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Pasigailėjimas Hauptmannui atmestas; turės mirti šiandie
Pardonų taryba atsi
sakė atidėti žudymą

Pardonų teisinas po ilgo ginčo atsisakė 
pasigailėti Hauptmanną ir žudymą atidėti. 
Gubernatorius irgi nebeatidėlios žudymo

TRENTON, N. J., kovo 30. — Po arti šešių valandų aštrių 
ginčų, pardonų taryba atmetu Bruno Hauptmanno maldavimų 
pasigailėti ir atidėti jo žudymą už pagrobimą ir užmušimų 
Lindberghų kūdikio.

Keliomis minutėmis vėliau, gubernatorius Hoffman paskel
bė, kad jis irgi jau nebeatidėlios žudymo ir jeigu neįvyks ne 
numatytų dalykų, ir jei gubernatorius savo nuomonės paskutinę 
minutę nepakeis, tai Bruno Richard Hauptmann bus nužudytas 
elektros kėdėje rytoj (antradieny) vakare.
Išrodo, kad hebėra išsigelbėji

mo Hauptmannui
Pardonų tarybai atsisakius 

atidėti žudymą ir gubernatoriui 
paskelbus, kad ir jis žudymo 
nebeatidėlios, išrodo, kad 
Hauptmannui nebeliko išsigel
bėjimo ir jis antradieny, 8 vai 
vakare, turės mirti elektros 
kėdėje.

Jei jo advokatai dar mane 
kreiptis j teismą, tai jie apie 
tai nieko peskelbia. Bet jje jau 
du sykiu prašė tdišfirų žudymą 
atidėti, bet abh sykiu pralaimė
jo.

Gubernatorius Hoffman dė
jo didelių pastangų žudymą ati 
dėti iki galutinai išsiaiškins 
Lindberghų kūdikio nužudymo 
aplinkybės, bet pardonų tary
ba, kuri susideda iš septynių

LATVIJA TAIKINS 
LIETUVA IR 

LENKIJA?
VARSA VA, kovo 30. — Pro

spektai Lenkijos ir Lietuvos 
taikai pagerėjo, atvykus į Var- 
šavą dviejų dienų vizitui Lat
vijos užsienio reikalų nųnisle- 
rio padėjėjui Munters.

Munters, tarp kitko, svarsty
siąs su Lenkijos valdžia ir apie 
taiką su Lietuva, nes Pabaltijo 
valstybės karštai nori išspren
dimo Vilniaus klausimo ir su
sirūpinusios nors pradėti dery
bas ,kurios galėtų privesti prie 
Lietuvos ir Lenkijos taikos.

VIENNA, Austrijoj, kovo 
27.—Finansų minlsteris Drex- 
ler paskelbė, kad didžiausioj 
Austrijos gyvasties apdraudos 
kompanijoj pasireiškė $50,- 
000,000 trukumas. Stveriamą- 
si griežtų priemonių neprileisti 
visiško kompanijos susmukimo. 
Pasak ministerio, to priežas
tis yra: “Perdaug .optimistiška 
spekuliacija perdaug neturtin
goj šaly.”

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

Apsiniaukę, dar šalčiau.
Vakar 12 vai. dieną tempe

ratūra Chicagoje buvo 37.
Saulė teka 6:36, leidžiasi 

7:13.

žmonių, gubernatoriaus ii 
Hauptmanno maldavimą atme 
tė. Už žudymo atidėjimą bal
savo tiktai gubernatorius, ku
ris taipjau yra tos tarybos na
rys.

Gubernaotrius buvo atsinešęs 
naujus įrodymus, būtent buvu
sio advokato Paul Wendel ir 
buvusio federalinės žvalgybos 
nario Means prisipažinimus, 
taipjau pašaukė Washingtono 
kriminologą Hicks paliudyti, kad 
medis dėl kopėčių ^nebuvo pa 
imtas iš Hauptmhnnb vyškų. 
Bet tai nepaveikė tarybos na
rių.

Ginčai taryboje buvo tokie 
karšti, kad Hunterdon kauntės 
prokuroras Hauck nualpo ii 
teko šaukti daktarą jį atgaivin 
ti. , =

Illinois išgėrė 127,-
000,000 galionų alaus

CHICAGO.—Ar išgėrėte per
nai 16 galionų alaus? Tiek bent 
išgerto Illinois valstijoj išpuolė 
jūsų daliai. Ne tik jūsų, bet 
dagi kiekvieno nepilnamečio 
vaiko, moteries ir dagi kūdi
kių.

