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KAUNE MILŽINIŠKAS POTVYNIS
.—’.U..

Gen. Haller, Padetėwski ir Witos susiviė 
nijo kovai prieš valdžią

11. (L.Ž.)—
vai. Nenluno

potvynio nuostoliai

F . i

VARŠAVA, kovo 27.—Gėn. Juozas Haller, kuris Amerikoj 
organizavo lenkų armiją Francijai, valstiečių partijos vadas ir 
buvęs premjeras Vincas Witos it taipjau buvęs premjeras ir 
pianistas Ignas Paderewski, susivienijo bendrai kovai prieš da
bartinę Lenkijos valdžią.

Visi trys opozicijos vadai gyvena užsieny ir suvažiavo pas 
Paderewskį Šveicarijoj susitarti dėl bendro veikimo ir nustaty
ti bendrą programą.

Keista, kad pažangiųjų valstiečių vadas Witos įstengė susi
kalbėti su tokiais atgaleiviais, kaip gen. Haller ir Paderewski..

Delei to dabar Lenkijos valdžia koncentruoja policiją ir 
kariuomenę Varšavoje, nes manoma, kad susivienijusi opozicija 
gali bandyti valdžią nuversti.

{Chicago atvažiavo 
skulptorius Pet

ras Rimša

Rusų-Japonų susite 
miniai pasienyje 

nesiliauja kad

CHICAGO.—Vakar j Chica
go apie 6 vai. vakare, Grey- 
hound autobusu atvažiavo da
bar Amerikoj viešintis Lietu
vos skulptorius Petras Rimša. 
Svečias apsistojo pas Lietuvon 
konsulą p. A. Kalvaitį.

Gub. HoffmaiLsutin- 
ka dar -sykį atidėti 
Hauptmahn žudymų
Jei prokuroras pripažins tai 

teisėtu dalyku. Sako, kad 
Hauptmann byla nebuvo ve 
dama teisingai ir bešališkai

MASKVA, kovo 27.— Laik
raščių žiniomis, Japonijos ir 
Manchukuo kareiviai koncen- 
rubjami tolimam rytų pasieny
je, po naujo Rusijos-Manchu- 
kuo susirėmimo mūšiams per 
simetus į Išlaukinės Mongolijos 
pasienį.

Po ilgos tylos, nauji susirė
mimai prasidėjo trečiadieny, 
kuriuose buvo naudojami lėk
tuvai ir kanuolės. / , * *

Japonai ' babdė ’ paihifl ’Mdti* 
golijos pasienio postą, bet bu
vo atmušti. Dabar japonai kon
centruoja savo jėgas 
ežero apielinkėj.

Nauji susirėmimai ištiko po 
to, kai buvo manoma, kad Mon- 
galijos-Manchukuo derybos apie 
paskyrimą maišytos komisijos 
išsprendimui ginčo dėl sienų, 
daro progresą.

Noriu

Kai Amerikoje pradėjo siausti potvyniai, tai laikraščiai ir jų skaitytojai taip ir užmiršo, 
Europoje ne viskas tvarkoje. Ten diplomatai ir ministeriai tebesuka galvas dčl keblios padėties, 
kuri susidarė kai Hitleris sulaužė-Locarno.sutartį ir okupavo demilitarizuotą Parėinį. šie pa
veikslai neva parodo, kai Hitlerio pulkus sutiko prielankus provokiški pareinio gyventojai.

’ ’ ’ ‘ 1 ... ...r'.. ... ..... ■ ; .. , - ■

Ir Francija nori įves
ti karinį vaikų 

lavinimą

Bendrai, 
dideli, tūkstančiai žmonių liko 
be pastogės. Pabrėžtina, kad 
daugiausia nuo potvynio nuken
tėjo neturtingieji visuomenės 
sluoksniai, nes rūsiuose ir šiaip 
miesto pakraščiuose, kaip Mar- 
viiįkoje, Marvelėje, Jonavos g 
veje gyvena daugiairsia sargai, 
darbininkai, smulkus amatnin- 
kai etc.

TRENTON, N. J., kovo 27. 
—Gubernatorius Hoffman išlei
do ilgą pareiškimą, kuriame sa 
ko, kad Bruno Hauptmanno by 
la nebuvo vedama teisingai ir 
bešališkai ir kad jos vedimas 
neatatinka Amerikos teisingu 
mo standardams.

Todėl, jis, gubernatorius, su
tinka dar sykį atidėti Kaupt 
manno žudymą, jei prokuroras 
pripažins gubernatoriui tą tei
sę.

Bruno Hauptmann, kuris tu
ri mirti elektros kėdėje kovo 

. 31 d. vakare, jei iki to laiko 
mirties bausmė jam nebus at
mainyta ar atidėta, atsikreipė | 
pardonų teismą, prašydamas 
pasigailėjimo ir pakeitimo mir 
ties bausmės.

Gubernatorius šavo pareiški
me sako, kad jis sutinka, jog 
legislatura ištirtų jo veikimą 
šioje byloje, taipgi veikimą pro
kuroro, policijos ir visų kitų su 
ta byla surištų žmonių, taipgi 
nustatytų visas išlaidas, nuo 
papildymo piktadarybės ir šio 
laiko.

• . i : i ■. i.

Townsend organiza
cijos pajamos siekė 

$2,000,000
WASHINGTON, kovo 27. — 

Robert E. Clements, rezigna
vęs sekretorius ir manažeris 
Townsend senatvės pensijų or 
ganizacijos, šiandie liudijo kon
greso komitetui, kad viso or
ganizacija turėdąvusi metinių 
pajamų apie $2,000,000. Paja
mos labai įvairuodavo ir jis 
negalys patiekti tikrų davinių 
neperžiurėjęs knygų. Iš tų pa
jamų 40 nuoį^ tekdavo loka- 
lams, o 60 nuoš. eidavo cent
rui.

Paties Glemens pajamos per
nai siekė virš $12,000. Nema
žas algas gaudavo ir kiti or
ganizacijos viršininkai.

TOKIO, kovo 27. —šiandie 
nuo plaučių uždegimo pasimirė 
Takukichi Kawasi, Japonijos 
prekybos ministeris ir MinseL 
to partijos vadas.

WPA darbininkų 
streikas

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

Apsiniaukę ir biskį šilčiau.
Vakar 12 vai. dieną tempera

tūra Chicago j e buvo 45°.
Saulė teka 6:41, leidžiasi 

7:10.

PARYŽIUS, kovo 27. —Karo 
ministeris gen. Mąurin pareisi 
Jęęsępątę ąrrhijpi ^kdmitėtuk. 
kad Franci j oš garsiosios forti
fikacijos prie Vokietijos sienos 
yra ganėtinai stiprios if todėl 
nėra reikalo didinti kariUomė' 
nę Franci jos pasienyje.

Tuo paeiti laiku jis pritarė 
pasiūlymui įvesti karinį lavini 
mąsi visiems mokyklų vaikams 
ir prižadėjo įnešti parliUmento 
atatinkamą bilių.

Tokis pasiūlymas dar yra 
pirmas Franci jo j. Nors Fran
cija ir turi įvedusi verstiną ka
reiviavimą, bet ikišiol nebuvo 
bandoma su kariniu laivinimu- 
si lysti į mokyklas ir jas mi
litarizuoti.

Nubaudė samdytoją 
$1,000 už ilgas 

valandas
nu-

dar-
CHICAGO.—Už dešimtį 

sižengimų verčiant moteris 
bininkes dirbti ilgiau negu 10 
vai. į dieną, municipalis teisė
jas Green nubaudė $1,000 Leon 
Pyre, savininką skalbyklos 5416 
N. Kedzie Avė.

Penki žuvo susidau 
žius Anglijos 

lėktuvui
LYNDHURST, 

Anglijoj, kovo 27.

Anglijoj, kovo 
-Farnęuzų laivas Boree su-

Vokietija ima ka
riuomenėn Danzigo 

jaunuolius

9 žmonės žuvo laivui 
paskendus

SKEGNESS 
27
sidurė su kitu laivu ir pasken
do, 9 jųjrjnįnkai žuvo, bet 
'liko* išgelbėta- kitų laivui ....

žymus vokiečiai žuvo 
Meksikos lėktuvo 

katastrofoj
MEXICO CITY, kovo 27. — 

T'atp žuvušių'rl4 žmonių, susi
daužius prie Ixtacihųatl ugnia- 
kalnio lėktuvui, buvo Vokieti
jos princas Adolf Schaumburg 
Lippe, kuris prarado savo vals
tijos sostą, Vokietijoje įsikūrus 
respublikai.* žuvo ir jo žmona, 
princesa Elzbieta.

Kiti žuvę 8 vokiečiai irgi yra 
žymus turistai, daugiausia ^Vo
kietijos baronai ir jų palydo
vės. JieJ visi kovo 20 d. at
plaukęvokiečių laivu į Vera 
Cluz/ir laivų kompanijos pa
samdytu lėktuvu skrido į Gua- 
temalą, iš kur jie tuo pačiu 
laivu butų gryžę į Vokietiją.

Kiti keturi žuvusiųjų yra lėk
tuvo aptarnautojai—du lakūnai, 
radio operuoto jas ir patarnau
tojas.

Nukritęs lėktuvas sudegė ir 
visi lavonai tiek apdegė, kad 
negalima juos identifikuoti.

Vakarykštė katastrofa buvo 
didžiausia oro nelaimė Meksi
kos aviacijos istorijoje.

BERLYNAN, kovo 27. — 
Gautomis Berlyne žiniomis, na
ciai įyęd£ „/ tikrą konskripci ją 
Vokietijos armijai dėl laisvojo 
miesto Danzigo vokiečių jaunuo
lių. . .J . - /

.Jaunuoliai pašaukiami į Dan
zigo policijos stovis, visai ne
pranešant jiems apie- tikslą pa? 
šaukimo. Jei jie negali įrody 
ti, kad jie nėra lenkai, ar šiaip 
,ne arijonys, tai juos perduoda 
ma Vokietijos armijos verba- 
yimo viršininkams.

Tie, kurie netinka,. ar neno
ri stoti Vokietijos kariuome
nėn, būva pašalinami iš nacių 
darbininkų organizacijų ir to
kiems tada būna labai 
užsidirbti pragyvenimą.

KAUNAS, voko 
Kovo 10 d. iki 12 
vandens horizoptas vis laikėsi 
virš 6 mtr. Taigi, sekmadienį, i 
potvynio pradžioje apsemtos 
žemesnės Senojo miesto vietbfe 
vaizdo nepakeitė. Su nekant’-’ 
ru'mu buvo laukiama kada su
judės Neris. Apie ll1/^ vai. Nė
ries ledas prie Lapių km. ir 
Eigulių sujudėjo.

Neries ledas prasilaisvirio skd 
kelią ir Nemuno vagoję, neš 
apie 13 vai. 10 min. prp Za
pyškį ir Nemuno ledds emS 
slinkti žemyn.

Atrodė, kad potvynio pavojus 
gali praeiti arba, ledui susto
jus, krizį dar pagilinti. Ir vis 
dėl to įvyko blogesnis dalykas: 
Neries ledas išgriovęs ledlį 
varžtus santakoje, kiek žemiau',! 
užsikimšo. Kaip Nemune taip 
Nery, ledas sustojo. Sustojus 
ledui vanduo tuojau pradėjo 
kilti. 17 vai. potvynio pavo 
jus tapo tiesiog baisus. Vanduo 
pakilo , iki 6,82 mtr.

Vandens kilimas buvo labai 
staigus ir kas nebuvo pasiren
gęs pavojaus sutikti, tai vis
ką palikęs turėjo bėgti. Išsilie
jęs vanduo vakar žiauriausiai 
palietė Jonavos g-ves, žuvų tur
gavietes, Kęstučio g. ir kai ku
rių kitų Senamiesčio gatvių^ taip pąt neįuri. • • ■ _

Ruošia, bet vis nepri- 
ruošia \

Prekybos ir Pramonės rūmai 
susirūpinę savo likimu

KAUNAS. ’■— Vieno trečdalio 
prekybos ir pramonės rūmų na
rių kadencija baigės 1934 m.-, 
bet pririnkimai atidėti, nes nu
sistatyta palaukti kol bus pa 
keistas prek. ir pramonės rur 
miį įstatymas ir rūmai reorga
nizuoti. 1935 m. gruodžio mėn. 
baigė savo kadenciją antras ru 
mų narių trečdalis, bet ir tie 
nepririnkti, nes laukiama rūmų 
reorganizavimo. Dabar beliko 
% teisėtų narių. Rūmų prezi
diumas irgi nebežino ar laikyti 
sAvv teisėtu prezidiumu, ar vi
sai pasitraukti; pirmininko ru- i • _ > • • •

sunku

Gub. Hoffman lan 
kėši Hauptmanno 

namuose

MISHAWAKA, Ind., kovo 27. 
—Kadangi distrikto WPA virši 
ninkai įsakė visięms WPA t ro
kų draiveriams važiuoti 30 my
lių į valandą, 70 Mishawaka pa-- 
šelpos 'darbų trokų draivėrių 
sustreikavo protestui prieš to
kį patvarkymą. Jie sako, kad 
važiuodami tokiu greitumu jie 
laužytų greitumo važiavimo į- 
statymus ir todėl galėtų būti 
areštuojami.

Delei streiko negali dirbti ir 
1,000 kitų pašelpų darbininkų.

Kilus streikui viršininkai at- 
__ šaukė savo patvarkymą ir 

/streikas liko baigtas.

Hampshire, 
Keturi 

vyrai ir viena moteris žuvo su
sidaužius Anglijos pasažieri- 
niam lėktuvui.

Pranašuja galą sir 
gimams

Išžudė miegančius 
italus

ADDIS ABABA, kiyo 27. — 
Oficialis pranešimas sako, kad 
ethiopai tamsią naktį perėjo 
italų liniją Dolo apielinkėjd ir 
išžudė daugelį miegojusių sto
vykloj italų. Pirm negu spėta 
sukelti aliarmą, ethiopai pabė
go, pastvėrę 12 kalinių, 3 tro- 
kus ir 12 kupranugarių.

BUFFALO, N. Y., kovo 27. 
■—Dr. Georgės Crile, paskilbęs 
Clevelando gydytojas, pareiškė, 
kad ateinantį šimtmetį medici
na tiek pažengs, jo# 2036 me
tai ligų gydymas bus ženklas 
gydytojo nesugebėjimo, kadan
gi iki to laiko gydytojai bus 
daugiau užsiėmę apsaugojimu 
nuo ligų, o ne jų gydymu.

NEW YORK, kovo 26. —N. 
J. gubernatorius Hoffman šian
die, lydimas prokurorų Willentz 
ir Hauck, padarė netikėtą vi
zitą į bu’vusus Bruno Haupt
mann namus Bronx priemies
ty, kur jis išbuvo arti penkių 
valandų, lygindamas ar vinių 
skylės kopėčiose, kurios buvo 
rastos prie Lindberghų namo, 
pilniai atitinka skylėms lento
se Hauptmanno vyškiį. Tai de
lei to, kad teisme buvo liudija
ma, jog dalis kopėčių esanti pa-, 
daryta iš lentų, paimtų iš 
Hauptmanno vyškų grindų. Ką 
guberatorius surado, jis atsi
sakė pasakyti.

Bet gubernatorius nevyko į 
Dr. Condon namus,- kurį jis 
norys kvosti dėl niekurių jo 
prieštaraujančių pareiškimų. 
(Dr. Condon buvo tarpininkas, 
per kurį Lindberghas išmokė
jo žmogvagiams pinigus).

jonus. z
Antai, MiiHcauskd g / "AleF?" 

sote, pradėjus' vahdehiui tviht’i 
vieni spėjo savo daiktus išneš 
ti, o kiti paliko baldus, patali
nes etc. plUduriuoti vandeny.

Nuo 17 vai. Jonavos g. su
sisiekimas visai nutruko.

Tuo pat metu Kęstučio g- 
veje, Maironio g-vės gale, irgi 
kilo panika. Vanduo Maironio 
g-ve išsiliejo ligi pat Konser
vatorijos.

Prie Amer. liet, b-vės kon
toros ir garažų, negalima buvo 
prieiti. Vanduo pradėjo siekti 
ir “Lietuvos Aido” red. ii 
spaustuvę.

Dar neapsemtų namų gy
ventojai Kęstučio g-vėj irgi 
bu'vo pasirengę butus apleisti 
—pakavosi daiktus, kėlė juos 
aukščiau.

■ Kęstučio, Maironio ir kt. 
gatvėje vanduo apsėmė daug 
sandėlių.
Marvelė visa užlieta vandens

Jos gyventojai apleido savo 
butus, o jų namukai kyšojo, 
kaip kupstai, iš vandens. Puse 
Marviankos taipgi užlieta. Mar- 
viankos gyventojai iš apsemtų 
namų persikraustė į kalną.

Šančiuose ir A. Panemunėje 
žemesnės vietos irgi apsemtos. 
A. Panemunės Smetonos ai. le
dai sulaužė medelius, išvertė 
kelis telefono stulpus. Be to, 
sutriuškintas šaulių pa vili jonas;

dėta rumū8>red?fganizupti- 1936 
m. pradžioj, bet atsirado? sku
besnių- darbų, o be to, vis nesą 
dkr galutinai nusistatyta, kaip 
rumirs reformuoti. Rūmų įsta
tymo projektas tebesvarstomas.

Prek. ir pramonės rūmai esą 
nusistatę artimiausiu ‘laiku vėl 
kreiptis į vyriausybę, prašyda
mi šiai nenormalei rūmų būklei 
padaryti galą.

SVETIMOJE PIRTYJE VIRĖ 
DEGTINĘ

UKMERGĖ.—Du jauni vyru
kai, Juoz. Kaunietis ir Antanas 
Kraučiunas sumanė patys pasi
gaminti degtinės ir slaptai Ė. 
Geralavičiaus pirtyje užrauginn 
bačkutėje brogos. Bet Kovars- 
ko policija jų “bravorą” greit 
surado ir surašė protokolą.

Ukmergės apyl. teisėjas V 
RuŠa vasario 27 d. jaunuosius 
degtindarius smarkiai nubau
dė, po 6 mėnj p. kj A. Krau- 
čiunui, kaipo nepilnamečiui 
bausmę trečdaliu sumažino. Be 
to, mokesčių departamento nau
dai iš abiejų priteisė po 500 li
tų pabaudos. Pirties savinin
kas ir dar vienas pilietis ištei
sinti.

ORLEANS, III., kovo 26. — 
Vienas žmogus liko užmuštas 
ir dū sunkiai sužeisti vienam 
trokiii Įvažiavus Į kitą, kuris 
buvo sustojęs ant kelio.

NaujienųRadio Programai

OAKLAND, Gal., kovo 26.— 
Išgyvenęs inkubatoriuje 5$,die
nas ir kada rodėsi, kad jis iš
liks gyvas, staigiai pasimirė 15 
uncijų kūdikis Nancy Lee Vogt. 
Prieš mirtį jis svėre jau virš 
3 svarų.

MASKVA, kovo 27— Liuba 
Berlin ir Tamara Ivanovą, dvi 
žymiausios Rusijos parašiutų 
šokėjos, užsimušė bandydamos 
pavėluotą atidarymą parašiutų. 
Jos atidarė parašiutus perdaug 
vėlai, kada buvo prie pat že- 
mes.

Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 
|| ŠEŠTADIENI

kaip 9:30 vai. ryto ant WCBD. stoties
1080 Kilocycles (5000 Watts Pajėgos).

žią stoti ant savo radio galite surasti tatp 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.
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_
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(KORESPONDENCIJOS

Waukegan, UI.
» * .«' » *

SLA 262 Kuopas Balius 
ir Prakalbos

f

i Toronto, Ont., 
Kanada

NAUJIENOS, Chicago, III.

ŽVAIGŽDĖ LEIDŽIASI

*—e

Bedi

Beieškodamas pastebiu, kad J. 
Jeįubypa^ . užsirioglinęs jau 
hęvejį artį pirmo laipsnio. Mes 
iš Jpnp nęsitikfjojnės, jęg jis 
taip augštai pašoks. Kaip ku
rie špėją, kąri senąsis musų 
kOntestantas A. Frenzelis nau-kOntestantas A. Frenzelis 
jesniam nepasiduos.

šeštadienis, kovo -28,1936

Kovo 22 d., Liuosybės sve
tainėje įvyko SLA 262 kuo
pos prakalbos ir balius. Buvo 
trys kalbėtojai, visi žinomi 
SLA veikėjai: Dr. A.. MontvL 
das, SLA Apšvietos komisijos 
pirmininkas, p-lė E. Mikužju- 
tė, SLA iždo globėja, ir adv. 
K. P. Gugis, SLA* centro iž
dininkas.

Visi kalbėtojai didžiumoje 
kalbėjo apie SLA naudingumą 
ir nurodinėjo, kad toji orga
nizacija yra vienintelė mums, 
darbo žmonėms. Susivienijime, 
nelaimės atvėjyje, galim ras
ti paramą, taipgi užuojautą sa
vo šeimai.našlaičiams.

P-lė Mikužiutė savo kalbo
je kreipė daug atydos į Ame
rikoje gimusį ir augusį jauni
mą. Ji patarė jaunimui stoti 
į SLA ir užimti senųjų vietas. 
Senieji,, ji sakė, jau yra pa? 
varge.

