicagoje. Kartu bu
vo ir žmona, buvusi airtistė, 
Betty Compton. Walkeriai pa
siėmė našlaitę iš Evanstono 
prieglaudos už augintinę.

Pasikorė miegamajam 
kambaryje.

Albert Stepan, 58 iri. gyv.
3233 Parnell avė., atėmė sau 
gyvybę, pasikardamas savo

žaslis nežinomą.

gatbės svetį Ir pakvietė adv. 
ŽUtį apvainiieuoti tos dięnps 
airių “karalaitę” (I r i s h 
^queen,,L

Felice Nausėda,
SekMbYS Jolin Zuris 

ąniO tsjJ}sooQ

Baliau ir daile^ ir 
vestuvės, ir mirtis— 
tai musų gyvenimas
Visokios, ir gerbs ir blogos 

naujienos iš 18-tos 
apielinkes

Žmogus 
Bapus; Žmogus veda

18 APIELINKĖ.
gemA,—

» Balius; Žmogtis miršta — 
Balius; gal kas sakys, kad tai 
nevisai tiesa, bet, taip sakaht, 
vertėtų apie tai atsiminti ir 
pagalvoti.

Ju6z^>ihės
Tai praleidome ir Šv. Juo

zapų, baliavojome gana gerai 
štai kelios vietos:

iubzapas Lukais turėjo dau
gybę .svečių pas save, 1733 S. 
Unioh Avė. Visi svečiai ba
liavojo iki gaidžių.

Jūozas F. Badžius 
baliavojo pas kitus, 
kviestas specialiai 
nėms,,»

su šeima 
buvo pa- 
“Juozapi-

kuriose

tik nominuojamas, o 
jo rinkimai bus ru-

Majoras Kelly ir 
Adv. Zuris pas 
juodveidžius

dis*
South

“širdyje” juodveidžių 
trikto po num. 4100 
Michigan Ąvenue, kovo 10 d. 
juodveidžiai balsuotojai turė
jo masinį susirinkimų. Lankė
si ten miesto majoras Edwąrd 
J. Kelly, adv. Jolin T. Zuris su 
savo manadžeriu Al Kumskiu 
ir kiti. ,

Miesto majoras savo kalbo
je perstatydamas adv. Jonų 
T. Zurį, pabrėžė, kad tai pir
mas lietuvis, Chicagoje, gaunąs 
oficialį pripažinimų ir iridor- 
savimų Demokratų Partijos. 
Patarė už jį balsuoti ir išrin
kti į teisėjus.

—Felice Nausėda, 
Sekretore John T. Zuris 

Boosters* Club.

kurias /suburė Lrūvoh panelė 
Stasė Skudaitė.

Panelė Onutė PivŽauskaitė— 
soprano ■— soliste; kaip kas ir 
pavydi šiai jaunai panelei! 
trukdo... bet ji pasiryžus viskų 
nugalėti ir padėti musų visuo- 
menei savo daina.

Edwardas Miežis, dar jaunas 
Vaikinas bet jau sugeba gerai 
valdyti saxafonų ir jau suda
rė iš jaunuolių trio — akordio 
nę, smuikų, ir saxafonų; jie pa
sivadinę “Trys Musketeriai”. 
Jau jie spėjo “atgrojinti” kelis

Kadangf
— smui

kininkas, motina dainininkė, 
tai už tai sūnūs Ervardas saxa- 
fonistas Gros Ateities “Trims 
Musketieriams”.

Vestuvės
Ponas Boleslovas Pužauskas 

žada tuoj po Velykų iškirsti 
šposų — apsivesti su p. Maryte 
Mockus. Kadangi p. Pužaus
kas apsukrus biznierius, šel 
pėjas ir dūosnus rėmėjas drau
giško — draugijinio lietuvių 
gyvenimo, tai pilnai galima ti
kėtis nepaprastų vestuvių; o 
kada dar abiejų jaunavedžių 
ūpas, o prie to ir balsai — dai
na geri, tai jau galima įsivaiz
duoti kas bus.

Mirė
Neseniai palaidojome Magda

leną Mažeikienę. Dailiai patar
navo musų apielinkės grabo- 
rius Simonas M. Skudas. Jis 
tų pačių dienų laidojo du. 
Antras latvys Antanas Petros- 
ki. Pirma į Šv. Kazimiero, 
antrų į Concordia kapus.