Finansų departamentas pa
skelbė, kad 1935 m. Illinois gy
ventojai išgėrė viso 127,137,890 
galionų alaus. Kadangi valsti
joje yra 7,876»000 gyventojų, 
įskaitant moteris ir vaikus, tai 
kiekvienam gyventojui išpuolė 
po 16.14 galionų alaus. ’

Be to dar tapo išgerta 505,- 
384 galionai silpnesnio vyno ir 
1,043,802 galionai stipresnio 
vyno.

Degtinės gi ir kitų stipiių 
svaigalų išgerta 8,442,430 ga
lionų, arba po virš vieną galio
ną ant kiekvieno gyventojo.

Alinių Illinois valstijoje yra 
apie 25,000. Tiek bent laisnių 
alinėms išdavė valstija.

Statistika parodo, kad dau
giausia alaus išgeriama vasa
ros mėnesiais—liepos, rugpiu- 
čio ir rugsėjo.

MASKVA, kovo 29. — Po 
vienu vienuolynu prie pat Rau
donosios Aikštės liko atkastas 
gilus šulinys, kuriame rasta 
palaidota 11 lavonų. Tai palai
kai Jono Baisaus ar kurio ki
to nuožmų jų Rusijos carų. 
Spėjama, kad visi jie buvo už
kasti gyvi. u

CLEVELANDAS RENGIASI DIDŽIULEI PARODAI

į|| Architect,« plant °f groundt

į Expo»ition entrance

■

Ji 
tęsis 100 dienų, įr jįikisk sulaukti■■ 9,QQQ,(^0.y.j^ę.<Sįųj:jyiršųtinis. paveiksiąs palydo bendrą parodos 
vaizdą. Lincoln Dickey yra'parodos užveizda, o Abram Garfield, architektas.

Į Lincoln Dickey and Abirąm

CLEVELAND, p. — Birželio 27 čia atsidarys didžiulė paroda, “Great Laimes Exposition”.

Tegul Hitleris pasa
ko ko jis nori, sako 

Flandin
Francija sutinka taikintis, jei 

Vokietija aiškiai (F|ĮLsisakys 
ko ji nori ir tą taiką garan
tuos

PARYŽIUS, kovo 30. — At
ėjo laikas Vokietijai aiškiai pa 
sisakyti ko ji nori ir paduoti 
konkrečius pasiūlymus, jei ji 
nori išlaikyti taiką. Taip pa
reiškė Francios užsięnio reika
lų ministeris Flandin, kalbėda
mas Vezelay, kur šv. Bernar
das paskelbė antrą kryžiaus 
karą.

Bet Flandin neskelbė Vokie
tijai kryžiaus karo, tik tiek 
pasakė, kad Franci j ai jau nu
sibodo nuolatiniai Hitlerio pa
slėpti grūmojimai ir išsisuki 
nėjimai.

Todėl lai Hitleris kartą ant 
visados pasisako ko jis ištik- 
rųjų nori—reikalavo Flandin.

Jei Vokietija nori kolonijų, 
tai keno kolonijų ir kokių ko
lonijų?

Ar Vokietija nori sukurti im
periją? Ar atimant teritorijas 
iš kitų šalių ir kokias teritori
jas, ir iš kokių šalių ?

Ar Vokietija nelies Klaipė
dos, Austrijos ir kitų šaliųQ

Bet kas Vokietijos žodžiui ti
kės, jei pats Hitleris skelbia, 
kad tik viena Vokietija gali 
spręsti apie taikos sutarčių' iš 
laikymą?

Hitleris valdo Vokietiją jė
gos pagelba ir vykina milžiniš
ką Vokietijos atginklavimą. Ar 
tai yra kolektyvis saugumas? 
Ar Hitleris siekiasi suskaldyti 
silpnesnius oponentus, kad jie 
neitų vienas kito pagelbon, ka
da Vokietija sumanys sulaužyti 

*

naują sutartį ir puli vieną ku 
rių šalių?

Franci jai i taika yra nedalina; 
mas dalykas ir Franci ja netoiei- 
ruos Vokietijos puolimo bilė kiu 
rios Europos šalies. Francija 
nori sustiprinti kolektyve sis
temą ,o ne suskaldyti ją į at
skiras valstybių sutartis, kurios 
neturi jokios reikšmės. ;

Francija nori taikos, bet ir 
turi rimtų priežasčių nepasi
tikėti Vokietija. Jei Hitleris 
tikrai nori taikos, tai‘tegul lą 
norą parodo nuoširdžiai, paduo
damas konkrečius pasiūlymus, 
o ne vien laikydamas neaiškias 
kalbas, kuriomis taikoma pn 
gaudinėti užsienio opiniją.