Viešas laiškas Winni* 
peg’o lietuviams
J , s .................*" ' "

Kiek’laiko atgal spaudoje te
ko skaityti atsišaukimą iš Win- 
nipego, kad ten pateko nelai
mėn drg. Kazlauskas. Neteko 
kojos. Neįaimįngąjam į pagal
bą atėjo vietiniai lietuviai ir 
išrinko komitetą, kuris atsi
šaukė net į kitų kolonijų lie
tuvius, idant kas kiek galėda
mas prisidėtų su pinigine pa
rama nupirkimui kojos.

Praslinkus trumpam laikui, 
tas pats komitetas per spau
dą atšaukė, kad nuo rinkimo 
aukų susilaikytų ir surinktų 
aukų nesiųstų, nes drg. Kaz
lauskui valdžia ar kompanija 
koją nupirkus. Aš kaip tik tuo 
laiku turėjau išpirkęs money 
orderį ir susilaikiau nuo siun
timo.

Toronto “N” bendradar
bių dėmesiui.

Mano nuomonė yra, jog mes 
torontięčjai galėtume “Naujie
nose” palaikyti nuolatinį “To
ronto žinių Skyrių”, taip, kaip 
dąbąr palaiko Glęyelantf'iečiai, 
Pittsburghiečiai ir kiti, nors 
vieną kartą sąvaitėje. Aš jau 
$ų yiepu loendradarbiu kalbė
jau’ ir jis man pritarė. Butų 
gerai, kad šiuo klausiniu dau
giau kas ‘atsilieptų. Tarkime, 
jęigu visi kętyri susitars, tai 
išeitų tik vieną sykį per mė-

nesį - šurankibt - ir parašyt žinu
tes.

Reik tik pasiryžimo, o ra-, 
šymui nąedžiągos netruks. Lįgi 
šiol mes kaip * ir apsnūdę .' bu
vome. Jeigu jau kubmeĮ rąšy? 
davome, tai keli vienu kartu 
apie tą' patį dalyką. Dažniau
sia sųpuldavo tuomet, kuomet 
įvykdavo koks nepaprastas pa
rengimas ar „ šiaip kokia nau- 
jienybė. Pas mus nėra susita
rimo. Toks pasiskirstymas ra
šinėti savaitėmis, butų išven
gimas minėtų klaidų.

Taipgi reikia pripažint, kad 
prasidėjus dažnęsniam rašinė
jimui į “N” . įš Toronto, prasi
dėjo platesnis jų skaitymas ir

ADVOKATAI

net ųŽsiprenumeravimas, ne
žiūrint ir to, jog kartais mes 
vieni kitiems rašinėdami ir “už- 
vąžiupjame”.

V. Dagilis.

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

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

•Gaila, kad musų lietuviai pa
sitenkina mažomis vietos or
ganizacijomis ir nenori stoti, 
pakol dar gali," į SLA. Dabar 
yra laikas apsirūpinti ateičia. 
SLA lau’kia jūsų įstojant se
kančiame 262 kuopos susirin
kime.

Pinigai, kurie man pavesti 
persiųsti, buvo suaukoti laike 
236 S.L.A. kuopos Moterų Va
karienės. Kuomet bus persių
sta, paskelbsiu aukotojų sąra

Dr. F. E. Townsend, ■<Townsend Pensijų Plano” autorius, 
kurio žvaigždė ėmė leistis, kai žmonės nustojo pasitikėjimo to 
plano žadama utopija seneliams, ir aikštėn ėmė kilti finansi
niai nešvarumai organizacijos viduje, šalę, kongresmenas Bell; 
kuris susirūpinęs ištyrimu townsendininkų vęikiino. 
___________ . / ........ ..................—.................- -—-------------------------------

Nuoširdžiai 
Rekomenduojamas 
Vaistąs dėl Vidurių

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80.

Tel. Boulevard 1310.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

Detroit, Midi.

Waukeganiečiai, stokite 
j SLA

i
Gerbiamieji Waukeganiečiai, 

kurie dar neesate SLA nariais 
ir neturite .gyvybės apdraudos 
ar pašalpos ligoje, nelaukite. 
Dabar geriausia proga stoti į 
SLA. Yra priimami nariai nuo 
2 metų ikf 60 nietų amžiaus.

po prakalbų; * Įvyko gražus 
balius. Susirinko * daug jauni
mo ir senesnių ^drabgų. r Jie 
linksminosi iki vėlyvos nakties. 
Mačiau keletą svečių iš Rock- 
fordp. Taj btfvo Plukių šeimy
na, buvę Waukegano gyvento
jai. /

Numatoma, kad liks pelno, 
ir veikiantysis komitetas jau 
galvoja apie kitą parengimą, 
kurį žadama surengti po Ve
lykų.

Susirinkimąs Bal. 5 d.
Sekantis SLA 262 kuopos 

susirinkimas įvyks balandžio 5 
d.; adresu 721 Vine Place, 10 
vjp. ryto. Susirinkimas bus 
svambus, nes yra daug reika
lų" apsvarstyti. Be to, įvyks 
Pildomosios Tarybos ir seimo 
delegatų rinkimai.

Juozas Mačiulis.
-* ’J

šą.
. Man paklausius kaip kurių 

aukotojų, ką jie mano dary
li su pinigais, daugelis išreiš
kė noro, kad jie butų pasiųsti 
ten, kur ir kam jie buvo su
aukota. Taipgi iš ąukotojų te
ko girdėti ir išsireiškimų: 
“nors jeigu ir nupirko valdžia 
koją, juk jam reikia valgyt, 
gyvent...” Ir iš tiesų, aš ma
nau mes nei vienas nenorėtu
me tokion nelaimėn patekti, 
nors ir sidabrinę koją nupirk
tų. ?

Todėl gal kuris iš Winnipe- 
giėčių malonės pranešti tikrą 
nelaimingojo adresą arba lai 
jis pats atsišaukia. Išrinkto 
k-to vardu nenoriu pinigus sių
sti, nes sulig jų pačių prane
šimu, pinigus grąžinama. Be 
to, aš vienam iš k-to narių 
jau esu rašęs laišką ir prašęs 
drg. Kazlausko adreso, bet ne
žinau* dėl kokių priežąščių ligi 
šiam laikui negavau atsaky
mo. :

Taipgi naudodamasis šiuo 
viešu laįškų*, nors nesavo pa
reigose, pranešu Winpipegiečių 
žiniai, kad Užsienio Lietuviams 
Remti D-jos siųstos Kąnadon 
knygos yra gautos 236 S.L.A. 
kuopos ir šv. Jono pašalp. ri
jos vardais Toronte. Plačiau 
apie minimas knygas; greitu 
laiku bus paskelbta per spau
dą. V. Dagilis,

78 Cravvford Str., 
Torontu, Ont.

Padėka Už Gerai Atlik
tą Darbą

nuoširdžiai. Visiems, kurie 
pasidarbavo kuopai ir ją pa
rėmė, komisija taria širdingą 
ačiū. K. M.

įvyko L.S.S.Kovo 14 d
116-tos kuopos surengta vaka
rienė. Susirinko daug žmonių. 
Pavalgę, visi linksminomės 
kaip vienas, be jokių ginčų, 
be kritikavimosi, be pasiskir
stymo į grupelęs.

Padėkos žodis priklauso pu
blikai ■— tai darbininkams, ku
rie atjaučia darbininkus, it 
lanko jų parengimus.

Komisija taria ąčių-Jr įvai
riems parengimo tarnautojams, 
kurie gerai. darbavosi.

Tikietus pardayčr-.sekami as-

- 39; M. Wea- 
M. Kulesus —
— 10; J. Pel-. 

kas — 9; S. Simakaitis — 5; 
J. Besasparis — 2; V. Budvi- 
dis — 1, ir F. Budvidienė —

Toronto, Kanada
Vietiniai “N” 

testantai
kon

“Naujie- 
su smal-

menys: B. Kebląitienė 
M. Strazdienė — 
veriėne — 20;
19; P. Kaušas

šitie draugai pasidarbavo 
pardavinėdami bilietus iš ank
sto.; Tas parodo, kad kur yra 
norąs, ten ir dideli darbai nu
veikiama. v

Prie valgių darbavosi, M. 
Strazdienė, M. Weaverienė, A. 
Kulesienė, B. Kebląitienė. Tvar
ką prižiūrėjo drg. Dermaitie- 
nė ir Simakaitienė, p-lė Bud- 
vidžiutė ir diV broliai Kulesai. 
Prie stalų patarnavo Jean Pel- 
kas, o M. Kulesus prie baro. 
A. Strazdas prie bilietų.

žodžiu sakant, visi dirbo

DIDŽIOJI “NAUJIENĮJ” EKSKURSIJA

TIESIOG I KLAIPĖDĄ
,r : laivo?nemaišant ...

Švedų Ameri k o s Linija

"NAUJIENOS”
PASIUNČIA PINIGUS
I LIETUVA

LITAIS
Persiuntimas nebrangus.

1739 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

ŠIOS SAVAITES

Eitra Bargenai

Ąną dieną gavęs 
nas” ir atsiskleidęs 
sumu, žiuriu kaip įpusų kon- 
^estantai bestovi. Ir koks ma
no nusistebėjimas! Nesimato 
šalę A. Frenzelio J. Jokuby- 
no. Maniau, kąd; išmestas vi
sai iš kontestantų skaičiaus.

a

Cblottgo, III.—"Kuomet tik vidu
riai ^veiįclą ar pamala imu T.riner'i 
Sltter Vyną Ir nuoširdžiai rekomen
duoju visiems.” — Mrs. Susanna 
Favlus.

• v ;
Nedarykite bandymų su visokiais 

vaistais. Imkite Triner’s Bitter Vyną, 
kuris per pastaruosius 44 metus pri- 
rodė save atsakančiu vaistu dėl už
kietėjimo, gasų, prasto apetito, gal
vos skaudėjimo, neramaus miego 
panašių ligų. Visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR
OF BITTER WINE

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH , ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So. Rockwell St. 
Telephpno: Renublic 972S

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—3 ir ’ 7—8 

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenae 

Telefonas Republic 7868

ir

v----- -----------------------------------------
Joseph Triner Oompany, Chicago

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarus?

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas

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

10

3407

Miesto ofisas
No. Clark St. 11 floras

Tel. Dearborn 3984 
Rezidencija

Lowe Avė. Tel. Yards 2510

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio, Seredoi ir 
Pėtnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600.

Tel. Office Wentwortk 6330 
Rez. Hyde Park 8395

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

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

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avi 
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutarti.

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

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

MOTORLAIVIU GRIPSHOLM
Ilgio, 575 pėdų: pločio. 74 pčilon: IK.OOD tonų ręgj tonažas; 23,000 tonų-Įtalpos 

išplaukia iš nėW’ yorko .• . . *

Gegužės-May 29 d., 1936 m., 11 vai. ryto
Vią Goihenburg

I Klaipėdą atplauks birželio 10 <1.. 1 vai. po piet

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

Ekskursija užgiriu Liet. Lalv. Agentų Sąjungos Amerikoje.
Platesnių iinių k. laivakorčių kreipkitės

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

AUTORIZUOTA AGENTŪRA

SWEDISH AMERICAN LINE

Linoleum
9x12

ROOSEVELT 
FORNITOREI

2310 West 
Roosevelt Road

. : ' Tel. Seeley 8760

i ,Dr. T« Dundulis
‘ .Telefonas Virginia 0036
Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo 

6—8 v. vak. Nedėlioj pagal sutarti

Physical Therapy

"• Ave., 2nd floor
Hemlock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu ihassage 
ėleetrie t r e a t- 
mept ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterimi ir mer
ginoms Patari
mai dovanai.

---
«; ■ , r;.. i $ B

Didesnė Jėga Nervuo- 
tiems, Susilpnejusiems

Vyrams įr Moterims
NUGA-TONE yra turtingas Zinku-Fosfoidu 
brangia sudėtimi, parūpinančia fosforą, 
y. elementą labą! reikalingą, tvirtiems, ga
lingiems nervams. Medikališką fosforą pa-' 
rašo daktarai, kad sušvelninti ir • nuraminti 
sujaudintus svyruojančius skaudančius ner
vus. Jis yra brangus nervų, siUrtitčse .kurios 
pagimdo “.itusidovCjimo’' jausmą.
, , Tas šauftufe receptas jklM'mm tikrą formą 
geležies, raudono kraujNp reikalingobUdavo- 
jimui tvirtesnių ir svėtkesaių A raumenų ir 
sugrąžinimui spalvos ir • pilnumo išblyšku- 
siems, ploniems veidams. Be to, NUGA-TO
NE turi šešias kitas brangias • gyduolės. Pra- 
dčkit imt NŲGA-TONE šiandien ir i t6|nyk|t'o 
kaip stiprčsii. Parduoda visi aptiekoMai su 
garantija grąžinti pinigus. Tik Vienas ; Do
leris mėnesio trytmenlui, ' < !

Nuo užkįctajįųip lipkit—UGĄ-SOL—Idealų 
Liuosuotoją, vidurių 'g5<r ir 50c.
--------- -------- .■!> t ....... r

Laidotuvių Direktoriai

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPAS

EUDEIKIS
IR TĖVAS

REPublic 8340
. .X ?■.. ..Ar- »

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

s S. P, MAŽEIKA ;
8319 Lituąpięą Ąvenuę Phone Yards 1188

8307 Avenųe Phone Ęoulevąrd 4139
' 11 -----------------—-- ----------i................... . .............................

Ą. PETKUS
1410 South 49th Coūrt Cicero Phone Cicero 2109

. .. K J. F. BADŽIUS
668 Wcst 18th Street , Phone Canal 6174
~— S. M. SKUDAS......

718 West 18th Street ' Phone Monroe 8877

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

J. F. EUDEIKIS
Į 4605-07 S. Hermitage Avenue Phones Yards 1741-1742

Brighton Paj?k Skyrius, 4447 S. Fairfield, Laf, 0727
’ LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 23rd Place Phones Gana] 2515—Cicero 5927

N, «,.»•?* a . • . » «.< r- 4 •

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

■S » r . • v N . ».'• • ' * “  •' ' ”

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Ąvenue Phone Lafayette 3572

n-Į ....... i -....i.. ■ j j ‘ ,     .. .

! AMBULANCJS PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ
YĄRds 1741—1742

A. A. SLAKIS
•!il ADVOKATAS' • ■ ■ 1

111 W. Washington St
Room 737

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

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

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPf.
LIETUVIS 

Optometrically Akiu Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

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

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashląnd Av.
Phone Bohlevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS

I. Yards 1829
Pritaiko Akintai 

Kreįvas Akis < 
Ištaiso.

Akiniu Dirbtuvė

Tel

Ofisas ir
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. diena.

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai. .

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

2400 West Madiąon Street
Vąl. 1 iki 3 po Pietų. 6 iki 8 vak.
y t Tel. Seeley 7330
Nųm* telefonai Brnnswick 0597

Ofiso Tel. Boulevard 5918
Rez. Tel. Victory 2848
Dr. Bertash

756 West 35th St,
Cor. of 35th ąnd Halsted Sts.

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

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

KITATAUČIAI
Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 81 
metus kaino patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.'

Gydo staigius dr chroniškas ligas, 
vyru, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisui..'

, Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. IŠthSt., netoli Morgan St 
s', Valandos ntio 10—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:30 vat vakaro.
Tel, Canal 3110

Rezidencįjoš telefonai:
Pydė Park 6755, ar Central 7464
........... ..  r’"-

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 8:30 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880.

Telefonai Yardi 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 8 po plietų 
7 iki 8 vaL Nedil. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone PLAZA 2400
■ - - . - -

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. Tel. Drexel 9191

A* A e Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgai

Moterišku. VyrįSkų. Vaikų ir viii 
chronišku ligų.

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

liomis ir šventadieniai! 10—12 
diina.



NAUJIENOS, Chicago, III

PADAUŽŲ FILOSOFU

TERRA INCOGNITA

yra seniausia ir

ma'

jau

5 TŪBŲ

PHONOGRAPH

Mes Duodame Paskolas GENERAL ELECTRIC

BEN F. BOHAC

the slioe eolor Gerkit ir ReikalaukitFASHION SALUTES

GRAŽUS PARLOR SETAI po

ROSS

dėl PIRMŲ 
MORGIČIŲ

NATHAN 
KANTER

GARSLNK1TĖS 
NAUJIENOSE

2641 WEST 51st ST.
Phorie Grovehill 1900

Visose Alinės® 
Mutual Trijii 
Žvaigždžiu 
Kentucky 
Bourhon

Lietuviškos
Degtinis

kalba? Ji 
žiausia”.

Turkas 
lekum”.

Lengvas Užsiruky 
inas Ilgo Tyrinėji 
mo Išvada

BOSTON SHOE STORE
3435 SO. HALSTED STREET

son
popular eolor afoot
styles for every occasion. Ouf expert

* ■ ' . I

fitters will help you select the lašt that’s 
most flattering. Price now ęnly $6.50.

TĖVAS” UŽSIGYNĖ KŪDIKIO

Leng 
Siu pastangų pa

i -—’ kūno ta- 
naujoviškas cigaretas šių lai- 

Tyrinėji- 
Šiuos 25 

panaudota

Gera Maleva ■
VISOKIŲ SPALVŲ

You won’t have to go to sea, thįs sea- 
to see navy blue! It*$ the most 

and we have many

Be jokių supažin- 
rekomendacijų ban- 
kitą kalbinti. Visa 
ta, kad jie kalbėjo 

švedai,

vienas kito. . Viršutiniai lapai

atkerta: “Abdui

todėl raštas apie jo kelionę pa 
sidarys kiek ilgesnis. O Ap- 
švietos komisijai norime pa
stebėti, kad daug durnesnių 
raštų telpa kituose laikraščiuo
se, vienok ji tyli.

sakau> “jeigu 
kalbėkime apie
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Redakcijos pastaba. — Gai 
la^ kad didžiai gerbiamo mi 
nisterio laivų užklupo audra

Sakau: “Pakalbėk su4 polio 
komis Kabeliene ir Grietinie- 
ne, kai nuvyksi į Lietuvą. Gir
dėjau, kad jos p/irėdką ten 
daro”.

(Galo niekad nebus)
Apšvietos Komisijos pagei

davimas. — Duok Dieve, kad 
dar didesnė audra kiltų ant 
jurų ir kad tą laivą, ant kurio 
pinionzų ministeris- keliauja, 
bangos parstumtų atgal į Ame-

RADIO BARGENAI
A. C. 1). C

Vieni pasažieriai, pasitiesę 
apklodes, drybsojo ant denio, 
kiti sėdėjo ant kėdžių jo pa
kraščiuose, 
dinimų ir 
dė vienas 
bėda buvo 
skirtingomis kalbomis 
vokiečiai, lenkai, franeuzai, lie
tuviai maišosi ir kalbasi su 
saviškiais. Matosi bandymai ir 
noras sudaryti bendrumą, vie
nok kalbų skirtingumai truk
do. Visi grabaliojasi šiaip taip 
anglų kalboj, bet nė vienas 
tinkamai jos nemoka. Tečiaus 
nors apgrabais vienas kitą su
pranta.

Kaip patogu butų, jei visi 
žmonės kalbėtų vienoda kalba! 
Nereikėtų mokytis įvairių kal
bų ir studentai turėtų daugiau 
laiko merginėti ir poezijas ra
šyti. Lietuvos prezidentui, ne
mokančiam franeuzų kalbos, 
nereikėtų franeuziškos prakal
bos į svietą sakyti. Operas, 
dainas ir aplamai poeziją ne
tektų šlamštu* padaryti į ki
tas kalbas verčiant. Dėl kalbų 
įvairumo pasaulis turi išleisti 
bilionus dolerių kas metai. Ir 
dar skirtingomis kalbomis kal
bančios tautos auklėja prieta
rus viena prieš kitą, išeina ka
riauti viena prieš kitą. Kad ir 
šiandie užkalbinau lietuviškai 
jauną panelę ar kieno nors 
žmoną. Matyt, kad ji mane 
nori suprasti, gal ir ant arba
tos eitų į mano ka j utį, bet ma
no kalbos nesupranta. Ir aš, 
nors ir visas kalbas* moku, ne
žinau, kuria ją kalbinti. Už
degiau* jai papirosą, pasižiurė
jau į akis ir bala žino, ką dar 
bučiau nepadaręs, jei ne kal
bos keblumas.

“ ‘*12.50 
“ *14.50 

19.50 
34.50 
59.00 
*59.00

todėl turką man pažinti 
lengva!
Kala j bašuk, sakau jam.
Maha blagorodija.

Ir pradedame šnekučiuotis.
Pasirodo, kad jis yra žymus 

veikėjas. Važiuoja į Lietuvą 
bulkas kepti ir plaukų augini 
mui liekarstas pardavinėti.

Sakau jam: “Kodėl jus tur
kai nesusipažįstate su musų

gra-

Sulig . surinktais ■ United. States 
tureliu of Internal Reventie skaitme- 
limis, 1935 metais Jungtinėse valsti
jose buvo pagaminta daugiau ciga- 
retų, negu bent kuriais kitais me- 
ais. šioje šalyje pereitais metais 
ngaretu gamyba buvo virš 184 mi- 
Įiardai, pralenkiant 1934. metu ga
myba beveik devyniais miliardais.

Cigaretu naudojimo didėjimas at
spindi lengvo užsirukymo pareikala
vimu. Lengvas užsirukymas, kaip 
tabako žinovai sako, negali būti pa
gamintas nykščio taisyklės bųdu, 
kadangi jis turi tūlų ypatybių, ku
rios padaro ji ižymiu.