Leonas Miržvinskis, 1944 
Canalport Avė,, netikėtai mirė 
širdies liga. Žmogus buvo ge
rai pasiturįs, berods nieko ne
truko *— buvo visko. Vedė 
pavyzdingų gyvenimų, pri
klausė prie musų lietuviškų 
draugijų, .atrodė sveikas — 
kaip ridikas. BeJ buvo kitaip 
lemta; mirtis pakirto jo gyve
nimų. Paliko moterį ir šunų. 
Sūnūs eina didesnius mokslus, 
pavyzdingas jaunikaitis ir 
moksleivis. Aš išreiškiu savo 
užuojautų nuliudusiai a. a.

I Miržvinskio šeimai.

lietuviškus balinto, 
tėvas Steponas Miežis 
kininkas, motina

Iš seno laužo gyvenamas 
namas

Jau nuo seniai stovėjo na
mas. IŠ to namo pasidarė ba
kūže, iŠ bakūžės tapo laužu, 
iš laužo.
buvę, jeigu ne p. Simonas Čer- 
vinskis. į .

1900 So. Union Avė. laužas 
— stuba jau baigė griūti, triu- 
nėti. Triunėjo to laužo savi
ninkas p. černauckas. Neži
nojo nei kų daryti, bet likimas 
j į suvedė su p. Simonu čer- 
vinsklu ir po draugiško pasi
kalbėjimo p. červinskas ėmėsi 
darbo — ir štai kas atisitiko. 
Laužui padaryta pilna trans
formacija. Iš laužo “Šonkau
liai” sulyginti, nauja “skūra’’ 
uždėta, “akys” langai suly
ginta, nuimta “akulioriai”. 
“Kepurė’> nauja. Padaryta 
augštesniu. Visas veidas pa
keltas — “lifted face”. O vi
duriuose, irgi pertvarkyta į ne
pažinimų. Viskas pertvarky
ta —- padaryta. Daug kamba
rių. O dar magaryčioms įdė-

nežinia kas butų

ta *steam heat”. Ot, kad no- 
ri...neveltui p. Meyers, * senas 
vietos gyventoj as, apžiurėj ęs 
pasakė “Before, this buildin;* 
was disgrace for the neighbor- 
hood, būt now we proud of 
it”.

Geo. M. Ghernauckas sako: 
“jeigu ne Simonas Čirvinskis, 
iš šio namo nieko ne būt bu
vę, nes nebuvo kapitalo ir spė
kos, bet Simonas Červinskis 
beveik vienas tai padare; o u: 
tokį darbų aš George M. Cer- 
nauckas, nusiimu kepurę” Sy! 
Kas nori gali pamatyti, jeig i 
netiki. Kol kas įžangos nėra.

Juozas.

KLIUBŲ IR ORGANIZACIJŲ 
ATYDAI!

Buvusia Svilainio Grove yta 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 Svilainis Grove
83 ir Kean Avė., Willow Springs

Mes Padarom Gerų 
DARBA PIGIAI!
Galite ateiti visados
Permanents musu 

Specialybė!

Ideal Beauty Shop, 
Charles Stones, Vedėjas 

1747 SO. HALSTED STREET 
Atdara vakarais

CONRAD 
PHOTO STUDIO 

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

žina atmintis.

Juozapas Bertulis 1343 So. 
Avers Avė.; nors p. Juozapas 
Bertulis nėra liiusų kolionijos 
gyventojas, bet jis čia priklau
so prie draugijų ir labai yra 
duosnus jiį parengimuose. 
Tad gal ir todėl pas jį buvo 
pilni dideli kambariai svečių, 
kurie buvo r atvykę iš visų 
Chicagos dūlių. Čia buvo pp. 
Lukauskiai,1 Mastauckai, Kli
mai, Miežiai, Chcrnauckai, 
Skudai, Grabauskai, Laurina- 
vičiai, Mažiliauskai, jaunas 
Verašylas srr motina, B. Žo
lynas, P. Martirikaitis, J. Kuz
mickas, Antanas Zalugėnas ir 
daugelis kitų kaip lietuvių, 
taip ir svetimtaučių.