Tokia maždaug buvo Flandino 
kalba. Tai yra pavėluotas 
Franci jos reikalavimas, kad Vo
kietija aiškiai pasisakytų koji 
ištikrųjų nori ir ko ji siekiasi. 
Ta savo kalba Flandin ištiesė 
Vokietijai taikos ranką ir dalis 
jo kalbos buvo perduota galin
gų radio stočių vokiečių, anglų, 
italų ir ispanų kalbomis. Dabar 
bus laukiama Vokietijos atsa
kymo.

Ji buvo pasakyta tuoj po Hit
lerio laimėjimo “rinkimų” ir 
buvo taikoma daugiausia įtiki
nimui visuomenės, ypač anglų, 
kad ne Francija, het Vokieti
ja yra didžiausia, klintis tai
kai.

Tečiaus vargiai kas Europo; 
tiki, kad Vokietija sutiks pi i 
imti kokį nors konkretų pro
gramą, nežiūrint kaip platus 
jis butų, nes jis vistiek surištų 
jos rankas. O jeigu Vokietija 
ir priimtų toĮęį programą, tai 
ji tuoj jį ir suląužytų,

“ŽEMĖ MAITINTOJA” IŠEINA 
LATVIŠKAI

KAUNAS.— Šiomis dienomis 
baigiamas spausdinti Skū'drio 
išverstas į latvių kabią Petro 
Cvirkos romanas ‘‘žemė Mai
tintoja”.

Laimėjęs ‘rinkimus’, 
Hitleris ruošia 

pasiūlymus
Pasiūlymai Locarno valstybėms 

bus Vokietijos paduoti gal dar 
šiandie

BERLYNAS, kovo 30.— Va
kar didele didžiuma balsų lai
mėjęs “rinkimus”, šiandie Hit
leris ruošia savo pasiūlymus 
Locarno valstybėms, , kuriuos ry
toj į Londoną nuveš veikiau
sia pulk. Ribbentrop, asmeniš
kas Hitlerio diplomatinis atsto
vas.

Hitleris jaučiasi, kad “rinki
mai” labai sustiprino jo pozi
ciją ir kad todėl jis gali pa
duoti mažesnius pasiūlymus, ne
gu butų padavęs, jei “rinkimai” 
nebūtų taip nusisekę.

Galutiniais balsavimo davi
niais, iš 45,431,102 turėjusių 
teisę balsuoti, vakarykščiuose 
“rinkimuose” balsavo 44,954,- 
937. Už Hitlerį buvo paduota 
44,411,911 balsų, sugadintų gi 
balsų buvo 543,026. Tokiu budo 
Hitlerio politika surinkusi 98.- 
79 nuoš. visų balsų.

Kadangi niekas negalėjo bal
suoti prieš Hitlerį ir kadangi 
buvo išstatyti tik nacių kandi
datai, todėl įmesti tušti baląai 
skaitosi sugadintais, ar priešin
gais Hitleriui.

Dar nėra tikrai žinoma, ar 
Hitleris bandys šaukti naujojo 
“reichstago” posėdį, kad per 
skaityti jam savo atsakymą Lo
carno valstybėms.

JOHNSTOWN, Pa., kovo 30. 
—šiandie savo namuose pasi
mirė Mrs. Pauline Schwab, 93 
m., motina plieno magnato 
Charles M. Schwab.

Austrija nusigando 
si nacių; nebepasi- 

tiki talkininkais
VIENNA, kovo 30. — Ang

lijos ir Franci jos neįstengimas 
susitarti dėl bendro veikimo 
prieš Hitlerį, dėl pastarojo lau
žymo Locarno sutarties, į labai 
keblią padėtį pastatė Austrijos 
diktatorius.

Austrai numano, kad po Pa- 
reinio apginklavimo, Sekamas 
nacių žingsnis gali būti pasi- 
grobimas į savo rankas Aust
rijos valdžios.

Prieš nacius vieni austrai at
silaikyti negali. O pasitikėt' 
Anglija ir Franci j a, kurios bu
vo sutikusios Austrijos nepri
klausomybę garantuoti, yra ne
galima. Jei jos neįstengė 
susitarti dėl Pareinio atgink- 
lavimo, tai dar mažiau įstengia 
susitarti dėl apgynimo joms 
tolimos ir nedidelės Austrijos.