Pavyzdžiui, Lucky Strike cigaretu 
šdirbėjų tyrinėjimų štabas dirbo 
Ividešimt-penkerius metus, kad pa
gaminus apčiuopiamai puikesni ci
garetę — būtent, cigaretę, turinti 
tuo mažiausiai lakiųjų dalių sū pa
gerintu skonio turingumu 
/ę Užsirukymę 
seka yra geresnis cigaretas padary 
taš iš turingo, brandaus 
bako, \ "j ?***:.: 
kų skonio patenkinimu 
mo štabo atradimai pe 
metus buvo praktiškai 
Padaryti Lucky Strike lengvu užsi- 
rukymu.

Tabako augalas, kaip kiekvienas ji 
pažistantis žino, labai jautrus dir
vos keitimams ir klimatų sąlygoms 
Iš priežasties to, tabakas labai nevie
nodas. Todėl, pirm , negu tabakas iš 
dirbimui Luckies yra nuperkamas 
parinkti tabako pavyzdžiai yra pa
tiekiami cheminiam išnagrinėjimui 
persitikrinti, kad tabakas atliks vi
sus Luckies pareikalavimus.

Viena iš svarbiausių lengvo užsi 
rūkymo ypatybių, tai rūgšties —. 
šarmų įygsvara. Tai yra skirtingi 
tabako rūšių išnagrinėjimo pamatas 
Be to, yra atrasta, kad net to pa

iri erciją.
“Aš turiu geriausius vaistus 

plaukų auginimui”, pareiškia 
turkas, “bet niekas man neti
ki. Tiek visokių apgavingų vai
stų buvo garsinama ir parduo
ta, kad ir tikriausio išradimo 
nebegali parduoti”.

“O aš maniau, kad durnių 
nestokuoja. žiūrėk, anais me
tais į Lietuvą buvo atklydęs 
kokis tai balamutas Stankevi- i
čius, kuriam pasisekė “sugydy- 
ti” visas ministerijas, prezi
dentą, jo pačią ir kitus augš- 
tus valdininkus. Tik kada su
sekė, kad tąs Stankevičius nė
ra jokis daktaras, valdininkų 
viduriai gavo pasilsėti. Ir di 
dysai išmatų specialistas net 
medalio negavęs kažkur išdū
mė”.

“Bet mano vaistai nėra jo
kia apgavystė. Kada jų įtrini 
į tas vietas, kur plaukai augo 
arba turėtų augti, tuoj matai 
rezultatą, žinoma, reikia gerai 
įtrinti. Girdėjau, kad netoli 
visi Lietuvos karininkai ir val
dininkai baigia šertis. Gal tai 
jūsų tautos žmonių savybė, 
Mes turkai nuo senovės laikų 
šaliname plaukus nuo kūno: 
kerpame, skutame ir žinomo
mis vapnomis niurname. Jūsų 
žmonės nori buti; apžėlę. Jūsų 
poetai, muzikantai ir visokie 
špizbukai tiesiog kasaš augi
na. Nuo mano vaistų visa jū
sų tauta apželtų ir gal išnyk
tų ginčai dėl yaldymosi for
mos”.

• Laimė, kad pastebėjau .arti 
sėdintį turką, žinote, mano tė
vas turėjo šiokių tokių tur
kiškų palinkimų^ kaip ir mep 
visi, 
buvo

BUDRIK FURNITURE M ART
VISKAS DEL NAMŲ 

3347 SOUTH HALSTED STREET

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS 
Subatoj, Kovo 28, 1936 ;

SPECIAL BARGENAI ATIDARYMO DIENOJE
Naujas table top g&sinis pečius ................. >29.50

(Pinionzų ministerio raštas 
be pabaigos apie jo kelionę į 
Lietuvą, po Lietuvą ir iš Lie
tuvos).

Pasažieriai
Ar laivas, plaukė tolyn ar 

atgal, negalima buvo pasaky
ti, nes rodėsi, kad milžiniškos 
bangos stūmė jį atgal. Aiškiai 
matėsi, kad musų kelionė dar

CHICAČO. -- Motinos rankose mažas Robert Wagner, ku
ris staigiai neteko tėvo, kai “tėvas” jo užsigynė. “Tėvas” Hans 
VVagner klausimą iškėlė, kai žmona Ada Wągner (kudikię mo
tina) užvedė divorso bylą. Iš kūdikio kojos gydytojas traukia 
kraujo konstatavimui ar “tėvo” tvirtinimai yra pamatuoti.

». F. Budrik, Ine
3417-21 SOUTH HALSTED STREET

Mutual LiųuoiCo
4707 So. Halsted St 

Tel. YARDS 0803
I L

ties augalo lapai didžiąį skiriasi r|uo retuose, galima persitikrinti iš ve-
- ‘L . vra liausiu cheminių bandymų, kurie

linkę duoti aiškiai šiurkštų šarmiškę; parodė, jog kiti populiarus cigaretu 
skonį ir apatiniai lapai linksta rųg-' išdirbiniai turi rūgšties perviršių 
štunui. ./Tiktai viduriniai lapai turi nuo 53 iki 100 nuošimčių daugiau, 
reikalinga lengvam , užsirukyihui j negu Lucky Strike 
rūgšties — šarmų lygsvara. Todėl) ,L _______  ______
tiktai viduriniai lapai naudojama rūkytojai, gauna lengva užsirukymę 
Luckies. ’

Kiti pamatiniai dėsniai palaikymui 
Luckies rūgšties ■ šarmu ima taip
gi tinkatpę sumaišymų ir pirm kai
tinanti tabako apdirbimą aukštesnė
se temperatūrose. -

Kaip pasekmingas yra ėmimas dė
mesin Šios lygsvaros Luckies ci£a-

Felt base linoleumas, ketvirt. yardaę ....................... ......

Ir dar daug visokių kitokių special bargęnų 
DOVANOS SU KIEKVIENU PIRKINIU.

ROME FURNITURE
3236 So. Halsted Street

PASKOLOS ANT VIORGIČIŲ 
5 iki 20 jnėtų

Taupykit pinigus apsaugotbj vietoj i
i Mes išmokėjom 4% div<
STANDARD FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASS’N of CHICAGO

2324 S. Leavitt St. 
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

mm kenti

General Electric Refrigeratoriai KELVINATOR, SPARTON, 
WESTINGHOUŠE ir kiti lengvais išmokėjimais. .

—DRESES—
VYRU SIUTUS JĮĮ
TOP KAUTUS 1 fll

Išvalome ir Išprosinam ■
Plūs. Ap<]r. nuo Ugnies Q ■ 

ir Pavogimo.
Extra kainos už aksominius, Plytuotus 

Kailiais padabintus rubus.
VISAS DARBAS GARANTUOTAS

“ ~ O RŪBAI, $1. ISO
ATSIIMAM -IR PRISTATOJVI
CAPITOL CLEANERS

159 N. STATE ST. ’ : KAMB. 1323
DEARBORN 874G '

Todėl ir nestebėtina, kad Luckies
iš turtingo, brandaus — kūno tabu 
ko. ’ ‘ ' ■ ■ ' ' (Advertisement).

< ■ JOHN P. EWALD .
■ ■ LOANS and INSURANCE ’
Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Morgičio, arba ■ - 

ąpdraudos nuo ugnies, vėjo, etc., atsišauk: :

, ,v: 840 West 33rd Street ■
TELEFONAS: YARdsi mo arba/.2791; • <

KEISTUČIO SKOLINIM01R BU D A VOJIMO B-VĖS
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UlMfcytM fcalh&t
Chlcagoje — paštus

Metams $8.00
Pusei mėty —.. 4.00
Trims menesiams  .......... —. 2.00
Dviem mCheSiaiiis 50
Vienam mėnesiui ...................4' .75

Chicagoj* per išnešiotojus:
Viena kopija •a4aa»aa«ab*aa*«aaaaaaaa«aaaaaaa 8c
Savaitei 18c
MSnėsipi •aaaaaaa«W«*aaaaaea«aaaaaaaa«aaaaaaa 750

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj* 
paštui

Mėtamš ....................  $5;00
Pusei metų ............—___ ........ 2.75
Trims menesiams 1.50
Dviem inšnesiams  .........  1.00
Vienam mėnesiui ................. ,75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ____ ____
Pušei metų ••aėaaaeaa

Trims menesiams
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu sū užsakymu.

$8,00
. 4;00
. 2;50

RENGKIMĖS DEMOKRATIJOS KONGRESUI

Neperseniai “Naujienose” ir visoje eilėje kitų laik
raščių buvo paskelbtas skaitlingo Chicagos visuomėhės 
darbuotojų būrio atsišaukimas į Amerikos lietuvių or
ganizacijas, kurioms rupi Lietuvos žmonių laisvė, kad 
jos pasisakytų už sušaukimą Kongreso Lietuvos iJetho- 
kratijai Ginti, birželio 20 ir 21 dd., Clėvelandė. Apiė tą 
atsišaukimą “Dradgas” sako, kad jisai “skamba gšlna 
gerai”, bėt, girdi, socialistai nepripažįsta tikros demo
kratijos; jie nori, kad. katalikai “butų suvaržyti, o tik 
kairieji turėtų laisvę veikti”. Be to, girdi, ^suvažiavimas 
esąs šaukiamas “drauge su komunistais, kurie yra ar
šiausi demokratijos priešai”.

Šitie priekaištai yra be pamato. Yra netiesa, kad 
socialistai nori laisvės tik “kairiertisiems”, d katalikus 
rengiasi suvaržyti. Faktai rodo visai ką kita. Kada Lie
tuvos socialdemokratai buvo valdžioje, jie katalikų ne
varžė. Kitose šalyse socialistai irgi pripažįsta laisvę Vi
siems. Kol buvo stipri socialistų įtaka Vokietijos res
publikoje, katalikai nebjįyo, persękipj^mi, jų organiza- 

' rijos »nebuvo užd^rinejamios, ^ veikėjai fnėbuvd-ąre^tŲo- 
’jamįmuiami ii* grudžiami į koncentracijos stovyklas.

Tą pat matome Ųanijoje, Švedijoje ir Norvegijoje; 
kur socialistai stovi valdžių priešakyje, ir Čekoslovaki
joje, kiir socialistai dalyvauja valdžioje.

Tačiau ta visa “Draugo” pasaka apie socialistus it* 
komunistus yra ir ne vietoje. Juk ne socialistų ir komu
nistų partijos šaukia Kongresą Lietuvos Demokratijai 
Ginti. Tas veikėjų būrys, kuris paskelbė spaudoje auks- 
čiaus paminėtąjį atsišaukimą ne šaukia* kongresą, o tik 
ragina Amerikos lietuvių draugijas ir organizacijas, 
kad jos pasisakytų Už kongreso šaukimą ir Sudarytų 
komitetą kongresui šaukti, Taigi, jei visuomenė tokio 
kongreso norės, tai jį ir šauks.

Atsišaukimo autoriai nesisavina teisės, kongresą 
šaukti arba jį kontroliuoti. Jie paėmė iniciatyvą tik pa
raginti, visuomenę. Iš kur nors ta iniciatyva turėjo iš
riti.

Laikinas komitetas, kurį sudarė anas veikėjų bū
rys, kviečia Chicagos lietuvių draugijas savb mitinguo
se išrinkti atstovus į konferenciją kuri įvyks balandžio 
19 d. Neffo svetainėje (2485 S. Leavitt St.) kongreso, 
šaukimo klausimui apsvarstyti. Visos draugijos čia turi 
lygias teises, nei vienai srovei, neduodama privilegijų ir 
nė viena srovė nėra eliminuojama, kuriai rupi Lietuvos 
žmonių laisvė. Ta laisvai išrinktų draugijų atstovų kon
ferencija nuspręs, ar tbks kongresas yra reikalinįaS) 
ir jei taip, tai kas jį turi šalikti, — vadinasi, sudarys 
kongreso Šaukimo komitetą.

Jeigu panašus komitetai susidarys ir kitose koloni
jose, tai jie galės kooperuoti SU čikdgiečlais. šitokia 
procedūra yra demokratiškiausia; kokią tik galima įsi
vaizduoti. Jeigu kongresą Šauktų kokios nors vienos 
partijos centras arba nors ir keli centrai susitarę, tai 
butų ignoruojama plačios bepOrtyviškosios masės. O da
bar niekas nėra diskriminuojamas. Visiems žftibnėthS; 
kurie , tik priklauso kokiai hbrs organizacijai, .dUOdathM 
lygi proga ir lygios teisės;

Todėl “Naujienos” kviečia draugijas nepaisyti tuš
čių priekaištų 1JŠ tos arba kitos ptisėš; bėt savb mitin
guose išrinkti atstovus į patniųėųją koHfėfeiidją (po 
vieną ntlb kiekvieiių 50 narių ir pb viėiią nuo kiekvienos 
mažesnės draugijos), kuri bus balandžio 19 d; Jeigu 
amerikiečiai ndri* kad Lietuvoje butų atstėigta laisva 
demokratinė tvarka^ tai reikia veikti be atidėliojimo!

diktatoriška* Reikia pastebėti, kad taš; pAis ilearštaš 
keletas metų atgal buvo labai draugiškas Maskvai, nors 
tubmet Maskvoje viešpatavo tą pati diktatūrą, kaip ir 
dabąr. Jisai savo lėšomis nugabeno į Rusiją 50 Aiįieri- 
kos senatorių ir kongresmanų, kurie tenai buvo priimti 
išskėstomis rankomis, ir paskui ViSUoše savo laikraš- 
Čitidšė jisai agitavo už sovietį valdžios ■pripaŽiiiittlį.

Vidujinė krašto tvarka yra viėhas datyk&š;
kraštas ir žmonės, kurie jame gyvena, kitas* Gralihia ne
pritarti tvarkai^ bet tai nereiškia, kad to dėliUi jau ėsi 
priė Šast o krašto ir jo gyventojų; I

Vidujinę krašto tvarką reikia skirti nuo jo santy
kių su kitais kraštais. Jeigu tautos butų draugingos 
viėribs kitoms tiktai tuohiet, kai -jų Valdžios yra Vibho- 
dos, tai taika pasaulyje visai nebūtų galima, nes mo
narchijos butų karo stovyje ^u rešpublikoniiš; demokra
tijos su diktatūromis ir t. t.

Sovietų Rusija dabartiniu laiku kooperuoja sti dl- 
džiohisibmis pasaulio demokratijomis Francija; Ang
lija ir Amerika. Nors Rusijos Viduje viešpatauja dik
tatūra, bėt ji kovoja priėš hitlerišką Vokietiją ir milL 
tarišką Japoniją. Tautų Sąjuhgojė. Rusija eina SU de- 
ihokratijomis prieš fašistišką Italiją* ,,,.

Tokiu budu žmonės, kurie nori; kad pasaulyjė lai
mėtų demokratija ir tarptautinė taika, šiandie turi žiū
rėti į sovietų Rusiją, kaip į talkininką, o ne kaip į prie
šą. '

Bet tai, žinoma, nereiškia, kad mes privalome ’ už- 
girti bolševizmą. Bolševizmas yra kenksmingas. Jisai 
suskaldė ir sudemoralizavo darbininkų judėjimą dau
gelyje salių. Jisai ir šiandie yra didžiausia kliūtis dar- 
binihkų klasės viehybei. Jisai turi būt kritikuojamas, 
idant darbo žmonės matytų jb ydas ir nepasiduotų jo 
įtakai.

Kova dėl Lietuvos rinkos

Ml

Apžvalga
-, - -- .....——

LIETUVOS LAISVAMANIŲ
SUVAŽIAVIMAS ‘ V

“L: žinibsu rdŠo apie Laisva
manių btiiiėš Kiilturos Drau
gijos skyrių atstovų suvažiavi
mą Šiauliuose; kovo 8 d. Šuva- 
Šlavimas nutarė pakeisti drau
gijos įstatus ir įsteigė naUją 
draugijos organą — tarybą.

J laisvamanių į tarybą tapo iš ‘; 
rinkti 7 asmensč: prbf. A. Butė
nas, docentas T. Šulcas, A. Bal- 
čiaUškas, V. Preikšas, prof; A. 
Gudavičius, prof. Čepinskis ir 
prof. Bagdonas. Be to, išrinkta 
centro valdyba iš šių asmenų: 
Dr. J. šliupas, Dr. J. Kairiikš- 
tis, Įg. Protas,. K. Valašinas, 
A. Žukauskas, ir kandidatai: 
A. Rondomanskiš ir V. Knyva.

Suvažiavimas nutarė krfeiptis 
vyriausybę SU memorandumuj 

<ad butų greičiau l'Vesta civili- 
hė metrikacija it Sutvarkytas 
netikinčiųjų tėvų vaikų mokyk
lose klausimas.

iŠ tb, kokie Žmonės stovi 
Liethvos Lalsvamaiiių organi
zacijos priešakyje, galima nu
manyti, kad tas jtidėjimaš at
sistojo ant tvirtb it rimto 
gtiiido.

“KELEIVIO” REbAKTOi 
RIAUS KELIONĖ’ t 
LĄWRENCE, MASS.

SOVIĖtŲ TVARKA ift SOVIETŲ KRAŠTAS
į, H IMI ■M.MII.I n ,

Kaip kdhiUniŠtai, kufle bolševizmą garbina, taip ir 
bolševikų priėšąi; kbriė ji smerkia, labai dažnai, daro 
tą klaidą, kad jlė neatskiria tvarkos, kuri yra sovietų 
Rusijoje, nuo pačios sovietų Rusijos, arba SSSR.

Kai tik kas nors pakri.iikubja Stalino diktatūrą, tai 
komunistai tuojaus rėkia: “Tu esi sovietų Rusijos prie
šas! Tu padedi Vokietijos ib Japonijos ihipfeHalistams, 
kurie rengiasi Rusiją pulti!” •

Antra vertus, Hearsto spauda per paskutinius ke- 
lis menesius varo smarkiausią kampaniją prieš sovietų 
Rusiją dėl to, kad Rusijos valdžia yra komunistiška it

pa-

Kovo 22 d. drg. S. Michelso- 
nas, “Keleivio” redaktorių š, 
nuvažiavo i Lawrence, Mass., 
pasakyti prakalbą socialistams. 
JišMi p&Vadavo “Naujienų” te- 
dfiktbHiį P. Grigaitį, kuria tų 
dienų turėjo vykti į Detroitą.

Lawrence’e buvo potvynis, 
todėl Ši MiehėlsbiiUii tik pet di-

ilėiūvių kblbtiiją. ‘‘Keleivyje” 
jisai pats aptašė tą savo kelio- 
dė- Bdštbhb laikraščiai, sako 
jisai, fdŠė, kad Lawrenbė>tii 
gręsia didėlis pavojus: mies
tas esąs jau be elektros, tėlfe- 
fonai nebeveikią ir kai kuriose 
gatvėse vanduo siekiąs net ant
rų lubų. Mat, išsiliejo Merri- 
mack Upe, kuri įteka per mieš
tą. Tačiau “Keleivio” redakto
rius nutarė vistiek važiuoti į 
Lawrence’ą — “jei jau ne kal
bėti, tai bent pamatyti, kaip 
Lawrence’as skęsta.”

“Apie pusiaukelį jau pdsLi 
rodė didelė lenta, ant kurios 
parašyta, kad ne Lawrence’o 
gyventojams kelias uždary
tas”, skaitome “Keleivio” ‘ ži-

riioje. “Tačiau pasikalbėjus 
su trafiko policmanu, jis pra
leido. Sako, gali pamėginti; 
gal pravažiuosi. Privažiavus 
arčiau niiėstd, kelias pasiro
dė Užtvertas ir daugybė mi
licijos^ ; ^MiyęinihkaiHiŲSta^d0 
kiekvieną ir žiuri aiitomdbi- 
lių registracijas; kibuo ad
resas pažymėtas nė Ldw- 
fbnce’o, tą grąžina atgal. Iš- 
rodė) kad prakalbą jau he- 
biis.
kalą)

Tačiau paaiŠkiiiUš rbi- 
milįcija kalbėtoją pra

leido. Bęh paprastu ir tiesiu 
keliu j Ląwrence>ą įvažiuot 
nebūvą gųpma. Teko Važiuo
ti aplinkui, aukštesnėmis vie
tomis. Visdš gatvės ii* skers
gatviai biiVb jiiihi pblibijos ir 
milicininkų, kurie fbdė kui’ 
suktis. Potvynis bttvo. jau 
nuslūgęs ir dilkštešilėše vie
tose mo'tbHniai Sihrbliai 
pumpavo. vaiidbnj iš skiepų. 
Žemesnės gi 'Vietos Pilvo da 
po vandeniu. Namų sienos 
šlapios, dumblu aplipusios, 
šaligatviai iŠplatiii, pamatai 
išvirtę — vaizdas labai ne
jaukus.”
Bet prakalbos vištiek įvyko. 

Kai žmonės išgirdo, kad kalbė
tojas iš Bostono atvyko, tai Su
sirinko apypilnė svetainė.