Visus svečius vaišino iki 
soties. Buvo: valgyti, gerti 
kiek kas norėjo ir kiek svei
kata nešė. Daug linksmumo 
pridarė “trys musketieriai” — 
trio: 'kuriems “Bravo” jaunas 
Ed. Miežis nuo 18 kolonijos. 
Svečiai pradėjo skirstytis vė
lai po vidurnakčio.

Dailės jėgos
Labai yra smagu pranešti 

viešai, kad jau 18 kolionija ga
li pasigirti dailės mėgėjais. 
Gial jie dar nėra artistais, bet 
ateitis parodys, nes tik pofų 
metų atgal mes savo muzikos 
dainos neturėjome (apart baŽ 
nytinio choro).
' Dabar mes jau galime pasi

girti štai jau kuom: dainų — 
trio —- trys jaunos panelės;

Adv. Zuris apvainikavo 
Airių Karalaitę

Šv. Patriko dienoje airiai 
.turėjo didelį susirinkimų savb 
tautinėje šventėj kovo 17 d. 
Wliite City.'

Ten lankėsi ir lietuvis kan
didatas į teisėjus adv. John T. 
Zuris. Jo kalba priimta dide
liu nuoširdumu ir ovacijomis. 
Airiai pasižadėjo remti jo kan
didatūrų ir už jį balsuoti, 
Priede, pažymėjo jį kaipo

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto. 
« pafios Naujienos 
yra naudingos.

Juozapas Bertulis

SALUTARAS DRUG & 
CHEMICAL CO.

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

639 W. 18th St., Chicago, 111.

Crane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

Tek Republic 8402

Pocahantas Mine Run Screened
5 tonai ar dausrfąu S7..80 tonas 

Snhilkešni ; $7.05 tonas , <

Pirkite Gėrimus Vely
koms Pas Lietuvį

Didžiausis pasirinkimas visokiu pa
rimu — degtinės, vyno iš bačkos, 
alaus keisais ir bačkutėmis. Pris
tatome i namus. _
MONARCH WINE & LlQUOR CO.
.nk r JOHN GAUBAS, Sav.
3529 S. Halsted St. Boulevard 7258

TONY THE CLEANER 
Seniausias ir geriausias valytojas 
Brighton Parke. Valome visokius dra
bužius, vyriškus, moteriškus ir vaiku. 
Darba atliekame kuogeriausiai, nes 
turime daugelio metų patyrimą tame 
darbai Darbą^ paimam iš namu ir pri- 
sbatom j namus Tel. Lafayette 1210 

wwsr- -
Gerkit sveikiausia PIENĄ iš

Lietuvių Pieninės 
EMERALD DAIRY 

Senuko DaugelaviČiaus
3251 Emerald Avė. Victory 4181 

Pristatom i namus ir groserj. 
Pašaukit.

SUSIRINKIMAI

Tavernos
Kur Susirenka Lietuviai

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

RYTOJ
21-mo Wardo Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubo direktorių eks 

tra susirinkimas (treč., kovo 25 d.) Chernausko svetai
nėje, 1900 S. Union avenue, 8 vai. vak. (Visų narių su
sirinkimas įvyks penktadienį, kovo 27 d., Dievo Apveiz- 

dos salėje), —Valdyba.
Y .V’*». A r? , j

PARENGIMAI
M

KETURIŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTŪVfiS

VINCENTAS SCHULTZ
Mirė kovo 24, 1932, sulaukės 

pusės amžiaus, gimęs Lietuvoj, 
Kędainiu apskr., Krakių n a r., 
Užvarčių kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
Sioteri Margareta (po tėvais 

ankąuskaitė) 3 sūnus Alek
sandrą, Vincenta , ir Leonardą, , 
2 marčias, Bronlslava ir Albi
ną, .broli Juozapą ir broliene 
Stanislava Schultz ir girpiriės 
Amerikoj, Lietuvoj seserį Oną 
ir švogeri Motiejų Jankauskius 
ir giminės.

Jau 4 metai praslinko kai ta 
beširdė mirtis išpiešė iš musų 
tarpo mano mylima vyrą ir 
musų brangu tėveli.