Austrijai nieko kito 
kaip vien atsidėti ant 
ir pasitikėti Mussolini

Todėl 
nelieka, 
Italijos 
pagelba.

Niekas austrų neabejoja, kad 
naciai bandys nuversti Austri
jos valdžią. Yra tik klausimas 
ląiko. Jei naciai bandytų tai 

greitai, tai gal Italių 
ja jr įstengs juos sudrausti.
Bet jei bandys padaryti tai už 
kokių metų laiko, tai Vokietija 
tuo laiku bus jau* tiek kariniai 
sustiprėjusi, kad vargiai ir Ita
lija galės prieš ją atsilaikyti.

Dabar Austrija turi ir ne
mažų vidurinių keblumų. Di
džiausias yra išeikvojimas 
$50,000,000 ir žlugimas didžiau
sios gyvasties apdraudos kom
panijos. Taipjau nemažą sen
saciją sukėlė nusižudymas augš- 
to valdininko Henrich Ochin?r, 
kuriam bu*vo pavesta tą kom
paniją prižiūrėti. Dabar się- 
kiamąsi susekti kur dingo kom
panijos pinigai. Jau sužinota, 
kad didelės sumos liko išleistos 
palaikymui fašistinių organiza
cijų ir heimwehro, taipjau ka
talikų organizacijoms ir jų 
ginkluotiems būriams. Kompa
nija davė milžiniškas pinigų su
mas abiems pusėms, nors fa
šistai nesutinka su klerikalais 
ir tik iš bėdos sėdi vienoje val
džioje.

Santykiai tarp princo Star- 
hembergo heimwehro ir krikš
čionių socialų, kurie remia kan > 
lerį Schuschniggą, tebėra labai 
įtempti.

MASKVA, kovo 29. — Du 
Rusijos lėktuvai išskrido į šiau
rę ir bandys pasiekti Fra.nz 
Josef žemę.

NaujienųRadio Programai
Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 

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

1080 Kilocycles (5000 Watts Pajėgos).
’ 1

šia stoti ant savo radio galite surasti tarp W. J. J. D. ir W. C. F. L. stočių

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

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.

ĮVAIRIOS LIETUVOS 
ŽINIOS

Pirmasis Lietuvos 
susitarimas su Vo
kietijos vyriausybe
KAUNAS.—Kaip pranešama, 

tarp lietuvių ir vokiečių vy
riausybių įvyko pasitarimų, ar 
gali būti paveikti viešąją nuo
monę nustatą organai ta pras
me, kad vieno krašto spaudos 
ir radio informavimas apie kito 
krašto politikus, vyriausybės 
priemones ir įvykius butų da
romas esminiu tonu* ir kad 
spaudos vedamieji straipsniai 
stengtųsi to pat laikytis. Kaio 
tenka patirti, abi vyriausybės 
yra nuomonės, kad tuoj turi 
būti pradėta daryti atatinkamos 
įtakos, kad abiejų kraštų san
tykiai susinormuotų ir kad tarp 
jų esančių klausimų svarstv- 
mas ir priemonės, kurių turės 
būti pasiimta iš vienos ar iš 
antros puses, galėtų būti vyk
domos ramumo ir esmingumo 
atmosfera.

^piritą maišys prie 
—— "beuauuL ■ -

KAUNAS.—Finansų ministę
ris pasirašė degamosioms me
džiagoms spiritu atskiesti tai
sykles, pagal kurias atskiestu 
mis medžiagomis laikomas ben 
žinąs, benzolis, gazolis ir kt. 
skystos degamos medžiagos, 
vartotojams susisiekimo prie
monių varikliams varyti. At
skiesti vartotojams bulvių, ja
vų, melaso arba sulfitino de- 
hydruotas denatūruotas spiri
tas ne mažesnio kaip 99,6 
stiprumo, -žibalu draudžiama 
atskiesti.

Kaip žinoma, dar pernai yra 
paskelbtas įstatymas, kad į 
benziną reikia maišyti, spirito, 
bet maišymo terminas buvo 
metams atidėtas. Dabar tas 
terminas artėja.

Spirito į benziną maišymas 
padarytas privalomu, nes ma
noma, kad ėmus spiritą mai
šyti į benziną, daug jo išeisią, 
kuriam pagaminti reikės daug 
suvartoti bulvių, javų ir kt. 
žemės ūkio produktų.

Lietuva statys antrą 
radio stotį

KAUNAS.—Antrą radio stotį 
Susisiekimo m-jos komisija nu 
tarė statyti Babtuose. Bus kon
kursas.
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Kas gaus Pontiac Automobilį?