KOMUNISTAI SU “KAIRIA- 
SPARNIAIS” JAU 

SUSIBARĖ ‘

Komunistų lyderis BroWder 
buvo labai šdsidi’iihęs su Tho- 
maš’o vadovaujamą “kairiųjų” 
socialiattį fikcija, Bet jau pra
sidėjo tarp jtį vaidai: “Naujoji 
Gadyriė” apie tai rašė:

“Oficialioji KofiiUfiiHtų Par
tija £avo vlšai nelauktų aht- 
aiis|. Norman Thdfiiaso žmo- 
įiiš, Milwaukėė mayoras 
Hoan, a tirpėte komunistų siū
lomą talkų. Dalykas t’dks; 
Milwaukee komunistai indor- 
savu Fariner-Labor Progre- 
sive EėdUratidil kandidatiis. 
Hoan ir kiti, kurie eina tos 

* partijos tikietU; išleido vie
šų pareiškitnų, gidėtai dtsi- 
jsakydami tolio ‘behdbd ftofi- 
to’ su komunistais. Kitaip 
sakant, nereikalaujama jų 
pdrafiibs. /

“Oficialiųjų komuhištiį r or
ganas-. ‘Daily Wbrkėr’ labai 

' jituž^š. Dėdama ilgi štėitfiifeiii 
tai ii* reikalaUjama, kad Mil- 
Waiikėė šocidlištų Vadas risi* 
ptašyių; bet Šis iidi iš

. Kreiptasi it j socialistų orj$t 
nižačijų, kad ši basntėrkiu 
lidanų ir kitus. Ir čia; kol 
kdš, Jbė pasėką,

“Tai Va kiid baigėsi Brow-

(Musų Socialaus korbšpondento)
trečioje valstybėje, o rodos 
apsukrus .biznieriui šiuo atsiti- 
kiinu galėtų nfet Amerikos lie- 
tuviiis išnaudoti. Visai dėl to 
nenuostabu, kad daug kas iš 
Liėttivos stėhgiaši kad ir pra- 
stėšhes ’ prekės pirkti Vokie
tijoje. O tikrai jų Bizniui bu
tų bvėikiau, jei koks nėra 
Amerikos liėtuvis tupėtų* šd- 
kysim, spaustuvių reikmehų 
čia Llėthvbjč atstdVybę; kuri 
net galėtų apimti it kitas Bal
tijos valstybes. Dabar kasmet, 
sakysim, Lietuva tik po kele
tas Spausdinamų mašinų Anie- 
rikoje huperka, Už kurias Su
moka po keletą dešimčių tūk
stančių litų. Tai jau puikiau
sia galėtų vienas atstovas tais 
reikalais čia Lietuvoje sėdėti, 
o dabar kokiai dalelei pritru
kus turi susirašinėti su Lon
donu ir tik tas vėliau po mė
nesio kito tas daleles iš Ame
rikos išrašo. Vokiečiai čia 
eina kitu keliu. Jų atstovas 
gerai mokąs lietuviškai, daž
niausia iš Prūsų kilęs, puikiai 
patarnauja ir laįks nuo laiko 
savo Klientus aplanko.

švedai dabar mėgina šit vo
kiečiais stipriai konkuruoti 
ligoninių aprupihimti. Švedai 
turi paš save daug atliekamų 
pinigų, todėl jie duoda . ilga
mečius kreditus ir visai pigiu 
procentu 
taip pat 
kredituš;
kreditu.

Švedai

visi miestai 
naujos elekt-

įkitbiidje daug k&Š iš Valsty
bių deda višas galįrtidš.pastąįi- 
gas, kad mažais kiekiais, 
Bėt kad buitį gdlihid kdijp nors 
iškišti, ŠVbliii* pdFdhbtį saVo 
praifioiiČM ditBifiitiš. Lietuvės 
ripkoje dUtigeliš vdlblVBių su- 
sidiiHa sti savo prekybos inte- 
resiitš. Libiiivd sudėtingesnių 
jjfdttibhŠįg darbinių negali pd- 
sigdrtiinti ir kai kurių jų var
gti kada fibra galės pasigamin
ti. , šaky sint* Visa tai kas rei- 
kaiiBga getai Įretigihl ligoni
nė! iŠ iiiedičiiidS Įtafikilį, kaip 
Štai rengėrip aparatai, kvarco 
lempos, bhirurgitiiai instru
mentai; atba totd aparatai, 
rašomus ir jVhiribš skaičiavi
mo mašinėlės, elektros įvai
rus sudėtingesni įrengimai, 
ttiUkykioniS fizikos kabinetų 
įtfiišjrfiiaš ir kitbš J alitresneS 
mokslo priemonės, šitiems Vi
siems daiktams^ Lietuvos rin- 
ka yra labai dėkinga, nes kas
met tos rtiŠiėš prekių daUg 
nuperkama. Mokyklos stato
si, naujus mokslo aparatus 
perka, ligoninės rengiamos ir 
vis tobulinamos, 
elektrif ikuo j asi,
ros energijos gamyklos stei
giamos. Visų tų naujų įmo
nių galutinam įrengimui daik
tai perkami užsienyje. Se
niau visa tai visai be atodai
ros buvo perkama Vokietijoje; 
dabar jau ieškonibs tirikbs ki
tur.

J

Tai Lietuva pasiūlymų gali
na iš visur. Vokiečiai ir da
bar neriasi iš kailio, kad tiems
daiktams atgauti rinką. Ypač 
jie nori atgauti rinką įvai
riems chemikalams, Spaustu
vių įrengimams. Vokiečius 
Čia konktiruoja Aiiglija, Ptah- 
cuzija,i* Amerika, Švedija ir 
dalinai Gabija, Olandija, Bel
gija.

Bet tčikiU1 tiesos žodis tarti; 
kad kitoms toms valstybėms 
labai sunku su vokiečiais koh- 
kdtUOti. Vokiečiai labai mo
ka Lietuvos rinkai prisi
taikinti, net iki pačių smulk
menų. štai jie atsiunčia sdvb 
firmų tokius agentus, kurie 
gerai Lietuvą pažįsta net lie
tuvių kalbą moka ir prekės 
palyginti pigiai parduoda, o 
taip pat gerai moka patar
nauti. Prancūzai yra labai 
šiuo atsitikimu ne punktudliįs, 
nesitaiko vietos rillkbs reika
lams, nesiskaito SU pirkėjų 
hardis. Anglai nieko nenori 
parduoti į kreditą, o taip hbt 
ii e no r i skaitytis su vietos rin
kos pareikalavimais. Jie kaip 
ir Prancūzai yra įpratę par
duoti stambiomis partijomis ir 
labai mažai interesuojasi vi
sokiomis smulkmenomis. TU 
firmų atstovai Lietuvoje daž
niausia visai negyvena ir rei
kia tiešibginial su Londonu ar
ba Paryžium turėti ryšius, Čia 
savo prekių pavyzdžių iiėtdrl;

Jau Sėkmingiau šiuo atšiti-
■ ■ * • i

Amerikos JUhgtirtių
kimu dirba olandai, danai it 
švedai.
Valstybių kai kurių firmų at
stovai net ir tie geriau taikosi 
vietos rinkai. Bet vis dėlto 
ir šie čia savo atstovų iietiiri, 
jie sėdi Londofiė, arba kitoj ė 
valstybėje, bet vietos žnioiiitį 
tam reikalui nemoka panau
doti. O Lietuva jau turi ge
tų prekybinių ryšių su' Ame
rika. štai čia sėkmingai pla
tinasi rašonibš maŠiiiėičš; 
ispaustuvėhis rėifkamos it 
spausdinamos mašinos. Bet 
šuiįkd tokius užpirkimus da- 
ryti, kada reikia su jų atsto
vais štišitŪŠiiičH, ktitiė sėdi
imi WįJI« ii >i.i. > »

UOtio fiirtbš šit kaifidlšiaiš 
soeialistais.”
Taigi k^milhištų idktikd ne

duoda vaisią. Jie stengėsi so
cialistus Suskaldyti, tUmBUmi jų 
“kairųjį spariią” ir atakuoda
mi “sehąją gvardiją”. Skilimas, 
aČiti tdm; partijojb paaštrėjo, 
bet komtmislai vargiai iš to 
pasinaudos.’

Aiiiferikds firmbs 
duoda. ilgamečius 
bet j&u brangesniu

Savo atstovus taip 
pat gerai yfa instruktavę ir 
šie stengiasi Vietos rinką pa
žinti ir jai prisitaikinti, štai 
švedai Čia taip toli nori ženg
ti, kad net Lietuvoje skiria 
savo pasiuntinį,, iki šiol buvo 
čia tik Švedų kohšulatas. 
Olandai Lietuvoje daugiausiai 
parduoda elektros reikmenis 
ir ; ra(įįp ‘'aparatus. Danai 
įvairią įvairiausias daržovių 
sėklas, ūkiškus padargus. An
glai dažus, trąšas, anglis ir 
stambiai pramonei reikalingus 
reikmenis. Amerika daugiau
siai rašomas mašinėles ir Siu
vamas mašinas, o be to, spau
stuvėms visokius reikmenis, 
o ypač renkamas ir spausdina- 
mas masinas.

Vokiečiai viską parduoda, 
ką tik gali parduoti. , Eirta 
prekyba ir su SSSR. Bet iš 
SŠSR perkama tik įvairi ža
liava, kaip Štai benzinas, tepa
lai, anglis, tabakas. Visa ši
ta pusiau apdirbta žaliava ne
pasižymi savo gera rusimi ir 
labai pigia kaina; Be to; jau 
kelinti metai kaip iš SSSR, 
perkamos žemės ukiui kai ku
rios reikalingos mašinos, bet 
jos savo įa tvartini U nėbasiŽy- 
mi, nors labai pigios yra. Ka
dangi SSŠR. prekyba suvalsty
binta, tai jų reikalus čia at
stovauja SSSR, valstybės pre
kybos įstaiga, kuri didelių 
savo lankstumu, žinonia, pre
kybiniu lailkstumu negali pa
sigirti. Bet ŠSŠR. prekybos 
atstovybė taip pat mėgina kai 
kuriose smulkmenose patar
nauti. Jų tame aparatb dirba 
ne maža vietos žlilbilių, kiltie 
gerai LietuVbš frliiką pažįsta.

Taigi, nors Lietuva nėra 
stambus pirkėjas, bet jos įve
žimo rinkA datigelfe valstybių 
yra drūčiai užiiiterešuotų it 
stengiasi kaip įmanydamos 
patarnauti.

Tik, deja; SU kuriomis da
bar dėka .politinių santykių 
tenka tą prekybą vesti, tos 
valstybės įįiažiausia taikos vie
los rinkai. Bet reikia laukti, 
kad konkurericija savo pada
lys ir jos visos vienodai pa
lankiai pradės skaitytis su 
Lietuvos Žlribnių ir Lietuvos 
Valstybės kaipo tokios parei
kalavimais.

KonkuFbUČijd yra geriausias 
Veiksnys, kuris išlygina visus 
šiurkšluriiUš.

Mat, kaip kas primeta, kad 
Lietuvos prekybos įmonės ne
moka saVb pėekes iškišti į Už-

sienį, tai radau reikalingu pa* 
sakyti, kad ir užšieniš nfe vi
suomet tįnkamai naujai Lietu
vai patarnauja.

Jau prasidėjo vokiečių lie
tuvių prekybos. darybos. Spė
jama, kad vokiečiai pastatysią 
pirmą sąlygą, kad jie pirksią 
maisto produktus iš Klaipė
dos krašto tik iš vietos ūkiškų 
organizacijų, kurių dauguma 
yra vokiečių rankose. Bet 
vokiečiai atsisakysią pirkti 
maisto produktus per kitas 
Lietuvos ūkiškas organizaci
jas, kaip štai per Pienocent
rą, Maistą, Lietūkį ir taip to
liau. Dėlko taip vokiečiai lin
kę dabyti? Mat, vokiečiai su- 
pirkirtėdąmi Klaipėdos krašte 
tokiu keliu maisto produktus 
palaikys išimtinai vokiškas or
ganizacijas ir tuo pačiu vėl 
varys Klaipėdos krašte vokiš
ką savo propagandą. Jau ku- . 
ris laikas yra pastebėta, kad 
Klaipėdos krašte prasidėjo 
stiprėti agitacija prieš lietu
viškas ūkiškas organizacijas, 
ypač tas, kurių centrai yra 
Didžiojoje Lietuvoje.

Tai reikia manyti, kad jau 
iŠ anksto vokiečių prekybos 
daryboms buvo ruošiama dir- 
vd.

Ar vokiečiai Šito savo nu
sistatymo pirkti tik Klaipėdos 
krašte maisto produktus ir tai 
tik iš jų pageidaujamų ūkiš
kų organizacijų, o ne iš visų 
prekybos derybų metu kietai 
laikysis, dabar dar sunku pa
sakyti. Bet kad šitoks klausi
mas jų bus pastatytas, tai vi
sai netenka abejoti. Taip pat 
nėra abejonių, kad jie tų de
rybų metu pareikalaus, kad 
Klaipėdos krašte be tenais 
esamų Ūkiškų organizacijų ki
tos nebtitų organizuojamos, 
kaip štai Pienocentro, Maišto, 
Lietūkio ir t. t.

— .Koresp,
....... '' ' ‘ - rr--L_ L

ĮVAIRENYBĖS
Visas gyvenimas- 

viena naktis...
Yra Išgyvenančių šimtus 

metų gyvūnų, bet yra ir to
kių, kurių visas amžius... vie
na naktis... Tokie yra efeme- 
ridai — vandens gyvūnai. Jų 
gyvenimas 
dingas. Jų besparniai vikšre
liai gyvena išimtinai vandeny
je-, kartais 
kol suauga. Minta rydami silp
nesnius už save padarus. Ir tik 
galutinai suaugę šiltą, ramų 
vasaros vakarą, dar kartą nu
sigėrę, palieka vandenį ir leid
žiasi Skraidyti. Šių efemerittų 
iš vandehs išsinėrimo laikaš 
paprastai trunka savaitę, dau- 
gidušia iki dešimties dienų. 
Jie skraido didelėmis grupėmis, 
Vienas apie kitą . siausdami, 
sukdamies, Silpnu sparnų bal
seliu zirzdami.

šie, kiek panašus į drugius 
gyvūnėliai, pasireiškia ypač 
gaivalingu skridimu. Jie, pali
kę vandenį; visą savo laisvės 
gyvenimą niekuo nesimaitiha. 
Net nė rioredami negalėtų mai
tintis, nes visas jų burnos į- 
rengimaš sUnykęs, visai netin
ka maistui imti., Pagaliau mai
stas jiemš nė nereikalingas, 
nes galutinai išsivysčiusio ir 
subrendusio gyvenimas labai 
trumpas. Tik vakare paliko 
VdndfenĮ, b jau, žiūrėk, ir mir
tis čia pat... Paliko vystyklus 
iš vakaro saulei nusileidus, pa
skrajojo, atliko savo gyvenimo 
pareigą, ir vėl jų nebėra gy
vųjų tarpe, tai pačiai saulei 
dar nepatekėjus...

To gyvūnėlio kūnelis labai 
švelnus, bespalvis^ atrodo, kad 
nb jiems skirta saulės šviesa, 
šių vandens drugių laisvo skri
dimo tikslas vienas — k ne
greičiausia mesti apvaisintus 
kiaušinėlius į vandenį, kurį ką 
tik patys buvo palikę. Tą pa
reigą jie ir atlieka, būreliais 
beskraidžiodami aistringų šo
kį, šokamo ant vandens vie
nintelę ją gyvenimo naktį..;

labai ir labai bu-

po kelerius metus,
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Amerikon Atvyksta 
Dr. Jonas Šliupas

klausytojo Sielų, bet ir nuro
dys išeities kėlius. Išeities ke
lių prie dUosnešnio, ramėsnio it 
laimingesnio gyvėniriio.

Dalyvaus Lietuvių Tautiškų Ka
pinių iškilmėse; planuoja ap
lankyti kolonijas

Dr. A. L. Graičunas gavo laiš
kų nuo Dr Jono šliupo, kuria
me jisai praneša, jog netolimoj 
ateityje atvyks Amerikon. At
važiuos tokiu laiku, kad galėtų 
dalyvauti Lietuvių Tautišku Ka
pinių Sukaktuvių Iškilmėse it 
SLA. seime.

Dr. šliupas laiške prašo Dr. 
G<raičuną susižinoti sU “Naujie
nų* redaktorium P. Grigaičiu 
ir pasikalbėti apie darbus, ku
riuos galėtų atlikti Amerikoje 
vizito proga, ir apie vizitų marš
rutų. Dr. Šliupas planuoja 
aplankyti beveik visas stambes
nes lietuvių kolonijas Ameri
koje.
Dr. Graičunas apie Dr. šliupą

štai kų Dr. šliupo vizito rei
kalu rašo Dr. A. L. Graičunas:

Sųmoninga Lietuvos visuome
nė vardan visos tautos, minėjo 
iškilmingai D-ro Jono šliupo 75 
metines sukaktuves. Ne už me
tų skaitlių D-ras Jonas šliupas 
tapo iškilmingai pagerbtas, o 
už užsitarnavimų močiutei Lie
tuvai. . . *

Aš pažįstu Lietuvoje ne vie
nų kunigų kleboną, kurie yra 
kur kas senesni už D-ra Joną 
Šliupų; o jiems net jo tikrieji 
parapijonis iškilmingos ptiotos 
neiškelia, o D-rui Jonui šliupui 
velija ilgo amžiaus ir nepailsti 
einant prie 
sa Lietuva! 
Ar ne?

Taip visa
nyje išsisklaidę lietuvių tautos 
vaikai džiaugiasi ir siunčia pa
sveikinimus ir. linkėjimusii 
ginusių metų. Negana tp,. už
sienio lietuviai, ypač lietuviai, 
gyvenanti Jungt. Valstijose 
Amerikoje, nudžiugo užgirdę, 
kad D-ras Jonas šliupas atvyks
ta Amerikon pakeminėti, su 
kuriais jis ilgus metus gyveno 
ir vargelį vargo; kurilios jis 
glaudė prie savo krutinės, mo- 
kino-sąmonino būti dorais, nau
dingais vaikais močiutes Lietu- 
Vos.

Tai štai už kų Dr. Joną šliu
pų pagerbė visa Lietuva. Tad 
ir mes Amerikos lietuviai pri
valom iškalno prisirengti, kad 
atvykus Dr. Jonui šliupui Ame-

užbrėžto tikslo vi- 
Didelis skirtumas.

Lietuva, ir užsie-

METINIS

Išpardavimas
Per visų savaitę, Kovo 28 

iki Balandžio 4 d.
BARGENAI GYDUOLIŲ, 

PERFIUMŲ ir 
“COSMETICS”

Laimekit Dovanai
Radio

25c Ramulikės |7c 
Pain-Expeller .... 33c 
35c Nursc Brand

CASTORIA .... 121/20 
$1.00 Guminis Karšto

Vand. Maišiukas 490 
Terpentinas 
Alka Seltzer 
Kumparava 
Alyva ....... .
Glycerinas ... 
Castor Oil .. 
Olive Oil ...
Lavendet paudcrls 160

KOTEX 15c

25c
60c
40c

160
' 490

290
160
170

25c
25c
40c
25c
250
Ir tuksiančiai kitokių1 bar- 
gelių. Pirkit sau felkaliligų 
dalykų šiame išpardavime, 

galite laimėti RADIO.

J.P.Rakštis
APTIEKA

1900 S. Halsted St

rikbn galėtumėm priimti iškil- 
mingai, suteikti progą su vi
sais lietuviais pasimatyti, pasi
sveikinti ir užgirsti iš jo lupų 
kas mums reikia daryti, kad 
Lietuva galutinai pašlliuosuotų 
iš dvasios vfergovėš, iš po ku
nigų ir ponų globos.

Kas skaito laikraštį “Laisvo
ji Mintis”, tas žino trukumus 
ir kas taisytina Lietuvoje. Bet 
heVisi amerikiečiai skaito “Lais
vųjų Mintį”. Tiems gyvas žo
dis Dr. Jono šliupo būtinai rei
kalingas, nes netik atgaivins

Ragina pradėti iš ankšto 
rengtis priėttiiihah

Tad, lietuvių kolonijos priva
lo iškalno sudaryti komitetus, 
kurie turės parūpinti Svetaines, 
išdirbti programą ir gerai iš
garsinti, .kad laikui Atėjus, vie
tos kolonijos lietuviai žinotų 
kur ir kada susirinkti, netik 
pasveikinti Dr. Joną šliupų, bet 
ir užgirsti iš jo lupų apie1 da
barties Lietuvą ir jos ateitį, dėl 
kurios Viši amerikiečiai tiek 
daug dirbo ir dirba.

Dr. A. L. GrafcUtias, 
3310 Š. Halsted Street, 

Chlcago, III.

Keistučio KliUbaŠ yra vienaš 
iš didžiausių pašėlpinių klitfbų 
Chicagoje. Jis moka $5.00 į Sa
vaitę ligos pašaipos. Pomirtinė 
— $300.00 1h priedų, pulkite 
vainikas; grabhėšiAi it niAšiiia. 
Tas viskaš. kainuoja 55 centų 
į mėttesj. Nariui prlimatiii nuo 
iŠ iki 45 įdėtų Amžiaus; '

Norlhtlėji įSteii { ŠĮ klliibų 
galite kreiptis įAs Bllb Vltlftą. 
valdybos harĮ ir paš Va j Alis 
Komisijoš' taštlniiiką, W. Shah 
ką, . 4635 South Washtenaw 
A venų e.

B. kudgaivititė, itkšt.

Padėkime broliams Lietuvoj

Tiesa, jau rūpinas kai kas it 
už jūrių brolių, jų pačių val
džios prispaustųjų, likimu. Bet 
pavienio pastihgds nedaug ką 
gali, nuveikti. Todėl yisi stoki* 
te j dHUgijl Ir tik behclkbmii 
JegbhHs pudikihiė jiemš: Anie- 
HkiAčlAi dhdg prisidėjo prie 
Libtlivok hAprikiAiiŠbhiybčš at
gavimo, jlį pakelt Aš baisas ga
li datig- ir Šiuo S-ykiU pAvblkti.