TaVo paveikslas yra musų 
širdyse visados. Mes Tave, 
niekuomet neužmiršime. Tu 
pas mus jau nebesugriši, bet 
mes ank^iaus ar vėliaus pas 
Tave ateisime. Lauk mus atei
nant.

Nuliuduš 7.
Schulte šeimyna,

3358 S. Lowe Avė.

21st Place Tavern & 
Restaurant

Stekai, porČepai ir kiti šilti valgiau 
Bismark alus, geros rūšies 

degtinė ir cigarai
ANTANAS IR AGNĖS STUKAI 

Savininkai
701 W. 21st Place. Tel. Cana! 7522

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 staito operetę, “Vogtas 
Čigonas”, Sokol svetainėje, 2343 South Kedzie avė.

Kovo 29 — 12-to Wiardo Lietuvių Amerikos Demokratų Orga
nizacijos Masinis Mitingas parapijos svetainėje, 44th ir 
California avė,, 2 vai. pp. Programas ir kalbėtojai. Įžan
ga veltui. Mitingas šaukiamas 'kandidato adv. J. T. Zu- 
rio naudai. į ‘

KOVO 29—21-mo Wardo Liet. Amerikos Piliečių Kliubo “Silkių 
Parė”, Walter Neffo svetainėje, 2435 So. Leavitt Street. 
Cash dovanos.

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

— 12-to Ward6 Lietuvių Amerikos Demokratų Organi
zacijos bankietas pagerbimui John T. Zurio, Hollywood 

v 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, Centralinėje Dem. raštinėje, Morrison viešbu
tyje ir pas kiekvienų J. T. Zurio rėmėjų.

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.

Bal. 4

UŽEIKITE PAS LIETUVI
PETER’S BUFFET

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

Degtinė. Sandvičiai ir Chile. 
, PETER KAZWELL, Sav.

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

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

mams ir narėms. Savininkai
KUCHINSKAI

82th and Kean Avė. Willow Springs

rūšies
Platforma dčl

Savininkai

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

MRS. MARTHA GRIGAS, Sav. 
6556 S. State St. Tel. Enghftrood 2792

BISMARK TAVERN
Mano užeigoje visados randasi ge
ros rūšies degtinė. Bismarck alus, 
cigarai ir mandagus patarnavimas. 
Taipgi yra svetainė dėl mitingų, ve
stuvių, narių ar kitų parengimų. Sta
lai dėl moterų ar merginų, gražiausi 
barai Chicagoje, už kuriuos gavo pir
mą dovana pirmoje pasaulinėje pa
rodoje Chicagoje, 1893 m. Neuž
mirškite apsilankyti pas našliuke. 
JOS. KIAUDA. 6101 So. State St.

HIGH LIFE INN
Kviečiu visus draugus ir pažįstamu? 
atsilankyti i mano užeiga. Visados 
randasi 
alus,

geriausios rūšies degtinė, 
cigarai, linksmas ir mandagus 

patarnavimas.
MARIE MARKEL, Sav.

3416 S. Wallace St.
Tel. Boulevard 3489. i



Sustreikavo Tabako
Urmininkų Salesmo- 

nai ir Šoferiai

; F

ir

200

Reikalauja l’/2% komiso 
algų pakėlimo

Vakar j streiką išėjo
salesmonų ir 150 šoferių, kurie 
dirba Chicagos tabako urmo 
sandėliuose.

Šeštadienį vakare oficialiai 
nutarę skelbti streiką, salesmo- 
nai reikalaują komiso už 
užsakymus, o šoferiai — algų 
pakėlimo. Streikieriai priklauso 
Chicago Cigar, Tobacco and 
Cigaret Salesmen and Drivers 
Union, lokalas nr. 761.

Jokių neramumų ir susikirti
mų nebuvo, vienok valstijos 
policija vakar suėmė 17 strei
kuojančių darbininkų, pasiry
žusi juos tardyti. Mat, nori nu
statyti “kokie radikalai čia su
manė streiką skelbti“. Visi san
dėliai prie 14-tos* ir Halsted va
kar pikietuota, bet buvo ramu. 
Sandėlių savininkai išvažinėjo, 
užsakymus privatiniais automo
biliais.