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

J. MICKEVIČIUS, prezidentas J. DEGUTIS, iždininkas
K. K AIRIS, yice-prezidentas P. GALSKIS, trustisas
V. MANKOS, sekretorius P. MILAŠAUSKAS, trustisas.

1.1

Auto Sales,

DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokates, J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius.

Antradienis, kovo 31, 1936

Kon. Antanas Mikšys 
įrašė

P-nia Petronėlė Jurgėla, 
marųuetteparkietė, šią ponią 
Draugijon įrašė kon. Mikšys,

P-nia Antanina Talusienėi 
10744 So. Michigan Avė., laiko 
gerai įrengtą taverno biznį, 
yra apsukri biznio moteris.

Kon. B. Vaitekūnas 
įrašė

P-lė Stilda Vestart, brigh- 
tonparkietė studentė, gimusi 
3ittsburghe, dabar chicagietė.

P-nia Jadvyga Sniečkus, 
iridgeportietė, šias abi nares 
rašė Draugijai! musų konkur- 

santas p. B. Vaitekūnas.

Draugijos konkurso ofisas atdaras tris dienas savaitėje.—panedėliais ir ketvergais nuo 9 vai. ryto iki 8:80 va
karo, nedėldieniais nuo 9 iki 1 vai. po piet. Nariai Draugijos reikalais arba norintys įstoti Chicagos Lietuvių 
Draugijon, malonėkite atvykti i Draugijos ofisą čia pažymėtu laiku. Draugijos konkursas baigsis balandžio 30 
d. Gegužės 8 d., tuoj konkursui pasibaigus, įvyks garsusis INICIACIJOS IR LAIMĖJIMŲ VAKARAS.
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS, 1739 SOUTH HALSTED STREET — Telefonas CANAL 0117

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

i

Kon. Frank Bulaw 
įrašė:

1430 
Ponai 

Čiceros

Chicagos Lietuvių Draugi,-(jie 
jos Inicijacijos ir Dovanų A- 
Laimėjįmų vakare, tarpe kitų 
stambių dovanų eipa ir šis 
puikus Ppntiac Master Sedai), 
1936 m< modelio, Draugija au
tomobilį Užpirko pas savo or
ganizacijos narį p. Kuraitį 
savininką Milda 
806 W. 31st St. •

Kas iš • Draugijos narių lai
mės šį automobilių, tai bus 
žymi, ilgo prisiminimo dova
na; taipgi eina dar kitų de
šimtis skirtingų dovanų, jįų są
rašas dedamas kitoj vietoj. 
Dovanų laimėjimą Draugijos 
Inicijacijos vakare tvarkys 
komitetas iš septynių: štai

p-lė E. Mikužiutė, Dr. V. 
Šimkus, Joseph Balčiūnas, ad- 
vokat. Paul M. Adomaitis, 
Adomas Yuris, J. žurkaųskas 
ir K. p. Deveikis.

Inicijacijos ir Dovanų Lai
mėjimų vakaras įvyks gegu
žės 3 d. Ashland Boulevard 
Auditorium. Naujai įsirašę na
riai į šį vakarą tikietą gauna 
dykai. Vadinasi, įžanga ir do
vanų laimėjimui tikietas bus 
geras. Draugijon įsirašyti ga
lima per musų konkursantus, 
Draugijos narius arba tiesiai 
atvykite į Draugijos ofisą. 
Proga įsirašant tikietą gauti 
bus iki balandžio 30 d. 1936 
metų.

P-nas Kazimieras And- 
rijonas įrašė naują na
rį, gauna dykai tikietą

Karolis Petrulis, marąuette- 
parkietis,, geras vyras, jį 
Draugijon jrašė 18-tos apylin
kės stambus biznierius K. An- 
drijonas, 1735 S. Halsted St.

A.L.Davidonis, MJ).
4910 S. Michigan Avė.