K. K mv^klši
• * ! V. ■ • • •- ' •

Draugijų Žinios
! a < ' * <*■ >7 .'a > ? V' - > ’• 4*

šiandien "Bijūnėlio”
Pamokos
Almira Simons Salėj
Dainų mokytojos vietų užitiiš 

OhUt£ Skevėriute

Musų ko-

■ ■ i Clii.ll . ....................... I i i—
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Visi socialistai ir jųjų dran
gai yra užprašomi iš ankšto 
pasižymėti balandžio 4 d. sau 
ant kalendoriaus, kad nepamir
šti arba, kad kur kitur neuž 
klysti tą Dakarą. Panašios su
eigos yra rengiama tik kartą 
į metus ir yra tikrai malonu 
susirinkti viehriiihČių grupei it 
linksmoje nuotaikoje draugiš
kai praleisti laikas, bei pasi 
dalinti su draugais savo gy
venimo įspūdžius.

— Kvieslys.

Liet. Seserų Tautiškos 
Dr-tės parėngintas 
davė pelną

tat

NORTH SIDE 
lionijos jaunuolių organizacija 
“Bijūnėlis” šiandien laikys sa
vo dainų pamokas po naujos 
mokytojos vadovyste. Panelei 
V. ČepUkajtei negalint toliauš 
šeštadieniais mokytojauti, jos 
vieton liko pakviesta panelė 
Onutė Skeveriute, kuri tęs to
liau “Bijūnėlio” pradėtą dar
bų. Balandžio 26 d. yra ren
giamasi duoti northsidiečiams 
koncertinis programas
reikės gana uoliai pasidarbuo
ti, kad tinkamai pasirodyti.

Lietuvių kalbos ir rašybos 
mokytojas, p. A. Vaivada irgi 
pasižadėjo, be tolesnių per
traukų, tęsti išguldinėjimų kal
bos pamatinių dėsnių. Geisti
na, kad ’vlšl “Bijūnėlio” nariai 
ir dar nepriklausą lankytųsi 
nuolatai pamokose kiekvieno 
šeštadienio popiečiais nito 2 iki 
5 vai.,' Almira Simons svetai
nėj, 1640 N. Hancock Street.

~ Draugas.

L.S.S. Centralinė
Kuopa
Rengia Vakarėlį

įSpud-P. Grigaitis papasakos 
žius iš prakalbų maršruto

CICERO.
meto svetainėje įvyko Lietu- 
Voš Sešerų Tautiškos Drau‘gy 
stos “bunco party”1.' Tai buvo 
tikrai šaunus parengimas, ku- 
Hs nors ir netaip neskaitlin
gas, davė pelno.

Aišku, daugiau tikėtis nebu
vo galima,: • nes * tyriausią kliu-' 
tį sudarė gavėnios laikas. Jau 
apie 8 valandą visi skirstėsi 
namon, nors buvo muzika 
galėjo ilgiau pabūti.

E. Kawal-Kavaliauskas
?=■ : '• :!! ij L;;:.:1-:-J r. ’■ . ”■ “J.. ■

Tą patį vdkarų, parapijos 
svetainėje, šv. Ailtaho Drau
gija turėjo irgi “bunco party°4 
žmonių buvo nemažai. Visi SU 
atyda klausėsi rėpubllkono kan
didato į miesto valdvietę pra
kalbos. Gražiai pasirodė ir lie
tuvis kandidatas Edwardas Ka- 
wal~Kavaliauskas. D*

Sekmądienį, še

ir

Sekančio šeštadienio vakare, 
balandžio 4 d., Lifct. Socialia 
tų Sąjungos ChicagoS Centrą- 
lė kuopa rengia draugišką va
karėlį Neffo svetalhėj, 2435 S. 
Leavitt Street.

Bus pateiktas trumpas pro
gramas; “Naujienų” redakto
rius . P. Grigaitis papasakos 
įgytus įspūdžius iš tik užbaig
to prakalbų maršruto po ry
tines valstijas; bus duota va* 
’^arienė su gėrimais ir, ant kontestantai. Visi deda pastai 
galo, šokiai. Įžanga tik 50 cen
tų ypatai.

Keistučio Kliubas
Ieško 1,000, 
Naujų Narių

Dlrhd 23 kohiestantai
• n nil r ■ II !

Keistučio KliUbo nariai jau 
Sparčiai Veikia, kad padvigu
binti keistučio Kliubo narių 
Skaičių. Į vajų įstojo jau 28

gas,. kad prirašyti šimtų ha 
rių ir gauti pirma dovanų.

MASTER WIND0W SHADE C0.
S. J. Vohdtak Tei. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarome ant Užsakymo
1TRANKOM LAZDAS . . . MES NUMIERŪOJAME IR UŽKABINAME 

TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS.
1803 WEST 4Sih STREET (ARTI W00D ST.)

GALITE GAUTI
Paskolas Dėl l’irmii Morgičiij 

,, .j, Pagal Direct Reduction Planą 
PARANKUS TAI TYMO SKYRIAI, SO AŲGŠČIAUSIU

PELNU,' PAGAL PAYTON PLANĄ. "

KEISTUTIS LOAN & BUILDING
ASSOCIATION NO. 1

810 West 33rd Street
MEMRFR < •

F EDER A L H OM E LO A X BANK 
^or-- chJGA-Gį)! .f;

Kviečia klovainiečiuš į 
draugijų
L • •’ . i ' ■ . ' t *

Rytoj įvyksta mėnesinis 
sUsirihkiftias

UtČĖltb. — Sekmadienį, 2 
vai. h- P«» Šemeto svetainėje; 
įvyks kldvaihiečių kliubo me“ 
riešinls susirihkimaš.

Kliubo nariai ir bendrai klo- 
varniečiai atsilankykite visi ir 
didinkime sMvo kliubo narto 
skaičių. Juk malonu suseiti se- 
niems pažįstamiems ir paduoti 
viens kitam ranką bei pasida
linti gyvenimo įspudžidiš.

Senai biivd Reikalinga phnA- 
Ši draugija, bet niekam neatė-1 
jb į galtą • sėhittti ją sUkiirtL 
Bet šiandien, vis daugiau ritė
jai! t mtisų eilėms, verčia patšdi 
gyvenimas likučiams tathbrlAU 
draugiškais ryšiais šhsirlšti.

ŠLA ibą
W VŪRiUraŠ

• «* • ■»». - u

Labai fdbttlų dVAltgišką vaka
rą šįvakar rengia SLA 100 
kuopa; W. Neffo svėL, 2435 fe. 
Leavitt št. t v. v.

Tai buš ĮdbihittitšiAs parengi
mas, kokid kuopa dar niekad 
libtiičėjo; Visi; kUHe horitd 
prAlbišti linksmai šį vAkačą, tAl 
biitlhai tliritė Atšlidnkyii į Šj 
iidpdpčastą parengimą. Tikrai 
blisitė UžgAhčdiHti. ĮžAtiga tik
tai &bc. UžkAhHžlal ir gėritoAi 
Veltui. Bus ik šokiAl iki velto 
hidš. GaspAdincš jau ilgokį lai
ką kaip Vengiaši svečius gerai 
pavaišinti, — Ir Už tokią mažą 
kaihą. Taigi Viši; valio, 1 109 
kuopos parengimą. —Narys.

Didelis mašihis stiširinki- 
mas firigiiion Parke

I

Kbvo 29 d., sektnAdieiiį, Ne
kalto Pbasldėjimo Pan; švenč.
. r ... . . «,.-/■,!* i • A ! • J.A>. ■». ». v..' »• • » » »
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CICERO LIETUVIAI

Mes Laukėm-Štai Atsakymas
šių metų Vdšario 11) dieną laikraštis Lite patalpiiio 

edltdrialų ilŽVUtdytą “Mes Stovim Sargyboj ir Lau
kiam”; kitrlttlile aiškiai bUVO pasakyta Cicero pilie- 
čiaihš, kM UŽpAkAlyj visų manevrų, kurie dabar eina 
thtp kahdidąttj pblill'kbjė, jokios tikrbš suiarlibš dAr 
nėra padAfylA; Ndrs musų skaitytojams buvo pranešta, 
kad kuoiiibt ir jeigd požeinihio judėjimo atbalsiai iš
kils į Vitšų, jie bus painformuoti, apie budus ir žings
nius, ktititios pilni vilties kandidatai sieksis prie kont
roliavimo balsų savo ypaiiŠkiemš tikšlAhiš.

Mes tėniyjbiiię šit didžiausiu stropumu ir kantriai 
ladkčihe—it dabAi’ gdliihė viską jiinis išpasakoti, klau
sykite— REPUBLlkoNŲ PARTIJA NbTARfc GftĮŽTI 
PRIE SAUVAldšKO CAPONE-KGNVALINKA VIEŠPA
TAVIMO LAIKOJ! kepdbii’kdnų kdrtija sugrąžino į savo 
eiles vyrą; kiltis yrd buvęs piirlljos boštt, kuomet žudy- 
iiias, hėddrybė lt kHihhidiiškuihas vlešpatAvb Visame 
Giceros toiėštOi Kai Ctobtb Wb kubbjahridUšia 
šmeižiamas visuose Šios Šalies didmieščib lajkfaŠčittosė 
—iuo v^rlt yru Eddlc KOrivdiiilka;

Bet palaukit, jus dar hegitdėjot įlėi pusės tos pasakosi 
Reptibilkdhų pdrilja itohžsigdiičdlno yienti pldčiai žino
mu Eddic—jiėiiis reikdiliigd buVO ir kitd pusė pagarsė
jusio Eddie it Eddiė pdrtiietystėš, ir į Republikonų ei
lės buvo jtrduktas kitas Eduiė—Ėtldib Šlejfekhl, kurio 
ddtbdl lt vbikiiiiaš yra abejotini ir panašus į veikimų 
atsižymėjusio Eddie KOhydimkd—htt.turė, kad jeigu jis 
negali valdyti bėmoktalij. partijos it priclilktų dAtbi- 
ninkus, jis gali prisiplakti prie Republikonų partijos ir, 
ją iiorš dalinai valdyti.

Nemanykite, kad tokį tarimą dbtl feddie padarė linini. 
Ne. jie yrą labai gudrus dėl to. Daugelį mėnesių atgal, 
kiibhiėt Eddlė Stčjskal pamatė, kad PtogtesyVus De- 
Hidktatdi pradėjo valyti partiją hdd nėgeldžidmd ele- 
ihėtiĮb, it kad jalii gali paąidaryti riestai, jis .susidėjo su 
žetoiaušidiš politikoje elementais. Tuo pačiu laiku Ed
die kortydliiikd ddb sykį pasikėsino, kad kaip nors už
griebti vdldžią Republikonų partijoj ė ir per jų dasi- 
gduti prie miešto valdžios; Abu Ęddlė susitarė ir su
galvojo plaįią. Jie štidarys Republikonų sleitą—jeigu 
Progresyvi Deiiiokratai sumuš Eddiė iStcJskal primanęs 
rinkimuose, tuomet jis šoks prie Republikonų tikieto, 
pasiimdamas su sdvim vištts politiškus trlkštts ir įtek
mę, kurių jis išmoko per daugelį metų turėdamas kont
rolę miesto valdyboje. Taip ir išėjo, kaip tie du Eddie 
suplanavo, ir dabar abu Eddie joja aht Republikoniš- 
ko balno. Ko Vibhdš hbgali pagriebti, kitas pagriebs. Ir 
tai dar ne visa pasaka—yra jos dar daūgiau. Kartu su 
abu Eddie dabar ateina ir visa sena politiška gvardija, 
kuri vlėšpatUvO kai Eddiė KOHvaliiika šeiinihihkavb tak
sų mokėtojų sunkiai uždirbtais pinigais. Visi kurie skal
dė galvas ir sauvaliavo ir kūčių vardai juodomis raidė
mis buvo minima šit gangsterių vardais ddbar vėl su- 
gbjžd į Republikoiitį paHljį gėtiis pilieČihš pavergti.

LIFE žino, kad yra keletas ypdtų ant Republikonų 
tlkiėtb, kurie yra padbi’US ir geri, garbihgi ir teisingi 
piliečiai. Bet LIFE taipgi žiiid; kdU su pdčdma kurių 
jiėhis tie du Eddie štitelkld ir Žddd; Cicėrd Begali pasi- 
velyti renlli Republlkbitlj tikiėtą. Mes ilelibrime, kad 
atsikartotų negarbingi 1932 metai, kai žudymai, balsavi
mo baksiį kimšimai ir kiti garbės nesuteikianti apsi
reiškimai įvykdavo. LĮFĘ nori matyti, kad abu Eddie— 
Eddie Konvalinka ir Eddie Stejskal niekuomet neturėtų 
jokių ryšių, jokios įtekmės vietihėj Valdžioj.

parapijos svetainėje^ prie 44-os 
Ii* Čalifornia Avė.; .2 vab p. o. 
yra rengiamas didelis 12-to 
Wardo Lietuvių Amerikos De
mokratų Organizacijos susirin? 
kimas.

feus gražus programas. Kai* 
betoj ai susidės iš Chicagoš 
miešto politikos vadų: majoras 
Ędw. J, Kelly; Recordėr of 
Deeds, Ėdw. J. Kaindl, Ward 
Committeeman Frank V; Zin- 
tąk, musų kandidatas i teisė
jus John T. Zuris ir daug ki- 
•tų.

Kazirtiieras Steucli, pirm.

Nubaustas $,1000 už 
vertimą dirbti 

viršlaikį 
■f ■■ t . '• ’ • ?

Leon Byra, Savininkas Argylė 
Wet VVash LaUttdry, 5416 No. 
Kėdzie avėnue, bUVb nubaustas 
sumokėti $1,000 piniginės pa
baidos už tai, kad jis vertė

darbininkes dirbti 10 valandų, 
vietoj nustatytų aštuonių.

Garsusis Joe Šaltis Par
davė Savo Ūkį

Joe. Šaltis, lietuviatoš gerai 
žinomas prohibicijos laikų 
alaus urmininkas, pardavė 170 
Akrų tikį, tikis yra Sawyer ap
skrityje, Wisconsin valstijoje. 
Nupirko Frank klibai iš tlinš- 
dalė; Ogdett Dairy Co. savinin
kas, 
> i r..haa.ri—>ii»r—i*-.. ■<!. r , „ m , . ■ . i.,   

Garsinkite Naujienose

Jį

Progress Furmture Company
Atidaro

f • *

Pavasario Sezoną
Su Didžiausiu Pasirinkimu
Ndujatisios ir Gražiausios

1936 Mėtų Mados
FRIGIDAIRES

r??.,A7AW.,.W

Effl

AS LOMAS \ ,

M 06,00 y^1^- 
Produktas General Motors Coinpany

tat

ggiigc i

morficnoKĮSįi

General Motors Frigidaires turi visus vėliausius pageri
nimus reikalingus dėl moderhiškialisio refrigetaloriaus. 
Ir tie pageriilimai yra faktiškai paremti:

1— Mažesnės išlaidos dėl operavimo,
2— Pilnas saugumas maisto užlaikymui,
3— Daugiau ir greičiau ledą sušaldo,
4— Daugiau vietos maistui patalpinti,,
5— Penkių toetų patarriavimo apsauga.

Matykite naujus Frigidaires PROGRESS KRAUTUVfi- 
JE—Duokite užsakymus anksti, nes dabar kainos aht 
Frigidairės yra inažėsnes.‘ ...

PARSIDUODA NUO $4 ir
• augščiau

Galite pirkti ant Progress Krautuves lengvo išmokėjimo 
plano.

IMTI 3 METUS LAIKO IŠMOKĖTI.

3222-24-26 SO. HALSTED STREET
Vedėjas J. KALEDINSKAS ' 

Tel. VICTORY 4226

Pasiklausykite Progresą Krautuvės radio programų iš 
stoties WGES Hedėlioj 11-tą valandų prieš piet.

— ........ - - .
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POLITIKOS ŽINIOS
Antanas A. Dobbs 
Į Valstijos 
Legislaturą

Pageidaujama, kad lietuviai 
republikonai balandžio 14 d. 
savo balsais paremtų visus 
tuos tris kandidatus. Kitų 
wardų republikonų organizaci
jos ir kandidatai stengiasi vi
sais budais paremti p. Dobbso 
kandidatūrą.

— A. K.

Marųuette ' Parko lietuviai 
gerai pažįsta p. Dobbs, nes jis 
gyvena čia jau* keletą metų. 
Ne vienam iš savo tautiečių p. 
Dobbs yra suteikęs legalių pa
tarimų, ne vienam yra gero 
padaręs, šios apylinkės gyven
tojai jį gerbia už jo teisingu 
mą, už jo džentelmoniškumą. 
Sekančiose nominacijose mar- 
ųtietteparkiečiai žada neprisi
laikyti partyviškumo, o visi 
aliai vienas balsuoti už savo 
tautietį, Afitaną A. Dobbs, ku
ris stato savo kandidatūrą j 
valstijos atstovų butą . (State 
representative).

Geresniam susipažinimui su 
p. A. A. Dobbs patieksiu ke
letą žinučių apie jo gyveni
mą.

August Saldukas 
Kandidatas Į 
Kongresmenus

Taigi, kai matote, dar vie
nas lietuvis kandidatas į Kon
gresmenus — August Saldu
kas. Jis yra žinomas realesta- 
tininkas jau per 24 mietus. 
Visą laiką gyveno Brighton 
Park apielinkėj, 4038 Archer 
Avė.

Sekamą mėnesį apie p. Sal- 
duką “Naujienose” bus plačiau 
rašoma.

— Beveik Politikas.

rodė, kad jis jau buvo sėdėjęs 
kalėjime.

I

Kelly I Valstiją Per 
Radio ' i

Kalbėdamas per radio į Illi
nois valstijos piliečius, majoras 
Kelly ragino remti Rooseveltą 
į prezidentus, ir ' nepasiduoti 
‘^dykaduoniams piniguočiams”, 
kurie bando prezidentą diskre
dituoti ir sunaikinti.

Savo kalboje majoras pa
smerkė ir Hornerį, tvirtinda
mas, kad “Horneris yra suklai
dintas veidmainiškų draugų ir 
ardo demokratų jėgas.”

p ■----------------- —----------- - —-

Gražios dainos — 
ža ve j ant i muzika

Kas Dobbs?
Antanas A. Dobbs gimė 

Pittsburgh’e, Pa., apsigyveno 
Chicagoje 1919 m. Dirbo West- 
ern Electric Co. kaipo “Cabling 
Engineer”. Vėliau Continental 
Can Co. prie braižymo ekspe
rimentų skyriuje. Baigė Y.M. 
C.A. aukštąją mokyklą. Po tam 
lankė Central Y.M.C.A. College 
of Liberal Arts. Teisių moks
lus ėjo De Paul universitete, 
kurį baigdamas gavo LLB laip
snį. Kiek vėliau gavo Illinois 
valstybės leidimą praktikuoti 
savo profesiją. Mokslus eida
mas priklausė prie Lietuvių 
Studentų Draugijos ir buvo 
vienas iš veikliausių draugijos 
narių. Sporto srityje Antanas 
A. Dobbs buvo suorganizavęs 
Baseball jauktą ir buvo jos 
vadu. Vėliausi p. Dobbs nuo
pelnai tai Įeit. F. Vaitkaus 
skridimo rėmime. Jis buvo 
ALTASS centro valdybos na
rys ir legalis jos patarėjas. Be 
to, jis yra ALTASS garbės na
rys.

Kandidatas nuo 11-to Senato- 
rialio distrikto

A. A. Dobbs yra republiko
nų kandidatas į valstijos at
stovų butą nuo 11-to “senato
riai” distrikto. Tam distriktui 
priklauso 13, 15, 16, 17, 18 ir 
19 wardai.

David Davidson, 13 wardo 
“committeeman” kandidatas, 
visais budais remia Dobbs’o 
kandidatūrą. Taip pat rėmu 
Dobbsą ir Ernest Geissler, ku
ris kandidatuoja 15-me warde 
į republikonų “committeeman’- 
us”.

Rakščio vaistinėj ga
lit laimėti 

radio
18TA APIELINKE.—J. P. 

Rakštis šioj apielinkėj yra ge
rai žinomas vaistininkas. Jis 
užlaiko gražiai įrengtą vaistinę 
per daugelį metų. Nuo šian
dien ten prasidės nepaprastas 
įvairių dalykų metinis išparda
vimas.

Kiekvienas kostumeris pirk
damas kokių nors dalykų tu
rės progą dalyvauti laimėjime 
radio. Kam nors tas radio' 
teks. Todėl laike sekamos sa
vaitės, nuvažiuokit į J. P. Ra
kščio vaistinę, 1900 S. Halsted 
St. ir įsirinkit kas jums būti
nai reikalinga. O gal ir gerą 
radio laimėsite.

Išpardavimas J. P. Raklčio 
vaistinėj tęsis nuo kovo 29 iki 
balandžio 4 dienos. Jo skelbi
mas telpa kitoj vietoj, šios die
nos “Naujienose”.

—Prekybos žvalgas.

Vėtra vakar Chica- 
goj padarė daug 

nuostolių

Po 305 dienų- viena 
nelaimė

“     — —! ■ I. ■ ,

Evanston, III., yra skaitomas 
saugiausias Amerikos miestas. 
Per 305 dienas ten nebuvo nei 
vienos automobilio nelaimės, 
kuri butų kainavusi žmonių gy
vybių. Bet vakar, po 305 die
nų, po automobilio ratais žuvo 
4 metų berniukas, Gilbert 
Guest, 1814 Greenwood avenue.