Sandėlių Chicagoje yra 68, 
detalininkų — 15,000. Apyvar
tos padaro po $50,000,000 į me
tus.

i a!

Suėmė berniuką už 
draugo žmonos 

užpuolimą
Policijos rankose yra 19 me

tų berniukas, Eugene Kowals- 
ki. šeštadienį jisai su dviejais 
draugais užpuolė savo draugo
17 metų žmoną, Elinore Rogal- 
ski, 2236 N. Lockwood 
Prievarta įsitraukė ją j 
mobili, bandė išgėdinti, 
$14 pinigais ir vėliau ją
tė iš automobilio prie Major ir 
Altgeld gatvių.

Vakar
18 metų 
banski, 
18 metų
nik, 1110 N. Wood st. Mergina 
ėjo Marshfield ir Division gat
vių apielinkėje lydima trijų 

avė. 
auto- 

atėmė 
išme-

buvo areštuotas kitas 
lenkas, Michael Ur- 
kuris bandė išgėdinti 
Miss Frances Wrisch-

draugų. Vienas iš jų buvo Ray 
Vistain, 24, 2427 W. 21st PI. 
Išsitraukęs irevolverį, Urbanski 
vyrus apipiešė ir išbaidė, o tuo
met įsitraukė merginą į ielą ir 
ją užpuolė. Nugąsdinti kavalie
riai visgi susiprato pašaukti po
liciją. Toji Ųrbanskį pašovė ir 
suėmė.

Rengiasi pakrikštyti 
35-tą gatvę, “Comis

key Road”
Rytoj miesto taryba svarstys 

vardpi pakeitimo įnešimą.

Jeigu lietuviai nesubrus ir 
nesipriešins, tai garsioji “Tris
dešimts Penktoji gatvė“ netru
kus užbaigs savo dienas.

Miešto taryba šiandien svar
stys įnešimą, ir jį greičiausiai 
priims, kad pakeisti 35-tos. gat
vės vardą nauju vardu, būtent, 
“Comiskey Road.“

Sumanymo autorius yra 11 
wardo, Bridgeporto, aldermo- 
nas, Hugh B. Connelly. Jis pir
miausiai įteikė įnešimą alder- 
monų tarybos gatvių komisijai. 
Connelly įnešimą aldermonas 
James Bowler iš 25-to wardo, 
parėmė. Komisija vienbalsiai 
įnešimą priėmė ir rytoj jį per
duoda visos tarybos domei.

Connelly aiškina, kad prie 
35-tos gatvės yra baseball ko
mandos White Sox stadionas, 
vadinamas Comiskey Parku. 
Tos komandos savininku per il
gą laiką buvo, vienas Charley 
A. Comiskey, kuris gimė ir už
augo 11-tam warde. Comiskey 
reikia pagerbti. “Reikia 35-tos 
gatvės vardą pakeisti Gomis- 
key Road.“

Mirė International Har- 
vester Kontrolierius

Highland Parke vakar mirė 
International Harvester kon
trolierius, William P. Kelly. Jis 
buvo 62 metų amžiaus.

International Harvester, 
mašinų dirbtuvėse, dirba 
mažas skaičius lietuvių.

ūkio
ne-

Per didelės kojos po
licijai išdavė nabagą 

Joną Aukščiuną
Lindo po lovos, bet tos nelem

tos kojos!
■ 1 ......"«rr "■ -

Kai tik 18 metų Jonas Aukš- 
čiunas, žinomas ir Jono Cher- 
ninsko vardu, pamatė, kad atei
na policija, tai nieko nelaukda
mas nėrė po lova.

Bet lova turbut buvo perma- 
ža, nes viename gale iš po tos 
lovos kyšojo Aukščiuno kojos, 
įspraustos į nr. 12 “saizo“ če- 
verykus. ' J

Tokiu budu, kai policistai 
Andrew Harrah 4 ir Thomas 

1 *
Keegan įėjo į vidų, jiems ne
reikėjo ieškoti adatos šieno ku
petoje, kol Aukščiuną surado.