TeL Kenvood 5197
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

6

Konkursantas: Įrašė Narių: Dar turėtų įrašyti 
Kvota:

Frank Bulaw............................... . 170....... ...................30
P. Martinkaitis (Senas Petras) 161..... ....... 39
Kazys Steponavičius.................... .. 149...... ................... 51
Vincent B. Ambrose ................. 125..... ...................25
Petras Galskis ........................... .. 71...... ...................29
Petronėlė šliužas ....................... .. 36...... ...................14
Benediktas Vaitekūnas ............... ... 41..... .... i..............19
Agnės Grakauskienė .................. ... 37...... ....... ...........13
Frank Klikna ............................. ... 14..... A.................12
Antanas Mikšys ............. .......... .. 18......................... 12
Antanas L. Skirmontas ......... ... 15.......................... 10
Alex Ambrazevičia ................ . .. 12..... ................... 13
Magdalena Ratkevičienė ............ .. 12..... ................... 5
Louis Antanavičius ................... .. 12...... ..........   5
Zigmas S. Mickeviče ............... ... 10......................... 5
Ona Mitskus ............................ ..... 8..... ................... 7
Walter Neffas .......................... .. 10..... ................... 5

3

. 6.
3.

...8.
. 3.

8..
6

6..
7

3

5
5
4
2

2
3

Petras Rozgu's .............
Kastas čepulevičius ....
Marė Kemėšienė . ........
Antanas Visbaras ........
K. G. Urnežis...............
Jonas Sinkus ................
Ona Vilienė .................
Petras Geniotis ...........
Juozas A. Jankus .........
Petras Rasalis ............
Juozans A. Jankus .....
Antanas Marcinkevičius
Joseph P. Gercius ......
Uršule Shirmulis ............................ 2. 10
Draugijos veikėjai įrašė .............. 341 53
Arthur Montvidas ............ ;.... 10...........   kvota užbaigta
Iš viso jau įrašyta naujų narių 1301. Dar turėtų įrašyti 639

P-nia Rose Zigmont, 
So. 50 Ct., Cicero, UI. 
Zigmantai, stambus 
biznieriai, laiko taverną taip
gi bučernės ir grosernės biznį, 
1501 So. 49th Ąve. P-nai Zig- 
montai draugiški žniopės, au
gina pavyzdingai gražią šei
myną—sūnų Bill ir 4 dukteris. 
•Bizniai —tavernas ir groser
nės gerai įrengti. Dabar abu 
pp. Zigmontai bus nariai Chi
cagos Lietuvių Draugijos. Kre
ditas , p. Bulaw, kad jis šią 
sumanią biznio moteriškę į- 
rašė Draugijon.

P-nia Uršulė Laudanskienė 
ir jos duktė p-lė Helen Lau- 
danskaitė, abi cicerietės. P-nįŠ 
Laudanskienė ir jos duktė He
len abi malonaus budo, gra
žaus apsėjimo moterys, gerai, 
kad jos įsirašė Chicagos Lie
tuvių Draugijon.

Frank Bertąsias, cicerietis, 
amat- 
įrašė ■■ , r.

jauna 
apsė-

i   ' ■■■TT'*-.’*     ■■■ ..u.......................

jauna moteriškė. Lauksime, 
kada musų apsukrus konkur
santas p. BulaW įrašys Drau
gijon p-ną Viktorą Rinkų ir 
jo uošvienę p-nįą Liagięnę bei 
p-nios Agnės Rinkus mąžiutę.

P-nia Anasfazija Zulana^, 
kaimynka p-nų Liagių ir Rin- 
klb

P-nia Petronėlė Janavičienė, 
bridgeportienė, taipgi p. Bu- 
law įrašyta Darugijon.

laiko Beauty Shoppe, Chica- 
gos 'Lietuvių Draugijos nariai, 
gyvenantys šioje apylinkėje, 
prisimins, kad p-nai Stoniai 
yrą Draugijos nariai.

Kon. Peter Giniotis 
.įrašė

ADVOKATAI

ADVOKATAS
ofisas—127 N. Dearborn St. 
1431-1484—Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 1810.

Miesto
Kamb.
Namų

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80.
Tel. Boulevard 1810.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais—
pagal sutarties.

Kon. Senas Petras 
įrašė:

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

* 3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Faktai apie Chicagos Lietuvių Draugijos 
Konkursą ir Inicijacijos ir Dovanų 

Laimėjimą Vakarą
1. Chicagos Lietuvių Drau

gijos konkursas baigsis balan
džio 30 d. 9 vai. vakaro. Visi 
Draugijos nariai, kurie įrašys 
naujų narį iki čia pažymėto 
laiko, gaus tikietą vertės $1.00 
už kiekvieną įrašytą narį į 
Draugijos Inicijacijos ir Do
vanų Laimėjimų vakarą. Pro- 
ga bus dalyvauti šiame iškil
mingame vakare, o giliukui 
esant, laimėti ir dovaną.