Teis merginą už kū
dikio nužudymą

Kriminaliam teisme vakar bu
vo apkaltinta 18 metų mergina, 
Lillian Burke, 5522 Schubert 
avenue. Vas. 20 d. jis nužu
dė savo naujagimį kūdikį. Po
licija suėmė John Rooney, 25, 
55 Chicago avenue ir Benjamirt 
Szarzak, 25, 5445 Melrose St. 
Mergaitė sako, kad vienas iš jų 
buvo jos kūdikio tėvas.

Ryt, Nedėldienį, pripuola 
nuolatinis sekmadienio Lietu
vių Radio Programas, kurį lei
džia savo pastangomis ir lė
šomis Progress Furniture Com- 
pany Krautuvė, 3224 South 
Halsted Street.

šie programai pasižymi tur
tingų turiniu. Taip ir ryt die
nos programe dalyvaus žymus 
dainininkai, muzikai ir kalbė
tojai. Prie to, bus įdomių ži
nių ir svarbių pranešimų, tar
pe kurių bus pranešimai iš 
prekybos ęigos Progress Ra
kandų Krautuvėje. Ten dabar 
eina didis pavasarinis išparda
vimas ir kainos nepaprastai 
numažintos. Patartina nepa
miršti rytoj, litą valandą prieš 
piet užsistatyti savo radio ant 
stoties W.G.E.S. ir smagiai bei 
įdomiai valandėlę praleisti.

Rep. xxx

dų, radio, skalbyklų ir elektri-
kinių refrigeratorių.'

Lietuviškas maršas, Budrike 
radio orkestras.

Tekėk dukra, Kvartetas.
Čebatėlis, šokis, Orkestras.
Mus tauta yra graži, Kvar

tetas.
Vainikas, Orkestras.
Meilė, Iš operetes “Gražuo

lė”, Kvartetas.
Valcas, Orkestras.
Senbernio daina, Duetas Po* 

iria Sauris ir L. Tenzi.
Makalai.

Diedinė Polka, Orkestras.
Burtai, Kvartetas. . \
Aguonėlė mazurka, Orkes

tras.
Atsigėriau žalio vyno, Kvar

tetas. (Sp.)

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

.. ................   — ■ i

A tyda!

CICERO 
VANDENS 

VARTOTOJAI!
WCFL .
Laivas Linksmybės

Ryt dieną, t. y. sekmadie
nį, nuo 5 iki 6 vai. po pietų iš 
didžiulės WCFL, 970 kil. radio 
stoties išgirsite daug gražių 
liaudies dainų, Makalus ir Bu
drike radio orkestrą.

šiuos programus leidžia' Jos. 
F. Budriko radio ir rakandų 
krautuvės, 3417 S. Halsted st,, 
kuriuose dabar eina didelis pa
vasarinis išpardavimas rakan-

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

praleisti vakarą jų užeigoj.

New Gentury Tavern
3149 South Halsted Street

Tel. VICTORY 2679. CHICAGO

"t

A MALEVOTOJAMS ir
/ViyClOS.NAMŲ SAVININKAMS

Didžiausias 18 Metų Sukaktuvių 
IŠPARDAVIMAS

Atūžusi Chicagon 31-mos 
mylios greitumu vėtra vakar 
rytą mieste padarė daug nuo
stolių. Išnešė krautuvių vitri
nas, aplaužė medžius ir apdras
kė kai kuriuos silpnesnius na
mus.

Michigan ežere vilnys siekė 
iki 8 pėdų aukščio.

Policijos Vejamas Kali
nys Sudaužė Skvad- 

automobilj

Pasivogęs taksikebą, 22 metų 
Jonas Wojcik, 4530 S. Francis- 
co avenue, vakar galvatrūkčiais 
švilpė Brighton Parko gatvė
mis. Paskui jį švilpė kitas au
tomobilis, policijos skvadauto- 
mobilis. Matydamas, kad ne
pabėgs, Wojcik ėmė taip kebai 
manevruoti, kad policistų auto
mobilį sudaužė. Nukentėjo ir 
kebas, o labiausia tai VVojciko 
veidas, kurį supiaustė stiklai.

Policija Wojciką suėmė prie 
33-čios ir Archer avenue. Pasi-

1 galionas malevos

Speciale maleva medžio R 7 f* 
darbui, ....................... gal. V f W
1 gal. grindims ir trim varnish, 

išdžiūsta i 4 valandas 97c

1 galionas enamel $4 
special ........... ■ »ww

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

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

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

PIRKDAMI ČIONAI SUTAUPYSIT 25%

HELMAN PAINT STORE
1411 So. Halsted St. Tel. Ganai 5063

Iškilmingas *200
Palaidojimas

SU PLIENO KARSTU IR 
PATARNAVIMU.

Balsamavimas, rūbai, palmos žvakės, 
karavanas, automobilius vienu žodžiu 
pilnai ir iškilmingai palaidojant už 
$200.—Šis patarnavimas yra kartu su 
musų gražia koplyčia arba šu kara
vanu tiesiai iš namų.

HENRY A. PATKA
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

1734 West 48th Street
TELEFONAS YARDS 3713

F. VIZGaRDAS 
savininkas

INTERNATIONAL 
|WHOLESALE WINE

& LIQUOR CO
Lietuvių didžiausias degtinės san
dėlis, užlaiko geriausią degtinę ir 
vyną amerikonišką ir importuotą. 
Kainos prieinamesnės kaip kitur.

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

Parduodam tik tiems, kurie 
turi laisnius.

Tel. Boulevard 0470
I 4611 So. Ashland Avė.
i CHICAGO, ILL.

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

H
Vartokit vandens kiek tik jums 
reikia, bet žiūrėkit, kad nesieikvo
tų be reikalo.
Visuomet prižiūrėkite, kad kranai 
butų tvarkoje.FRANK J. BROZ, 

Superintendent of Water, Town of Cicero.

4

ČIA LENGVA NUSIPIRKTI NAUJUS RAKANUUS

Seklyčios Setai po $47.50 ir aukščiau

Miegamųjų Setai po $47.50 ir aukščiau

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

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

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

Pinigas šiose dienose yra 
brangus draugas. O pirkda
mi pas mus jus neišleisit daug 
pinigų. Visuomet užtikrinam 
patenkinimą ir pinigų sutau- 
pymą.
MES NEMOKAM RENDOS 
IR JUMS JĄ ATIDUODAM

40 metų toj pačioj vietoj tie 
patys šeimyninkai.

Rakandų pirkti eikit visuomet 
pas:

COHEN BROS.
FURN1TURE COMPANY

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

trijų AKTU operete SOKOL SVETAINĖJE, 2343 So. Kedzie Avė-
Stato Scenoje “NAUJOS GADYNĖS CHORAS” Po vadovyste G. STEPONAVIČIAUS

PRADŽIA 4:30 PO PIET ĮŽANGA 65c. IŠ KALNO. PRIE DURŲ—75c
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šeštadienis, kovo 28, 1936 ■- - NAUJIENOS, Chicago, III? :

Amerikos Lietuviu 
Kongresas

spauda 
šaukimą

pasisakė
Lietuvos

gelbėjolietuviai
kovoti prieš ca-

Pažangioji 
už kongreso 
reikalais.

Amerikos 
savo tėvynei
rizmą, atgauti nepriklausomy
bę ir rėmė ją nelaimėse ir pa
stangose ką nors naudingą kra
štui sukurti. Jie negali tylėti 
ir pakęsti, kada ten įsivyravo 
negirdėta reakcija ir baisespi 
valdžios žiaurumai negu buvo 
carų laikais.

Trečdalis viso pasaulio lietuf- 
vių gyvena Amerikoj. Be jų 
pagelbos ir paramos Lietuva 
negalėjo ir negali apsieiti. Jie 
turi teisę reikalauti, kad smur
tininkai nakties laiku pasigrie
busieji valdžią į savo rankas, 
iš jos pasitrauktų; kad butų 
atsteigta demokratinė valdy- 

• mosi forma.
Nėra abejonės, kad kongre

sas įvyks. Ir nėra abejonės, 
kad jis bus skaitlingas atsto
vais nuo šimtų organizacijų. 
Nebus jis partijų ir srovįų 
kongresą?, bet bus Amerikos 
lietuvių organizuotosios visuo
menės tribunolas, kuris parei
kalavus demokratinės tvarkos 
atsteigimo Lietuvoj, teisėto 
vyriausybės išrinkimo ir Stei
giamojo Seimo laidotų laisvių 
ir teisių piliečiams.

Kongreso šaukimui pritari-

mas yra, tačiaus reikalinga 
kam nors pasiimti iniciatyvą 
jį įvykdinti. Reikia, kad ne pa
skiri žmonės, o tik organiza
cijų rinkti atstovai jame da
lyvautų. Reikia, kad kiekvie
noj apylinkėj organizacijų at
stovai susieitų ir pasitartų. 
Reikia nustatyti atstovų kvo
tą ir paruošti kongresui pro
gramą. Reikia kreiptis į orga
nizacijas, kviečiant jas imti 
<|alyvumą. Visam tam darbui 
reikalingas yra centras—kon
greso šaukimo komitetas, ku
rio sekretoriui išpuola milži
niškas darbas.

Į tokį komitetą skirti na
rius iš įvairių apielinkių ne
galima. Kaip jis susirinks ir 
pasitars? Susirašinėjimas tik 
laiką gaišintų. Visi komiteto 
nariai turi būti iš vienos apie- 
linkės. Juk ir nėra didelės svar
bos, kas bus komitete. Bile tik 
inteligentiški, darbštus ir kon
greso idėjos žmonęs.

Man rodos, kad 
šaukimo komitetas 
sidaryti Chicago j. 
lingiausia lietuvių
skaitlinga organizacijomis 
veikėjais. Chicagiečiai jau tu
rėjo susirinkimą ir pareiškė, 
kodėl kongresas turi būti šau
kiamas. Jie išrinko, ir laikiną 
komitetą iš 15 žmonių, kurio

sekretorius jau kreipiasi į or
ganizacijas. Tas komitetas .Sąvo
kia visų Chicagos ir apielin- 
kės lietuvių draugijų' atstovų 
ir valdybų korfferenciją balan
džio 19 d. Šita konferencija, 
be kitų darbų, turėtų išrink
ti ir pastovų komitetą kongre
sui šaukti.

Nors laikinasis 
nedrįsta derektyvų 
jo kuklią sugestiją, 
nizacijos rinktų po
stovą į kęngresąi ir po vieną 
nuo kiekvienų 50 narių, jau 
galipia praktikuoti, nes ir pa
stovusis komitetas vargiai pa
keis šį patvarkymą. Dėl tech
niškų mažmožių neužsimoka 
ginčytis.

■ ■■ W 3 ■

To vajaus Įcojnisijos pirminin
ku yra -i ir gadina‘ d^ugiaušihi 
nauju narių Dr. S. Biežis. —

R. K. S. A. 163 kuopa savp ju
biliejaus paminėjimui.
7:30 v. v. < Įžanga

Pradžia 
25c.

Vadovaus Operetei

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos

Garsinkite “N-nose” m naudingos.

>•
Mes Padarom Gerą
DARBĄ PIGIAU
Galite ateiti visados
Permanents musu

Specialybė! . t.

Ideal Beauty Shop, 
Charles Stones. Vedėjas 

1747 SO. HALSTED STREET 
Atdara vakarais

komitetas 
duoti, bet 
kad orga- 
vieną at-

Jaunas ir gabus muzikas, 
Jurgis Steponavičius, kurio va
dovaujamas cįipyas, “Naujoji 
Gadynė” rytoj stato operetę 
“Vogtas Čigonas” Chicagos So- 
kolų svetainėje. J. Steponavi
čius sumutino chorą ir solisį 
tus, ir diriguos orkestrui laikė 
vaidinimo.

—- J. Jocius.

Rytoj “Naujos Gady
nės” Choras Stato 

“Vogtas Čigonas”
Operetę vaidins Sokolų 

svetainėje

kongreso 
turėtų su- 
Tai skait- 

kolonija, 
ir

NAUJI RADIOS

DRABUŽIAM PLOVYKLĖS$50.00

7 dalių VALGYKLOM SETAI$50.00

LIAMPOS$10.00 PUIKIAUSIOS

MATRASAI$18.00 SPRINGSINIAI

$12.00—1936 MIDGET RADIOS

$6.50—9x12 KLIJONKOS

$90.00 Modcrnistic PARLOR SETAI 
po ................................... .................

$65.00 NAUJI PARLOR SETAI .........

$75.00 MIEGAMŲ KAMBARIŲ SETAI 
po .

$75.00

$25.00 5 dalių Aržuolo Medžio 
BREAKFAST SETAI ...................

$125.00 NAUJI REFRIGERATORIAI

PAVASARIO SEZONO ATIDARYMO
DIDIS

Išpardavimas
^Kainos Numažintos Iki-59%* ' * 

Ant Puikiausių Prekių

•49.95 
” *32.50 

39.75 
- ’sg.oo 

*29.75 
*26.95 
42.95 
69.50

.......... ' -5ra ■ w

$15.00—9x12 KAURAI

•6.95
*3.95

*24.75
Lengvus Išmokėjimai

PIRKITE DABAR—DAUG SUTAUPYSITE

' P-
a A* E k tTi fll’i J ?

M- M

4179-83 Archer Avė. . 2536-40 W, 63rd St
Tel. Lafayette 3171 Tek Hemlock 8400 

CHICAGO, ILL.

f

“Naujos Gadynės” chorui ry
toj teks uždaryti žiemos sezo
ną, nes jau artinasi šiltosios 
dienos ir nebetrųkųs prasidės 
piknikai ir išvažiavimai.

Choras rytoj stato įdomią ir 
juokingą trijų aktų operetę 
“Vogtas čigonas”. Vakaras 
įvyks Chicagos Sokolų svetai
nėje, 2343 S. Kedzįe avė., 4:30 
vai. p. p. < .

Pastatyme dalyvaus choras, 
orkestras ir visa ‘eile solistų, 
tarp jų Birutė Ra’šinskienė, P. 
Sadauskas, A. Mankiutė, Vir
bickas, Budraitis, Florence Bal- 
siutė ir daugelis kitų.

Įžanga yra 65c. iš anksto, o 
prie durų 75c. Po vaidinimo 
įvyks šokiai, kuriems gros G. 
^tephens orkestrą?.

RADIO
■ '_______________________ . t

šįryt “Naujienų”
Programas

šįryt 9:3O!> vai. iš stoties 
WCBŲ (108(t kc.) bus trans
liuojama “Naujienų” rytinė rar 
dio valanda. ■ Progrąme daly
vaus “Naujos Gadynės” chorą 
dainininkai, kvtrieips vądovaus 
Jųrgis Steponavičius.

Be dainų, programas susidės 
iš vėliausių/žinių iš Chicagos if 
Lietuvps gyvenimo.

Yehudi Menuhin General 
Motors Progrąme

Jaunutis,* bet pasąųlinįąį pa? 
garsėjęs smuikininkas, Yehudi 
Menuhin, rytoj dalyvaus kaipo 
solistas General Motors simfo' 
bijos valandoje. Programas pa
sieks Chicago per NBC stotį, 
WMAQ, 10 vai. vakare.

“Tautos Sūnus ir Išgamos’’ 
Scęnęjė

—

Marųue tte^Parkp pavapi j os 
salėj e ry to j S^aką j*e bus vaidi
namas veikai 
ir Išgambs”ŽĮZakarą rengia L;

■ »■■■■ .1.1..-ui— III—__— —rn- iii .y. Jim|n„|, I, | , ■ ■

s “Tautos Sūnus

saris jau čia: golfi
ninkai pabunda

Kietojo sviedinio ir lazdos en
tuziastai jąu miklina rankas.

1 . x ■ ♦

Gali oro. pranašas ką sakyti, 
gali nesąkyti, bet kada golfi- 
ninkai pabunda ir ima judėti
— tai yrą neužginčijamas ženk
las, kad pavasaris jau čia.

O T<ąd pavasaris jau ęia, mes 
lietuviai gajim® spręsti iš to, 
kad musų golfininkai kelia gal
vas ir jau pradeda miklinti per 
žiemą su tingėsiąs rankas. Ank
sti rytais kai kurie iš jų, pąsi? 
ėmė lazdas, jau vaikščioja po 
laukus ir muša sviedinį.

■ Jie netrukus žada pasileisti 
į darbą nejuokais ir šįvakar 
susirenka pas p. J. Pakel, 6922
S. Mąplewood avęnue, priruoš
ti dirvą visai eilei turjiyrų ir 
golfo popųlerįzayimui tarp 
sportu dai* neužsikretusių 
tuvių.

Klubo valdyba
Susirinks Lietuvių Golfįnin- 

kų Kliubo valdyba, kurią suda
ro sekami. ągmpnys: D. Riwa- 
runąs, —- pilininkas; Dr. G.
T. - Bložis vįce-pirmininkąs; 
Ųr. S. Biežis —- finansų sekre
torius; A. Vaivada — sekreto
rius; J. Vitkus 
Miller -
legalis patarėjas.

Kliubo oficialiai lošimo lau
kai bus Glen Eagles. Pagal su
tartį su “golfcoursų”, riąriąi 
turės speciales privilegijas. Ten 
s^ per visus metus lošti tuose 
laukuose . bus galima gauti už 
$25 vienam, Q porai už $30. x

Be valdybos, Golfininkų 
kliubas turi keliąs pastovias 
komisijas, kurių priešakyje stor 
vi sekami asmenys: Turnyrų 
komisija
pirm. “Handįpąp” kom. — J. 
C. Miller, pirm.; Socialė kom.
— Vanda Micevičiutė, pirm.; 
Fjnansų kom.,— J. Pakel, pirm.

Dabartiniu laiku Kliubas va
ro naujų narių gavimo Yajų.

tup 
lie-

kasieriųs; J
“pro”; ady. C. Kai —

Stanley Jacobs,

> H

PADeKAVONe

ir
LEONAS MIRžVINSąiS 

kuris įnirę?'kovp 19 dieną . 
tąpo palaidotas koyp 24 d., o 
dabar ilsis Šv. Kaziūiiero ka
pinėse amžinai nutilęs ir ne
galėdamas atidėkavoti tiems, 
kurie suteikė jam paskutini pa
tarnavimą ir palydėjo ji i tą 
neišvengiama apižinybės vietą.

Mes atinindami ir apgailė
dami jo prasiša|ipinią iš musų 
tarpo dėkojame musų dvasiš
kam tėvui Kup. Kleb. Albavi- 
čiųi ir kitiems kunigams už 
įspūdingas pamaldas už jo sie
la jr Kunigų! Vaitukaičiui, ku
ris pasakė' pritainkiptą pamok
slą bažnyčioje.

Dėkavojaine šv. Mišių auko
tojams ir gelių aukotojams.

Dėkavcdaiije grąboriuį But
kui, kuris savo geru ir man
dagiu patarnavimų garbingai 
nulydėjo' ji i’ amžinasti, o mums 
palengvino perkesti nuliūdi
mą ir rupę$Čius. Dėkavojame 
grabnešiamS'«.ir visiems, kurie 
paguodė mu$ musu nubudimo 
valandoje iPt pagalios, dėkavo
jame visiems dalyvavusiems 
laidotuvėse? ■ / žmonėms; o tau 
brangusis vyre ir tėve, sakom 
ilsėkis ramybei, ir lauk* mus 
ateinant. 'Npliude lieka:

Motina, sunūs, sesuo 
ir jfimiriės.

Lietuvių Tautiškų Kapinių 25 Metų Jubi
liejaus ir Istorijos Knyga

Gerbiamieji!
Liet. Tautiškų Kapinių Valdyba ir Komisija ragina Tams

ias ir kartu kviečia pradėti rengti rašyti savo atsiminimus. Ei
lė metų jau prabėga, kaip gyvuoja Chicagos Lietuvių Tautiš
kos Kapinės. Jų pergyventos dienos mums daug ko pasako. O 
dar labiau latsispindės musų akyse tie darbai, tos kovos ir gra
žus vaisiai, kuomet parašysite savo atsiminimus ir įspūdžius 
tapie Lietuvių Tautiškas Kapipes. Įdomiai parašyti straipsniai 
bus talpinami į Istorijos Knygą, taip palt ir reikšmingi atvaiz
dą!. Laukiame Tamstų raštų ir fotografijų.

Sekr. R. šniukas, 4208 So. Washtenaw Avė., Chicago.

SUSIRINKIMAI
T

ŠIANDIEN
Kupiškėnų Kultūros Draugijos susirinkimas (Šešt. k<>vo 28), 

Balčiūnų namuose, 4601 S. Fairfield avenue, ,8 v. v. 
Kviečią Valdyba.

Marųuette PaifcTLithuanian American Citizens’ Club bertainiųis 
susirinkimas (sėkm. kovo 29) bažnytinėje svetainėje, 
68th ir Washtenaw avė., 2 vai. pp. Dalyvaus 13-to wardo 
komitimonas Michael J. Flynn ir aldermonas John Egan. 
Khubiečiąi, malonėkite kaip galima skaitlingiau susi
rinkti. Atsiveskite ir draugus. Koresp. F. B.

Klovainiečių Kliubo mėnesinis susirinkimas (sekm. kovo 2p) 
Šerne tų svetainėje, Cicero, 2 vai. pp. K. P. Deveikis.

PARENGIMAI

Grane Coal Co.
5332 S. Long Avė. 