Ištraukė jie jaunuolį iš po 
lovos ir pasiuntė jį į Sault 
Sainte Marie, Michigan valsti-

Draugijų. Žinios
25 metų sukaktuvės

226 kuopos
šeštadienį įvyko jubiliejinis

■■ bankietas

šeštadienį, kovo 21 d., pa
minėjimui SLA. 226 kp. 25 me
tų gyvavimo, įvyko bankietas, 
adresu, 1259 Milwaukee avė.

Man dar pirmu kartu teko 
būti toje svetainėje ir turiu 
pasakyti, kad labai graži ir 
patogi vieta tokiems parengi
mams.

Bankiete susirinko tiktai se
nieji ir keletas jaunesniųjų tos 
kuopos veikėjų, viso apie 40 
ypatų. Daugelis susilaikė nito 
dalyvavimo turbut dėl augštos 
kainos tikietų^ Mat, mokėti po 
$1.50 už bilietą, ypatingai su 
šeimynomis, yra per brangu.

Vakarienė buvo labai gera, 
tokia, kokios didmiesčio viešbu

NAUJIENOS, Chicago, UI. - --- --- — ... .t ...>■■ ..
jon, kur Aukščiunas padaręs 
apiplėšimą. Jis gyveno adresu 
51 East lOOth štreet, Rose- 
lande.

Šiandien trys lietuvių 
radio pusvalandžiai

Antradienį iš stoties WGES, 
1360 kilocycles, sekasi trans
liuojami vienas po kito trys 
pusvalandžiai.

Peoples Rakandų įstaigos 
programas prasideda 7 vai. 
baigiasi 7:30; tada prasideda 
13-to Wardo Liet. Demokratų 
Radio Kliubo programas ir 
po to seka Lewis Style Shop 
programas.

13-to Wardd Liet. Demokra
tų programe dainuos jauna 
grupė iš Cicero,'po vadovyste 
p-lės Olga Diržius. Prižadas 
kalbėti buvo gautas nuo Mie
sto Prokuroro, Thomas J. 
Courtney. ; —L.

čiuose negausi nei už $2.00.
Po vakarienės^ rengimo ko

misijos pirmininkas, drg. Kau
linas, paaiškinęs bankieto tiks
lą, pakvietė Kairį toastmas 
teriu*. šis perstatė apie 10 
kalbėtojų pasakyti savo atsimi
nimus apie- kuopos praeitį. .

Pasirodė, kad iš dalyvavusių 
radosi daugelis dar tos kuopos 
tvėrėjų, kurie papasakojo gana 
žingeidžių dalykų apie kuopos 
praeitį. » . 9

Bankiete buv'o atsilankę ir du 
Pildomosios Tarybos nariai, tai 
iždininkas K. Gugis ir iždo 
globėja, p-lė E. Mikužiutė.F-H J ’

Juodu savo įkalbose ragiųo 
kuopos narius veikti taip kaip 
ir praeityj ir kartu kreipti 
daiįgiaus domės J jaunimą, kad 
jo daugiau s pritraukti prie 
kuopos ir vėliaus* jiems paverti 
SLA. vadovystę.<!

Po programo visi draugiškai 
diskusavo SLA. bėgančius rei

kalus užsigerdami po stiklą 
tą skanaus alučio.—T. R.

ki.

Amer. Jaunų Liet 
Tautiškas Kliubas 
Rūpinasi 
Ligoniais

Kovo 6 dieną įvykęs Lietu
vių Auditorijoje Amer. Jaunų 
Lietuvių Tautiško Kliubo susi
rinkimas ypatingai susirūpino 
ligonių klausimu ir todėl nu
tarė reikalauti, kad ligonių 
lankytojai būtinai dalyvautų 
susirinkimuose ir praneštų 
savo darbuotes apyskaitą.

Tas parodo, kad kliubas yra 
nusistatęs rūpintis savo narių 
— ligonių likimu ir paremti 
juos varge.
Šiaup kliubo finansinis stovis 

yra ypatingai geras. Verta ir 
privalu visiems nariams pa
remti savo draugiją savo dar
bais. Kas turite draugų dar 
neesančių kliubo nariais, būti
nai atsiveskite į sekantį susi
rinkimą ir prirašykite. Tai 
būtina kiekvieno nario parei
ga.