2. Chicagos Lietuvių Drau
gijos Inicijacijos ir Dovanų 
Laimėjimų vakaras įvyks 
tuoj konkursui pasibaigus, bu-

, tent -sekmadieny, gegužės 3 
d., Ashland Boulevard Audito
rium, kampas Van Burcn ir 
Ashland Boulevard. Pradžia 
2:30 vai. po piet.

3. Chicagos Lietuvių Drau
gijos Inicijacijos ir povąnų 
Laimėjimų vakare bus proga 
Draugijos nariams ne tiktai 
išgirsti gražų programą, bet 
svarbiausia — eina vienuolika 
skirtingų dovanų: 1. Pontiac 
automobilis šių metų modelio, 
2.Parlor setas, 3. Radio — Ze- 
nith, 4. Septynių ruimų diil- 
ing Setas, 5. Westinghouse 
yVasbing Machine, 6. Dinette 
setas, 7. Horcn Cliimc Clock, 
8. Three Ways Lamp, 9. Gryli
nais pinigais, 10. Grynais pi
nigais, 11. Grynais pinigais.

4. šiame Inicijacijos ič Do

vanų Laimėjimų vakare bus 
gražus programas. Dainuos 
penki chorai: “Birutės” cho
ras, Chicagos Lietuvių Vyrų 
choras, “Kanklių’’ choras, 
“Naujos Gadynės” choras ir 
“Pirmyn” choras. Solistai: 
Barbara Darlys, Genia Lukas, 
Kazys Pažarskas ir Jonas Ro
manas, šokėja Josephinc Ale
ksaitė. Bus suvaidintas įdo
mus kūrinys “Inicijacijos” va
dovaujant Kaziui Steponavi
čiui su dainomis, muzika, šo
kiais. Po muzikalio progra? 
mo eis dovanų laimėjimai, 
taipgi šokiai, gros Revelcrs 
orkestras.

5. šiame Draugijos konkur-r 
se įrašyta trylika šimtų naujų 
narių, iki konkursas užsibaigs 
reikėtų įrašyti mažiausia dar 
tris šimtus naujų narių. Dr- 
jos konkursantai ir nariai dar
buotojai kviečiami subrusti, 
kad šį balandžio jnėnesį ap
vainikuoti dideliais laimėj i- 
niais naujų narių įrašyme. 
Dirbdami bendrai organizaci
jos labui, pagrįsdami savo 
darbą nuoširdumu ir kilniais 
norais, balandžio mėnesyje 
Chicagos Lietuvių Draugiją 
būtinai turim trimis šimtais

apsukrus vyras, geras 
ninkas; kon. Bųlaw 
Draugijon. .

P-nia Agnės 7Altonis', 
cicerietė, mandagi, gero
jimo, tai duktė Vinco ir Zofi
jos Karalių, jau vedusi, gyve
na abu pas savo uošvius pp. 
Karalius. Dabar lauksime, ka
da Jonas Žilionis, jos jaunas 
vyras, įsirašys Draugijon. ,;

P-nia Jadviga Radąvičienė^ 
tai sesutė p-nių Scliultšienės ir 
Karalienės, šią linksmaus bu
do moteriškę ir pavyzdingą 
šeimininkę, plius cicerietę, 
Draugijon įrašė konkursantas 
p. Bulaw. P-nai Radavičiai 
dabar bus abu Draugijos na
riai, puiku!

George Lidgis, 5708 South 
Morgan S t., gero ta verno sa
vininkas, smagaus budo žmo
gus, sumanus biznierius, da
bar bus Draugijos narys. 
P-ia Agnės Rinkus, tai duktė, 
p-iių Liagių, gražaus apsėjimo

* Ralph Budrick, 4314 Archer 
Avė., tai gero taverno savinin
kas, laiko bizrij^f bendrai su 
pp. šimkais, vįsįbfea geri žmo
nės ir Chieagoš Aętūvių Drau
gijos nariai. T

P-lėš Elena __
6108 So. State S^, abi jaunuo
lės sesutės, gr^jg^i-1 išauklėtos 
mergaites, dalj^r Draugijos 
narės. . * '

Charles Zemecjlcas, jaunuolis 
iš Bridgeporto,’ inteligentiš
kas vyras, dar neseniai vedęs, 
iš amato duonkepys.

P-nios Julija, Stellą ir p-lė

'P-nia Auna Giniotis, 3512 S. 
Parnell Avė., tai p-no Petro 
Giniočia žmona. P-nas Ginio- 
tis yra veiklus konkursantas.