Tek Renublic 3402

Pocahantas Mine Run Screened
5 tonai ar daugiau S7..30 tonas 

Smulkesni $7.05 tonas
--------- —-------- ------- —----------------

Pirkite Gėrimus Vely
koms Pas Lietuvi

Didžiausis pasirinkimas visokiu gė
rimu — degtinės, vyno iš bačkos, 
alaus keisais ir bačkutėmis. Pris
tatome i namus.
MONARCH WINE & LIQUOR CO. 

JOHN GAUBAS, Sav.
3529 S. Halsted St. Boulevard 7258

Tavernos
Kur Susirenka Lietuviai______

THOMAS BUFFET
Gražiausia lietuvio vieta Jackson 

Geriausios rūšies degtinė. 
Berghoff alus, vynas, cigarai. Kas
dien šilti valgiai ir sandwiches. Penk
tadieniais žuvis, šeštadienias muzi
ka. Atvažiavę į Jąckson Parka nepa
mirškit aplankyti šios gražios vietos. 
THOMAS ALEKSYNAS. Savininkas 
6828 Stony Island Avė. Fairfax 1104

21st Place Tavern & 
Restaurant

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

degtine ir cigarai
ANTANAS IR AGNĖS STUKAI 

Savininkai . «
701 W. 21st Place. TelJ Canal 7522

Parke.

MARYTE BŲT VI LAITE 
J V A

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 27 dieną, §:15 vai. ryto 
1936 m„ sulaukus 26 metu am
žiaus, gimus šiaūliu apskr., 
Šąulėnu parap., Npteniškiu 

. Kaime.
Amerikoj išgyveno 5 'metus. *
Paliko dideliame - nuliūdime 

mylimas 2 seseris Stefaniją ir 
Skolęstika, 2 švogerius Boles
lovą Dzimdas ir Joną Kačins- x 
kas ir ju šeimynas ir daug 
kitų giminiuj; o Lietuvoje mo-< 
tinele Spfija, seseri Stanisla-; 
va, Mikalojų ir gimines. į

Kūnas pašarvotas rąndasi4 
12247 So. Halsted St. Telefonas 
Comjnodore 1672.

Laidotuvės įvyks antradieni 
kovo 31 diena, 2:00 vai. po 
piet iš namų i Tautiškas ka
pines.:

Visi ą. a. M ąsytes Butvil’ai- 
tės giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvaut laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame, *•'
Seserys, ąvogeriai ir 
daug kitų giminių.

patarnauja laidotuvių direk
torius J.' F. Eudęikis, Telefo
nas Yąrds 1741.

v.KOVO 28—Grant Works Woiften’s Civic Club Bunco Party Ci
cero parapijos svetainėje, 7 vai. vak. Įžanga veltui. 
Kviečiamos atsilankyti merginos ir mergaitės, kurios

KOVO 28—žagariečių Kliubo Bunco vakarėlis, Hollywood sve
tainėje, 2417 West 43rd Street, 6 v. v. Įžanga —25c. 
Prizai, šokiai, etę.

KOVO 29—Lietuvių Profesionalų ir Biznierių Sąjungos vaka
rienė, Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 6 v. v. Įžanga per 
pakvietimą.

KOVO 29—Vakarėlis Roseląnde L. D. Namo Ęendroves taksų 
nau’dai, Darbininkų svetainėje^ 10413 Michigan avenue. 
Scenoje juokinga komedjia, “Abejotina Ypata”, šokiai, 
etc. Įžanga—25c. Pradžia 6 v. v.

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 starto operetę, “Vogtas 
čigonas”, Sokol svetainėje, 2343 South Kedzie avė.

Kovo 29 — Į2-to Wiąrdo Lietuvių Amerikos Demokratų Orga
nizacijos Masinis Mitingas parapijos svetainėje, 44th ir 
California avė., 2 vai. pp. Programas ir kalbėtojai. Įžan
gą veltui. Mitingas šaukiamas kandidato adv. J. T. Zu
rio naudai. X

KOVO 29—2Į-mo Wardo Liet. Amerikos Piliečių Kliubo “Silkių 
Parė”, Walter Neffo svetainėje, 2435 So. Leavitt Street. 
Cash dpyanos.

RALANpžIO 3—Moterų J. T. Zuris Boosters Komiteto Mass 
Mitingas. Chicągos Lietuvių Auditorijoj. Įvairus progra 
mąs ir kąlbėtpjai, tarp jų kandidatas J. T. Zuris. *

BALANDŽIO 4—L. Socialistų Sąjungos Chicagos Centralinės 
Kuopos Draugiškas Vakarėlis, W. Neffo svetainėje, 2435 
So. Leavitt Street, 8 vai. vak.> Įžanga 50c.—už tą patį 
užkandžiai ir gėrimai. Kalbės “N.” red. P. Grigaitis, 
grįžęs* iš prakąlbų maršruto rytinėse valstijose.

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

BALANDŽIO 5—9-to Wardo Lietuvių ifcgulįarių demokratų ma
sinis mitingas parėmimui John T. Zurio ir Sheldon W. 
Gpvier. Strumilos svetainėje, 158 E. 107 th Street.. Gra
žus programas, kalbėtojai, užkandžiai, taipgi dykai alus, 
kurį gavo p. S. Dombrow. Pradžia 1:30 v. p. p. 
Įžanga visiems veltui. l

BALANDŽIO 12—J. T. Zurio Kandidatūros, Vakaras Ashland 
\ Boulevard. Programas, kalbos, šokiai.- Z’” ‘ 
/'galima gauti “Naujienose”, kitų laikraščių*

Bilietus 
“Naujienose”, kitų laikraščių* re

dakcijose, Centrąlįnėje Dem. raštinėje, Morrison viešbu
ty jėyir pas kiekvieną J. T. Zurio rėmėją.

BALANDŽIO 17—Lietuvių Jąunimo Draugijos (L.Y.S.) Bunco 
? Pąriy,. Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 3133 South Hai- 

sted streetV .7:30 vai. vakare. Tikslas padengti išlaidas 
meno ir dailės parodo, kuri rengiama Mandel Brothers 
krautuvėje, taipgi atgabenti eksponatų iš užmiesčio. Dau# 
dovanų laimėjimui dr gražus programas.* Bilietai 25c.

GEGUŽĖS 3.—Chicagos Lietuviu DarUgijos Iniciacijos, Dovanų 
Laimėjimų, šokių ir įdomybių vakaras, Ashland Boule
vard Auditorium, kampas Ashland Boulevard ir Van 
Bųreų S»t§. RTą^žįą 2:30 v. p.p. Įžanga $1.00.

•3

UŽEIKITE PAS LIETUVĮ
PETER’S BUFFET

Prieš Highway Teatrą
Tavem Pale Alus Stiklais. Impor
tuotas ir Amerikoniškas Vynas ir 

Degtinė. Sandvičiai ir Chile.
PETER KAZWELL, Sav.

6334 So. Western Avę.
Tel. Prospect 5086 . Chicago. JIL 

- - 4...... ................  , ■ ■ — ....  ..................

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

mams ir parems. Savininkai
KUCHINSKAI

82th and Kean Avė. Willow Springs

Rendezvous Tavern
Mario užeigoje visados randasi ge
ros rūšies gėrimąi, 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. Englewood 2792

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

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

patarnavimas.
MARIE MARKEL, Sav. 

3416 S. Waliące St. 
Tel. Boulevard 3489.

Tinkas, kuris beveik 
stebuklus daro

Mary baigė mokyklą. Jos mo
tina ląbai norėjo bųti užbaigi
mo iškilmėse, bet negalėjo. Jąi 
labai sopėjo nugarą.

Mary labai nulįųdo. Bet ką|p. 
tik tpo laįku atėjo kaimynė ir 
rekomendavo . pavartoti John- 
šon & Johnson Red Cross Plas- 
ter.

“Tik pirkdama žiūrėk, kad 
'plaster’, kurį pirksi, turėtų 
raudono kryžiaus ženklą”.

Mary nupirko ir uždėjo mo
tinai ant nugaros. Motina r.et 
nustebo, kai skaušmas ėmė ma-Į 
žėti beveik momentaliai ir iki 
atėjo vakaras, ji jau galėjo at-; 
sikelti iš lovos. Ji dalyvavo sa
vo duktąrs mokyklas pabaigtu
vėse. (Apg.)

Ii r.;
.4 H



NAUJIENOS,' Chieago, 111/
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liėtuviūš, “brolius lietu

.’ $15—$20—$25

SLA

t

K

Žagariečių Kliubas

i.

darbininkas ant 
Darbas nuola-

TAVERN PARDAVIMUI 
2301 So. Westem Avė.

Business Service
Biznio Patarnavimas

REIKALINGAS 
ūkės apie narinis, 
tinis, 4039 W. Madison St.

REIKALINGAS geras vyras dirb
ti ant ūkės. .Geistina, kad butu dir
bės ant ūkės. Teiksitės atsišaukti 
S. Anuczauskaš, Route 1, Box 41, 
Fennvile, Mich. '

parduoda mažus 
pirks rakandus tam 
darbas. Galima gau- 
Kreipkitės 1825 So

A.TYDA1' 
namu 

Msipratimu su 

s nuo

REIKALINGAS porteris.
SMITH’S PALM GARDEN 

,4177 Archer Avė.

PARSIDUODA pigiai 
vartotas geras lumberis 
tinkamas statyti garadžiui ar na
mui, 6101 So. State St.

-.......................................................III ■!

Personai
’ Asmenų Ieško

‘i'. ’

’Į REIKALINGAS vyras, kuris myli 
dirbti prie buroku auginimo ir kar- 

> Pragyvenimas, blaivam 
_ ,. Matykit A. Siratavich, 7207 

So. Francisco Avė.

TAVERN fikČeriai, 20 pėdu f ren
tinis baras sU coil baksu ir work 
table. Didelis bargenas. Telefonas 
Republic 5512,

& 'j

MĄX KOHN, Turim Rusišką ir Tur
kišką tabaką, 1728 S. Halsted St. 
Canal 9345.

Darau
i ga-

'SĘOLINAM PINIGUS

Exchange—MainaT

4' duru Sedan 
dėniofl'strMorius. Bar- 

- ■ Priimsiu" všėriU krirk j niai- 
tetfes &

Financial
Finansai-Paskolos

GROSERNĖ pardavimui — Geri 
fikčeriai. priimsiu automobili už 
cash. 3514 So. Emerald Avė.

BUICK 1938 De Luxe Sedan. Pas
tebėtinai gražus karas, tar
naus dar daugeli metu. Mu

su kaina A C
, tiktai .....................

ESSEX TERRAPLANE 1934 De 
Luxe Sedan. Garantuotas, kad 
geras ir tarnaus kaip naujas* 
Musų kaina 
tiktai .... ..... ....

Educatiohal
Mokyklos

DRESS DESIGNING—MILLINERY 
LEARN PRESS PESIGNING — Pattern

Draftlng, DreBsmajdhK, Millinary .or 
Power Machino Operatinir. Inclividual In.

1 striiftionfl. Enroll no v;. .Day or evening 
•claRšen.. Roasonftblo ratea. Most. .mod
erni <Minipp‘ėd 80*1001. Establiahed 1902. 
Como In or write for free booklėt.

B. MASTER GARMENT SCHOOL, 
400 Sųuth State St.

Furniture & Fixtures
./'■ Rakandai-įtaisai.

Kokius asmenis rei
kia rinkti į SLA. Pil

domąją Tarybą
Atsišaukiriias j 36-tos kubpos 

Hariils

. Seniau, kol nariai organizaci
jos dar mažai nusimanė apie 
jos reikalus, kitaip sakant, ap& 
jos biznį ir kol tas biznis bū
vą mažas, gana buvo išrinkti į 
Pildomąją Tarybą gerus žmo
nes 

.Viris”. Organizacija, kad ir su
klupdama ir šlububdama šiaip 
ar taip gyvuodavo; bet ihUsų 
gyvenimo' ‘ sąlygoms keičiantife, 
organizacijai didėjant', nariams t 

xj«yjarit geresni ir tikresnį su-1 
pratimą Rajp tvarkyti reikMh^ 
mes . .jau daugiau reikalaujam 

. nuo jkandidatų į Pild. Tarybą.' 
Negana - būtiesgeru žmogum ir. 
patriotu, v reikia žmonių plačiai 
apsipažinusių^rsu musų šių die'/ 
nų gyvenimų dr . organizacijos; 
reikalaisturinčių patyrimą ir 
pakankamai ^energijos, kad ga- 
lėtų .paselariingai veikti 
labui.it. i 'v.-m v* c 

f

. Lengviau yra suvokti 
turi. būti kandidatai, o 
sunkiau paprastam nariui to
kius surasti.

Mes tokius ftinkamris žmones 
turime; Būdami P. Taryboje, 
jie ėmė SLA reikalus taip tvar
kyti, kad ne tik išgelbėjo ntid 
asešmentų ir su tuom suHštų 
suiručių, bet dar atgaivint; ir 
padidino skaičių hArių. Tą 
ką galėjo padaryti, ačiū dąrbš 
tumūi ir patyrimui. Tokių imti
nių mums ir reikia, tokius iries 
ir turini rinkti.

Pažangiųjų surašąs toks:
Prezidentas — adv. F. J. Ba- 

gočius;
Vice-prezidentas — 

Makna, y
Sekretorius — Petręhelė Jur- 

geliutė, . ' b
Iždininkas adv. K. Gugiš, 
Iždo globėjai — Eufrozina 

Mikužiutė ir Jonas Milfeuskas,
J. S. Stanis-

Iždo globėjai -

Dr. /kvotėjas - 
lovaitis. —N0J"ys

šeštadienis, kovo 28, 193fi

kokiė 
ddttg

Automobilioužmuš- 
ta 9 mėtų liętuvaitė 

K. Masaliunas
|< Į l'l|l»MIMį. . -k..*. f

Eriė Kulberget traukiamas at
sakomybėn už A. Kleviriskb 
užmušimą

9 metų lietuvaite, Karolina 
Maąaliunaitė jau . nebežais su 
savo draugėmis, nebeeis su jo
mis mokyklon ir nebesėdės 4tė- 
veliama ant kelių.

Kai užvakar vakare ji išbėgo 
į gatvę, atskubėjo automobilis 
ir mergaitę suvažinėjo. Ji uė- 
trukus. mirė*.- j > •

K.- »Masaliųnaitė gyveno ad
resu, 7151. South Washtenaw 
avenue. / - '

j Automobilis • priklausė Cla* 
rence W. Wameriui, 7236 So. 
Washtenaw avenųte.. 

• J

Traukiamas atsakomybėn

Už lietuvio Antano Klevins- 
ko suvažinėjimą ir užmušimą, 
atsakomybėn traukiamas Eric 
Kulbergėr, 50 metų automobi
lių pardavėjas, 7817 CrandoU 
avenue.:

A. Klevinskas, 724 West 18th 
Street, žuvo prie 33-čios ir 
Outėr Drive, kur važiavo dvi
račiu.

Kupiškėnai rengia vakarą 
■f Bal. ,25 </

:7 . . . . i . £
' ! ' 1 ' * 'i

Balandžio 25 d. įvyks Kupiš
kėnų Kultūros draugijos vaka
rėlis. Jis bus su programų, Viep
ta — Neffo svetainėj, 2485 S. 
Leavitt Street. Pelnas skiria
mas Kupiškio laisvoms kapi
nėms. Įžanga bus tiktai 25c.

Pirm. P. švelnis.

IR VĖL MES SAKOME 7/ 
Nepraleiskit Sykį Gyvenime Pasitaikahčios ‘

■ ■ Progos / ■ ■ . 7 “ ; -
ATSILANKYKIT I DIDŽIAUSI ISPARD AVIMA a

NAUJAI ĮGYTU AUTOMOBILIU CHICAGOJE ?
Nepirkit nei naujo nei seno automobiliaus pirm hegif atsilankysit j 
musu showruimius.
MES PILNAI GARANTUOJAM, KAD SUTAUPYSIT NUO $100 IKI 
$200. 4 .
Virš 150 bėveik naujų automobilių turi būti išparduota dabar.
Niekur .kitur negausit tokių vertybių, nes mes esame Tikra Automo
bilių Finansavimo Kompanija. ■*
Musų 20 metų teisingas, patarnavimas yra musų garantija, kad ^pilnai 
busite užganėdinti. Kiekvienas kajraą yra stropiai peržiūrėtas ihusų 
mekanikų ir tarnaus jums ilgus metus.

ŠTUDEBAKER 6 tikras 1935 kė4 
tūrių durų. Sedan, kaip nau-į 
jas visais atžvilgiais. Taipgi 

. '1933 Sedan kuris beveik ne-t 
buvo važiuotas, $9AR 
tiktai .... ;.......:.... TfctV

HUPMOBILE 1934 De Luxe Se- 
' dan. Gražiausias ir ekonomiš

kiausias karas. Visai naujam 
stovyj. Su 6 militąry ratais, 
heatferiu, saugiais stiklais. Rei
kia. pamatyti kad. įvertinti, 
taipgi 1933 Sedan, $295 

...........  ■ 1 I " ................................  ''' ■■■!■.■> 

REO RDYALE paskiausis 1934 Se
dan. .Kaip ‘visai nau- $9QR 
jas. tiktai L.................. VvU

/ SALŲTAKĄS tDW0 & 
Ii-,.:, • ♦CHEMICAL CO.

Salutarb Biteriš yyta Vifenąs iš gę- 
<5iąušių Bitėrįtj ką šiandien, randasi 
ant marketo, ir žinohfia kaipo gera 
gyduolė dėl Viduriu ar; kitų nesma
gumų, plačiai yra vartojamas , aptie- 
kose ir tavernose;. Geras , .gerti su 
degtine ir be 
visi ir visados 
šaukite. Tel.. Ci 

639 W. 18t

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

LIOUOR . pardavėjai reikalingi 
Klauskit Mr. Motei.

2038 W. 51 St.

bĖ ŠOTO tikrai naujausias 1935 
Sedan, važiuotas tiktai keletą' 
šimtu mylių. Garantuotas 
kaip naujas. Kainavo $1^75.
Musų. $545

... ; kaina ....
boilGE paskiausis 1934 De Luxe

Sedan. Mažai važiuotas, t iš- 
rerigtas 6 ratais. Radio, tfon- 
kti, heateriu.. ' . Negalima at- 

. skirti nilo naujo, taipgi Se
dai! kaip liaujas, $315 
tiktai .. ...... .... ■ X

ČHEVilOLET tikras 1935 Sedan. 
grąžus, mažas karas Ji 5 

\?7.Xaip naujas, tiktai
CHRYSLER paskiausis 1934 De 
v ,Uūxe Sedari. Garantuotas, 

kad yra tokiam stovyj kaip ir 
naujas. Turi 6 ratus. Radio, 
heatėri, saugus. , Mes taipgi 
turime 1932 Sedan kaip nau
jų, * Musų kaina

... ........... .... :. EŪV
^LYMOUTH naujausis 1934 .De 

Luxe Sedan. labai mažai var
totas, turi ‘Knee Action”. Sau
gius stiklus taipgi 1933 Se
dan kaip naujas, $9CH>

. . • ........:.....................

PONTIĄC 1934 De Luxe Sedan. 
Ruigiam stovyj kaip dieną kai 
paliko dirbtuve. Neturi nei 
ženklo. Su tronku, heateriu.

■ Musų kaina
tiktąi .. .v.7..:....... ......r.

PIERCE-ARROW naujausias 1984 
De Luxe Sedan. Tai yra pui
kiausiai ir gražiausiai pabu- 
davotas karas. Išrengtas su 6 
ratais, radio, heateriu, tronkui 
Važiuotas tiktai 6.200 myliu' 
Kainavo virš $3,200.
Musu kaina tiktai ... "TVv

■----- :—; : i —
Mes taipgi turime apie 50 karų 

kuriuos paėmėm i mainus. Vi- 
. šokio išdirbimo ir modeliu.

Gerai važiuoja ir taip $9C 
pigiai kaip ................../

FORD paskiausis 1934 Sedan kaip 
riąujas. Mes taipgi turime du 
1933 Sedanus taip $995
pigiai kaip     fcfev

Š90 dieriU raštiška garantija ir dešimties dienų pasivažinėjimo išban- 
diiūąą duodamas su kiekvienu karu. . ‘ \ r
Tai tiktai keletą karų. ‘Mes turime vietos išskaitliuoti visus 150 Pm-
TAt ®eRAI VIENA SYK PASITAIKANTI PROGA. .EATIDĖLIOKIT,. BET ATEIKIT ŠIANDIEN ARBA RYTOJ PA- 

QL STARAS DAR PILNAS. ATSIMINKIT, KIEKVIENAS KARAS 
USU TURI TĄ GARANTIJĄ KAIP IR NAUJAS KARAS ARBA

GRĄŽINSIM PINIGUS. -
MBS PRIIMSIM JŪSŲ SENĄ KARĄ KAIP PIRMĄ ĮMOKĖJIMA IR 
DUOSIME JUMS DU METUS ĮMOKĖTI BALANSĄ.

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

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

/ / z Atąiimnkit musų numerj. (

?■ ■ ■'■■J'1 ' .......... . ..... ....... "7
Sveikinam p...ir ponios 
Povilo ir Onos Sakalau

skų jauną dukrelę
// HELEN

Su još gimimo diena, kuriai suka
ko 15 metu; kovo 26 dieną. Jos 
gatbirigi tėveliai rengia jai balių 
šeštadieni kovo 28 d. adresu 4442, 
So.' Sawyėr Avė. .'