Susirinkimai įvyksta kas 
naujo mėnesio pirmą penkta
dienį Lietuvių Auditorijoje.

W. Duleivich.

Iki Balandžio 30 
Dienai

Trys tūkstančiai lietuvių — 
vyrų, moterų ir didelis skai
čius jaunimo yra nariais C/u’- 
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.

Jubiliejinis Draugijos kon
kursas baigsis balandžio 30 d. 
iki čia pažymėtai^ laikui nau
ji nariai įsirašą 'Draugijon įei
na lengvesnėms sąlygoms — 
garina dykai tikietą [ Draugijos 
tnicijacijos ir Dovanų Laimė
jimą vakarų kuris įvyks gegu
žės (May) 3 d. Ashland Boule- 
vard Auditorium.

įsirašyti Draugijon galima

Nariais pri- 
nuo 15 iki 48 metų

per musų konkursantus, Drau
gijos narius arba atvykite tie
siai į Draugijos ofisą. Ofisas 
atidaras kiekvieną panedėlį ir 
ketvergą nuo 9 ryte iki 8 vai. 
vakare, nedėldieniais nuo 9 ry
te iki 1 po piet. 
imami 
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)

■

CLASSIFIEDAOS
Automobiles

NUSIPIRKIT NAUJA DODGE
Gerai užmokėsim už jūsų sena 

karu.
CENTRAL AUTO SALES

3453 So. Morgan St.
Klauskite dėl

Paul Bruchas

Business Service
Bizniu 

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

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

Hemlock 0800

UNIVEKSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving

3406 S, Halsted Street
Phone Yards 3408

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU np 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu viri 

50 met.

PATAISYK STOGĄ IR 
R YNAS DABAR

Pašauk mus deį dykai apskait- 
liavimų. 25 metai patyrimo— 
Blekorius ir Slogius.

Leonas Roofing Co. 
3750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

Antradienis, kovo 24, 1936

CLASSIFIEDAOS
COAL

High

COAL BACK TO OLD 
PRICES!

Grade Northern Illinois Coal 
Direct From Mine.
2 TON MINIMUM e

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

............................ $4.00
$2.75

Mine
Lump
Ėgg .
Screen r .__ .

$2.00 per toh truckers charge.

Phone, Day or Nite —
KEDZIE 3882

ton 
ton 
ton 
ton

pėr 
per 
per

Tabako Krautuvės 
Tobacco Stores

MAX KOHN. Turim Rusiška ir Tur
kiška tabaku, 1728 S. Halsted St.. 
Canal 9345.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumet 5269.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

PAIEŠKAU darbo prie ūkės arti 
Chicagos — arba prie namu ar biz
nio — už pragyvenimą — Esu tvir
tos 48 metų vyras, Box 411, 1739 
So. Halsted St. Naujienos.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS duonkepys, paty
ręs prie visokio darbo. Atsišaukite, 
3357 Lituanica Avė.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

MOTERYS patyrusios prie sorta- 
vimo senų skuduru. Tiktai patyru
sios teatsišaukia. Central Paper 
Stock' Co... 1265 W. North Avė.

—O—

MERGINA prie abelno namu dar
bo. Mažas apartmentas. Vienas 
kūdikis. Geri namai. Gyventi vie
toje Tel. Indepepdence 1138.

REIKALINGA mergina dėl namu 
darbo. Gera alga ir atskiras kam
barys. šaukite tel. Canal 3743.

Help Wanted-=Male-Female

KOTELIŲ, Restaurantu, Namu ir 
dirbtuves darbai jus laukia. Atsilan- 
kykit i Wabash Employment Agency. 
14-tos lubos, 20 E. Jackson Blvd.

■ lengvas nžsirakyinas
CARR BROS. WRECKING CO. 

(Ine.) 
Parduodame Visokios Rūšies 

ANTROS RANKOS BUDAVOJIMUI 
MEDŽIAGA:

Nauja Statybai Medžiaga ir Malkos 
Lietuvi pardavėja rasite musu 

yarde.
3003-3039 S. Halsted St. 

VICtory 1272-1273

For Rent
OFISAI RENDON SOUTH SIDRJ 

Moderniški ofisai: naujai išdeko- 
ruoti; tinka profesionalam, nebrandi 
renda. N W. kampas 35th ir Halsted 
St. Gordon Realty Company. Tel. 
YARds 4329.