Linkime jai daug laimės ir pasi-, 
?eki> °\ ... . GIMINĖS*

chieago, m.
I ■

TONY THE CLEANER 
Seniausias ir gbrititisiaš valytojas 
Brighton Parke, ValOriiA yišbkius dra
bužius, vyriškus; moteriškus ir vaiku. 
Darbą ątliėkamė Uųofcėriausial, ries 
turime daugelio rtįetų patyrimą tarną 
darbą. Darbą paimąrti iš,namų ir pri- 
statom j namus Teh.Lfffayettė 1310 

TONY LUKOŠIUS
I 2555 W. 43 Stu

PARDAVIMUI kanarku ir reik
menų krautuvė, gerai išdirbtoj lie
tuviu ir lenku apylinkėj.

Tel, Lafayette 3159

■ ■'

nu KuLI4wwiriCU MU
II ■ ... u ■»1^1iftitfiiilifefaŲiį._i

Į,; . Au'toirpbl^I... ,;
DODGE 1936 

su tronku 
genas 
nūs.

CENTRAL 
• s 

3453 S. 
Tęl. Boultįyąrdj S1510 

Matykit Pau|-, Bruchds

..... .............. T--** "-.-M i,

IŠPARDUODAME BARU FIKčE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storu fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les, registėrius ir ičė baksus. Cash 
arbė arit išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumet 5269

PARSIDUODA kriaučiaus biznis 
geras dviėm- kriaučiams. Pažiūrė
kit kokia gera apylinkė. Senas 
praisas. Rėrido 12 dolerių. Pigiai 
parduosiu, adresas Box 413. 1739 
So. Halsted St.

' Perkarti ir. tifakam Jfcdšh. parduo
dam ant išmokė.iijtijd ąrbą priimam 
seną karą i mamų^.( ? Matykit musu 
pertaisytus karųšj;-^ tat gėri bar-

;genai. /*; . . ’ ■ ■ ■ • -
\vuLTĘRAITIS ’ MOTOR SALES

•4614 S. Weštėrrt Ąvd.
>, ,< Lafayette-/1329

■2' • . Biisinė^ ■ ' ••''

$25,060 Nauji!' Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis —■ Prieina

momis išlygomis
$100. Importuoti ir Amerikoniški
■ kaurai ,.....f,..*......... $15—$20—$25
$150 Amer. Oriėnt kaurai $30—$35
$135 gražus: nauji parlor

setai   ............:....,  $39—$49
$375 vertės 3 kamb. Įrengimas $125 
$600 vertės 4 kariib. įrengimas

de luxe ..................   $175
Atdara vak. iki 9—Nedėlioj iki 5 v.v. 

RAPP STORAGE FURNITURE 
, 5746 So. Ashland Avė.

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

Mažai
2x12,GRE1TAS PATARNAVIMAS 

Skoliriam pinigus ąft^. mortgičių 
Užrašom visOkiosrUŠjes apdraudas. 
t- Insiiran . .
tus. C Išfer 
išmaino,m i 

Z. S 
6816

>a. rmes aparaudas. 
Padarom dokumen- 

tok parduodam arba

tyęsterit Avi./ . •
Tabako Krautuves

Tobacco Stores ,

Dn,v^am4/aOe ' =
V, BAGDp^ĄŠ. Sav.

Locąl and Lbhg Dlstahce 
Furnitūrą and, TPifthO Moving 

3406 Š. HąįšĮed Street
Phoriė Ya^s Miš

Rėngia Bunco Party, kovo 28 
d. 1936 m. Hallywood Inu s v., 
2417 W. 43 St. Yra proga lai- 
niėti gražių dovanų kiekvie
nam. Komitetai yra supirkę 
labai gražių dovanų kurias 
lęiiubaš yra paskyręs šiam va
karui, taipgi musų kliubietės 
pranešė, sako, kad ir mes tu- 
rėsiirie gražių dovanų nuo sa
vęs su aukoms, kad kiekvienas 
atsilankęs laimėtų dovaną. 
Kviečiame visus draugus ir 
pažįstamus dalyvauti su mumis 
Joniškiečius, Skaisgiriečius, 
Gruzdiečius ir tolimesnius, ku
rių visus negalime suminėti. 
I*o laimėjimų :divanų . bus pa
silinksminimas iki vėlumos 
nakties. Pradžia 6 vai,, loši
mas prasidės 7:30 vai. vakare, 
įžanga 25c. •

,Kviečia KOMITETAS.

na lengvesnėms šįjl^gbmš — 
gauna dykai tikiėtą į brdugilos. 
Jliictjacijosį ir Dovanų Laimė
jimą.vakarą, kuris įvyks gegu- 
ies (May) 3 d. Ashįaruį Boulę- 
Varęl' Auditorium, :,

Įsirašyti Draugijom galimai 
per musų konkursantus. Drau
gijosnarius arba atvykite tię-; 
šiai f į Draugi  j os ofisą.;.! X Of isds; 
atidarąs kiekvieną panėdėlį ir 
ketvergą nuo 9 ryte ikįi 8 vai. 
vakare,, nedėldieniais nuo 9 ry
te iki Į po piet. Nariais;'pri
imami nuo 15 iki 48 pietų 
amžiaus. . h ■ v/ ;/; /■,. /'

Lietuviai, vyrai ir moteris, 
dabar yra laikas' įstoti Chica- 
gbs Lietuvių Draugi,/on/; kvie
čiam į musų skaitlingą narių 
šeimyną, Proga iki balahdiio 
30 dienai,
Chičagos Lietuvių Draugija, 

1739 S. Halsted St. (2ros lubos)

NAMU SAVlK^Kti
Musu biuras 
savininkams reika ___ _ —
rendauninkais. Mšša, narinė mokės 
tis. Atdara kasdien hirtj 8 vai ' * 
iki 8 vaJ. vąk. Syėntadieiiiaii 
10 ryto iki' ūĮėt.^ _

LANDLOKDsKUREAU^F CHICAGO Inkorporuotas 
1642 Wėst ijivislon St. 
/Te!. Ąhrtita?© Ž951

Mes esame jau šiuo adresu1 viri

CARR BROS. W-RECltlNG CO:
• • t. ■ < •/■finc;)^---'-v/- : / •

Parduodame, Visokios/Rūšies
ANTROS RANKOS BUDAVOJIMUI 

■ / ‘ ■ 7 MEDŽIAGA: ■■./- ■. t/
Nauja Statybai Medžiaga ir Malkos 

Lietuvi pardavėja rasite musų 
' ’■ : ’ / varde, ;•/ •••/

3003-3039 S. ’ Halsted'St. ■ 
'. vidto^wą4žWĮ; ;■ y.

TAISAU NAMUį% dęhghr sto
gus, už prieinamą- kairią.1 
darbą ant išmokėjimo, . Dariją 
rantuoju. • < ■

JOE LILĖIKA
4135 So. Cąmpbell Avė.
. Tel. Prospęct 8140

. ■ Iki Balandžio 30 
Dienai

KLIUBŲ IR ORGANIZACIJŲ 
ATYDAI! . • , • .

■ Buvusis Svilainio Grove yra tin
kama ir puiki vieta dėl piknikų ir 
šokiu. Greitu laiku atsidarys pir
mas kliasoš Tavern ir Lunchruirnią. 
Dėl informacijų pašaukit

LOUIS NIZINSKAS \ , 
Dabartinis savininkas Svilainis Grove 

83 ir Kean Avė., Willow Springs i.

PATAISYK STOGĄ IR 
R YNAS DABAR

Pašauk mus del! dykai apskait- 
liavimų. 25 metai patyrimo— 
Blekorius ir, Stojaus.

Leonas Roofing Co. 
8760 Wallace Street 
Tel. BouleVard 0250Gerkit sveikiausia PIENĄ iš

Lietuvių Pieninės
EMERALD DAIRYtf 1 

Senuko Daugelavičiaus
3251 Emerald Avė. Victory 4181 

Pristatėm i namus ir groseri. 
Pašaukit.

7 Tryš tūkstančiai lietuvių 
vyrų, moterų ir didelis skai
čius jaunimo yra nariais Chi- 
cagos. Lietuvių Draugijos, ši 
Draugija yra pašalpos .ligoje, 
pomirtinių, kultūros Draugija. 
Pėšalpa trijų skyrių: $6, $10, 
$16 per savaitę. Pomirtinė 
$200 ir dar $50 extrą palaido-' 
jimo reikalams. Mėnesiniai t 
mokesčiai 50c., 75c., $1.25, ši
tie mokesčiai pilnai padengia 
pašalpą ir pomirtinę. \

Jubiliejinis Draugijos kon
kursas baigsis balandžio 30 d; 
iki čia pažymėtam laikui nau
ji nariai įsirašą Draugi  j on įei-

CONRAD
PHOTO STUDIO t

420W.63rdSt.
... ■ • . 4,

Englewood 5883-5840
Fotografija yra am

žina atmintis.

CRAVEN’S SUKIRSTOS MALKOS 
kūrenimui pečiu $4 krovinys. Dėl 
furnace — $4.50 krrivihis.

: \ Tel. YA^DS 1834

COAL ....
COAL BACK TO OLD 

PRICES!
High Grade Northern Illinois Coal 
:: Direct Frdni Minė.

2 TON MINIMUM
Mine Run 
Lump ....... 
Egg ......... 
Sėreen

PRANEŠIMAS!!
Wallace Bakery

/ r* /

Išsikraustę i Naują vietą ir
.i dabar randasi

4313 Archer Avė.
? (pirmiau buvo prie 43rd ir 

Sacramento)
Atidarymas

PIRMADIENI, KOVO 30 d.
Atsilankykite i Grand Opening

i...: $3.75 per ton 
k.4 $4.00 pėr ton 

$4:00 per ton 
.$2;76 pėr ton 

$2.00 per tori trtickėrs ėhąrge.

Phone, Day or Nite — 
KEDZIE3882

Aš. MARIJONA ŽEMLAUSKAITė 
po vyru Aginskiene, paieškau savo 
brolių; Jono ir Dominiko, paeina iš 
Lietuvos, Kauno gub., Telšių apskr., 
Varnių miestelio. 1910 metais gyve
no Philadelphia.i.Pa., o dabar neži
nau kur. Prašau ju pačiu arba 
kas apie jubą, žino, pranešti, busiu 
labai' dėkingą/ Rašykit'

MARIJONA'OGINSKIENĖ 
1040 Dalniare Ayg,t Racine, Wis.

•PAIĘŠKAU draueės ■■ 'Uršulės 
Mantvilienės, po tėvais ,'žiburiutės. 
Gimus Lietuvoj. Prieš dicl. <karą gyv. 
LiVėrpool, Anglijoj. Dabartiniu lai
ku gyvena Chicagoj. .Malonėkite 
atsišaukti ar žinantieji/'pranešti.

Ona Kurtinaitienė-Prirukevičiutė 
131 Dovercoųrt Rd../ Tdronto, Ont.

; APSIVEDIMUI margina ar mote
ris . he jaunesnė. 30/metu. Malonu 
butu girdėti nuo £ąrnferkos arba ku
ri turėtu ^patirimo1 biznyj. Mano 
amžius' 40" metų. , ’Dąugiąu sužinosit 
per laišką, jei • užirijtėresuoti malonė
kit rašyti.. , r■/ / ■

Bpx 4^7, 1
Naujienos, 1739/So.: Halsted St.

■ Chieago, III. ••

PAIĘŠKAU ' a'psivėdiriiui vaikino 
arba našlio, blaivo, kuris mylėtu šei- 
minini gyvenimą. Esu našlė moteris, 
pasiturinti ir turiu bizni; Norėčiau 
susipažinti su gertus vyrais, nes vie
nai yra per sunku biznyje. Box 410 
1739 S. Halsted St.' ' .

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGI draiveriai prie išva- 
žiojimo duonos su savo mašina ant 
“commission basis” arba su boso 
mašina ant algos. Turi būt nuo 
South Sides. Narvid’s Bakery, 
2424 W. 69 St.

PAIĖŠKAU darbininko ant faf*- 
mos dirbti,' ktiris moka karves melž
ti ir negirtuoklis. . Mokestis palei 
sutarti. Box 132, Wilow Springs, 
Ilt Julius Dambrauskas, prie Santa 
Fe traeks ir Willom, Springs Road.

REIKALINGI patyrė čutters ir 
diers prie dirbtinių gelių, 65 E. South 
Water, Kambarys 805.

REIKALINGI PARDAVĖJAI
’ Pardavinėti komercinius Frigidaire 
ir Friedrich Floating Air refrigerą- 
tor kėslis dėl bučemių, delicatessen, 
groserniu ir restaurantu Chicagoje 
ir apylinkių kautes. Liberališkas 
komisas., Geriausios rūšies propa- 
zicija, jeigu jus esate susipažinę su 
šiais bizniais. Patyrė vyrai turi 
pirmenybe. Telefonuokit dėl appoint- 
mento MONroe 1710.

JULIUS BENDER, Ine, 
901 W. Madison St.

REIKALINGAS vidutinio amžiaus 
vikrus vyras kuris supranta truputi 
apie karpenterystes darbą. ir male- 
vojimą. Geri namai ir mokestis. 

. ,A. Miliauckas, 1837 So. 49 Ct. Ci- Nuo $25 iki $300 be komiso, nereikia cero< ni. 
trtrėti nejudinamo turto, paskola ant Į _______
jusu parašo. Taipgi perkam, mainom 
parduodam morgiČlūš, namus, ūkės 
Turime apdraudps departmentą. , - „v, - ~
Namon Finance Gorp. Ki

6755 S. Western Avė.

JANITORIUS 
rakandus. Kas 
paliks ir mažas 
ti ir daugiau. 
Halsted St. i štore, darbas kitur.

REIKIA pusamžio darbininko far- 
mai. Turi mokėti lietuviškai rašyti. 
Gera vieta ir darbas ant visados 
Užeikit ši popieti. J. N. 4340 So. 
Sawyer Avė.’

Help Wąnted—Female 
Darbininkių reikia

MERGINA abelnam namu dar
bui. Be skalbimo, megianti kūdi
kius. Gyventi vietoje. $5. Briargate 
0333.

MOTERIS prie namų darbo. Už- 
tikimiM malonus namai $5. Kaplan 
4701 Maypole Avė.

For Rent
STORAS, ant rendos — garu ap

šildomas — Privatiškas beismen- 
tas, naujausios mados “show win- 
dows”. Gera vieta dėl liquor štore 
arba bile kokio biznio — Renda pri
einama. 3341 So. Hąlsted St.

Furnished Rooms
RENDON kambarys )¥est Sidėj. 

pavieniui arba' vedusiai porai, 2313 
Kroli St. Antros lubos.

KAMBARYS rendon — prie ma
žos, šeimynos Marąuette Parke, su 
valgiu ar be valgio.
6504' So. Rockwell St. Antros lubos

' LIETUVIŲ užlaikomas Ko
telis, gera transportacija. Rui
mai dėl pavienių ir ženotų po
rų. Patogi vieta ir šviesus rui
mai, - šiltas vanduo visados. 
222 S. Halsted St. Chieago, III. 
Phone Haymarket 4942.

GYVENU 6-se kambariuose vie
na. todėl noriu gauti 2 ar 3 vyrus, 
su valgiu ar be valgio, už prieinamą 
kaina. 10356 W*. Wabash Avet 2-ras 
augštas.

RENDON apšildomas kambarys, 
dideliš ir šviesus su rakandais. 3227 
Emerald Avė., 1 lubos.

RENDON gražus frontinis kam
baryj prie mažos šeimynos — gera 
transportacija. 3419 So. Union Avė. 
Antros lubos.

RUIMAS rendon — didelis, švie
sus, garu apšildomas. 2 šeimynoj. 
Vaiku nėra. Atsišaukit subatoj po 
1 vai. arba nedėlioj. 7132 S. Wash- 
tenaw Avė., 2-ros lubos.

KAMBARYS ant rendos dėl vai
kino ar merginos. Prie mažos šei
mynos. Su valgiu ar be.

6916 S. Maplewood Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

Taipgi gali renduoti 20 mašinų 
garadžiuJabai pigiai.

3464 Lituanica Avė.

TAVERN Pardavimui — Biznis 
gerai išdirbtas — Priežastį patirsite 
ant1 vietos, 2540 W. 45 PI.

PARSIDUODA Tavern pusė — ar
ba visas. Biznis išdirbtas gerai, 
pardavimo priežastis — du bizniai.

6227 So. Ashland Avė.

GARAŽAS ir Repair šapa ren- 
don. Duosiu geram mekanikui pro
gą išplėtoti ši bizni. Labai prieina
ma renda. 858 W. 33rd St. Joseph 
M. Azukas, savininkas.

PARDAVIMUI piekarnė, pilnai 
įrengta, Storas ir trakas — Biznis 
gerai eina —• Vienai našlei persunku. 
Box 414, Naujienos, 1739 S. Halsted 
Street. /

GROSERNĖ ir mėsos marketas. 
Gera lietuviu apylinkė. Cash. 20 
metu įsteigtas biznis.

4600 So. Wells St.

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

PARSIDUODA pusė Tavern, la
bai pigiai dėlto, kad savininkas turi 
kitą bizni. Vieta yra gera, dau
giausia lietuviu apgyventa. Katras 
nori turėti tavern bizni, geresnės 
progos nerasit.

Phone Cicero 2725-R

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

, 80 AKRŲ FARMA
Ant tbridos arba pardavimui su ma
žu imokėjimu. Mainysiu ant namo. 
Gražios triobos. Netoli nuo Chica- 
gos. Kaina $1900. Telefonuokite 
vakarais. >

PrOspect 5039 
. . arba rašykite

5407 So. Kedzie Avė.

PARSIDUODA farma 200 akeru 
A No. 1 žemėl Viskas, auga. Su 
arba be stako. NemainomsJ Priežasti 
Satirsite ant vietos. Joe Stulpin, 

iowagidc, Mich. Rt. 4-

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

FARMA Indiana valstijoj, 170 
akerių žemes, visa dirbama, tik 5 
akėriai miško. Pasėta 10 akeriu 
kviečiu, 20 akeriu rugiu. Yra 500 
bušeliu kornų. 300 bušeliu avižų. 
Visi geri budinkai. Gyv. namas 6 
kambariu su beismentu. Vanduo na
me. gazo šviesa, cementinė barnė, 2 
dideli višfinirikai, 2 karu naujas ga
ražas, 4 geri arkliai, 10 karvių, 19 
kiaulių, 150 vištų, 8 kalakutai, visas 
reikalingas mašinas, didelis sodnas. 
Man kaštuoja $18,600. Didelis bar
genas, parduosiu už puse kainos. 
Priežastis pardavimo — senatvė. 90 
mylių nuo Chičagos. Dėl daugiau 
informacijų kreipkitės

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

Riverdale Station. Chieago. III.

PARDAVIMUI 40 akrų farma 87 
mylios nuo Chičagos, Indianoj. Prie 
gero cementinio kelio, su mišku. 
Cash arba mainysiu ant cottage (be 
skolos). South Sidėj arba Chieago 
Lawn. Priežastis liga.

Savininkas
4547 So. Mozart St. 

Antros lubos 
, ; • •• j

6750 So. ’ Campbell Avė. dvieju 
flattj muro namas, mainysiu i kas 
ką turite. Savininkė 6112 S. Ko- 
mensky. Tel. Grovehill 1965.

Real Estete For Sale
Namai-žemė Pardavimu!

MURO bungalow Marauette Par
ke. Mainysiu i biznio namą. 

Box 412. Naujienos

$6000 — BARGENAS

3 aukštų mūrinis, ak 
mens frontas su 3 Ba
tais po 7 kambarius 
kiekvienam, garu ap
šildomi, graži apylin
kė, puiki transportacija 
Mainų nepriimsiu.

PETER SŪPER 
2017 W. 50 St.
Tel. RER 7343;
DIDELIS BARGENAS ’

Parsiduoda arba išsimaino ant 
bungalow(’ar 2 flatų, Road houęe ir 
gasoline station, 15 akru žemės* ant 
147th ir Archer Avė. Yra miesto 
gasas, elektra ir vanduo (sinkos ir 
vana ir t. t.) Visa žemė eina Archer 
Avė. Turi būti greitai parduota. 
Savininkas ant vietos.

Lockport 8205-Y-3

MAINYSIU maža nameli ant 
mūrinio 2—4 ruimu Turiu pinigu 
pridėti. Geistina, kad butu netoli 
•bažnyčios. šaukite Frank Rid- 
lauskis, Tel. Republic 9599.

MES TEISINGAI PATARNAUJAM 
Kurie norite pirkti foreklozuotus 

namus, farmas arba už morgičius, 
mes turime dideli pasirinkimą nuo 
vieno pagyvenimo iki didžiausių 
apartmentinių namų. Taipgi kurie 
negalite parduoti namą, farmą, lo
tus ar kitokios rūšies bizni. Mes 
galime tinkamai išmainyti. Kurie 
iš kitų miestu norėtumėt mainyti 
Chicagoj nuosavybes, mes išmainy 
sim. Kreipkitės laiškais.

A. GRIGAS 
2524 So. Halsted St.

PARDAVIMUI bizniavas namas 
Lunch Room randasi per daugel 
metu — daro gera bizni. Galima 
uždėti ir tavern. Svarbi priežastis 
pardavimo. 7427 So. Western Avė.

2 FLATŲ muro namas Brighton 
Park, noriu mainyti ant namo West- 
saidėj Taipgi 200 akru farma Wis- 
consin mainisiu ant namo. Yards 
0145 4559 S. Paulina St

labui.it