Kiekvienas Užsitraukimas
Mažiau Rūgštus

Rūgštumo Perviršius Kitu Populiarių Išdirbinių, Lyginant Su Lucky Strike 
Cigarstaia

•ALANCi

IS TURININGO. BRANDAUS-KUNO 
TABAKO - "ITS TOASTED"

MOKSLIŠKAS MIŠINYS
Tabako sumaišymas gauti reikalingam skoniui - vienodai, sezonas 
po sezono ir metai po metų - yra abu in menaę ir mokslas.

Kiekvienas Lucky Strike tabako šviežias sumaišymas susidaro iš 
daugiau kaip 100 skirtingų rūšių, išaugintų tūkstančiuose skirtingų 
ūkių - ne tik Virginijoj, North ir South Carolinoj, Georgijoj, Ten- 
nessee, Kentucky, Marylande ir kitose Valstijose, bet tabako 
žemese Makedonijoj ir Xanthijoj Graikijoj, Smyrnoj ir Samsoune 
Turkijoj - kur auginama puikiausias turkiškas tabakas.

LUCKIES YRA MAŽIAU RŪGŠTŪS!
Nesenai padaryti cheminiai bandymai 
parodo*, jog kiti populiarus cigaretų 
išdirbiniai turi rūgštume perviršių nuo 
53% iki 100% daugiau negu Lucky Strike.

Daviniai Patikrinta Nepriklausomų Cheminių 
Laboratorijų Ir Tyrinljlmo Grupių

IT'S TOASTED'—Jūsų gerklės apsauga —prieš knitėjimųs 
prieš kosulį

Copyright 1936. The American Tobgeco Company
c

K. ČEPUKAS
Pentuoju ruimus ar Storus, žema 

kaina, taipgi taisau visokios 
rūšies namus.

Tel. Brunswick 9131
TAISAU NAMUS ir dengiu sto

gus, už prieinama kaina, 
darba ant išmokėjimo. Darba 
rantuoju.

JOE LILEIKA
4135 So. Campbell Avė.

Tel. Prospect 3140

Darau
Ra-

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

Preferred by. 
millions 

to mayonnaise

• A different, delicious 
flavor! Time-honored in- 
gredients of mayonnaise 
and old-fashioned boiled 
dressing, combined in a 

e new way. Try it! <

Business Chances

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

'» 'f '; , ’

Taipgi gali renduoti 20 .mašinų 
garadžiu.labai pigiai.

8464 Lituanica Avė.

PARDAVIMUI pirmos kliasos 
grosernė ir mėsos marketas — kam
pinė vieta — su aV be nuosavybės 

2633 W. 43rd St.

PARDAVIMUI arba mainymui 
restaurantas. Daug metų išdirbtas 
Norėtumėm pasilsėti.

7427 S. Westerp Avė.

JEIGU Jus ieškote nusipirkti 
mos kliasos tavern, štai Čia 
puikus pirkinys, veikit tuojaus. 
verstas parduoti.

6114 S. Halsted St.

pir- 
yra 
Pri-

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

Tel. Boulevard 2800 
PAUL M. SMITH & COMPANY 

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

KAS NORI dideli bargena — 2 
flatu murini narna ir 6 kambariu 
murini cottage. Abu gatu apšildo
mi. Pamatvkit juos adresu 6501- 
6503 So. Bishop St., o paskui atsi- 
lankykit i mano ofisą susižinoti apie 
kaina, 
nrogos.
kaina. _______

MR. W. R. LEMKE 
33 W. Washington St 2 lubos 
\.. .

GERIAUSIAS BARGENAS. Na
mas ir delicatessen krautuvė. 4 pa
gyvenimui kambariai. $4900, kartu 
su bizniu. Karšto vandens apšildv- 
mas, 2 karu garažas. 2443 W. 71 St. 
Republic 9557.

Pamatvkit juos adresu 6501- 
>o. Bishop St., o paskui atsi-

Nepraleiskit šios ypatingos 
2 namai už vieno namo 

Pamatykit
MR. W. R. LEMKE

RĄNdolph 3750.