P-lė Aldona Jakubonis, jau
na, malonaus elgesio lietuvai
tė. šias dvi nares įrašė Drau
gijon kon. Petras Giniotis.

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 SOUTH ASHLAND v AVENE 
Res. 6515 So. Rockwell St. 
Telephona: Reuublic 9723

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas

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

10

, Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—2 ir 7—8 

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

Telefonas Republic 7868

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

3407

Miesto ofisas
No; Clark St. 11 floras 

Tel. Dearborn 8984 
Rezidencija

Lowe Avė. Tel. Yards 251(

Phone Bonlevard 7042

Dr. C. Z, Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Av.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutarti.

^jĮilia Kevis,

Stonis pirmiau įsirašė Chica
gos lietuvių Drūugijon, o da
bar p-nia Stonis; ir jos dukre
lė Stella. P-nai Stoniai yra 
biznieriai, laiko bučernės ir 
grosernės biznį. P-lė Stonis

Nuoširdžiai
Rekomenduojamas
Vaistas dėl Vidurių

Chicago, III.—“Kuomet tik vidu
riai neveikia ar nemala imu T.rlnar'e 
[Bitter Vyną ir nuoSlrdžlat rekomen
duoju visiems.“ — Mrs. Susanna 
Favlus.

Nedarykite bandymų su visokiais 
vaistais. Imkite Triner’ą Bitter Vyną, 
kuris per pastaruosius 44 metus, prt- 
rodė save atsakančiu vaistu dėl už
kietėjimo, gasų, prasto apetito, gal
vos skaudėjimo, neramaus miego |r 
panašių ilgų. Visose vaistinėse.

TRINER’S ĘLIXIR 
OF BITTER WINE

fc------------------------------- .—.----- :---------

Joseph Triner Oompany, Chicago

Garsinkitės “N-nose

“NAUJIENOS”
PASIUNČIA PINIGUS
Į LIETUVĄ

LITAIS
Persiuntimas nebrangus.

1739 S. Halsted St.
CHICAGO, ĮLL.

. b - . ............... ...........................

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarus?

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedelio, Seredoi ir 
Pėtnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockvell Street 

Telefonas Republic 9600.

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND A V®. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki8 

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

Physical Therapy 
and Midwife 

6630 S. Western 
A ved 2nd f loor 

r' Hepilock. 9252: 
Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
Electric t r e a t- 
rnent ir magpe- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

ADVOKATAS

111 W. Washington i
Room 737

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

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

st

AKIU SPECIALISTAILAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPAS

EUDEIKIS
IR TĖVAS

REPublic 8340

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS 

Optometrically Akiu Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

mos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Rhene Boulevard 7589

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

, 4157 ARCHER AVENUE
f Telefonas Virginja 0636

Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo • 
6—8 v. vak. Nedėlioj pagal sutarti
.i ■i' ............- _ ..................................................Į 1 .

Kiti Lietuviai. pakterai.

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

GYDYTOJA IR CHIRURGAS
Ofisas

2408 W. 63rd St.
Res.

6000 So. Campbell Avė.

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos,

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

A. MASALSKIS
3307 Lituąnica Avenue_________ Phone Boulevard 4189

A. PETKUS '
1410 South 4Qth Court Cicero Phone Cicero 2109

L J. F> RADŽIŪŠ ~~
668 West 18tį Street Phone Canal 6174

■ - • i 1 ■ ' «

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 3377

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

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

LĄCHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 23rd Place Phones Canal 2515—Cicero 5927
- III I^HI in'imn I 18.     UI ■■ ■■     i    I I II įi HĮI ■■■! ■Wi>iiiihrhi I I ■ ui- i ■ »i > > i,.i ,, ,,

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

J. MULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

ambulance patarnavimas dieną IR NAKTĮ 
YARds 1741—1742

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yarda 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso. 

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.
8

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Amerikos Lietuvio Daktarų 
Draugijos Nariai.

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

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

Tel. Seeley 7330
Narni telefonas Brunswick 0597

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

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

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

Tel. Boulevard 5914 Diena ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4. nuo 1 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis f
GYDYTOJAS ’ IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL.

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 81 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tek Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vak ryto, nuo 2 iki 4 
vak po pietų ir nuo 7 Iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dienu.

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas Varde 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 8 po piietų
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone PLAZA 2400

Ofiso Tel. Dorchester 6194 
Rez. Tek Drexel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku. Vyrišku. Vaiku ir viii 
chronišku ligų.

• Ofisas 6850 Stoney Island Avė.
Valandos! 2. -4. 7—9 vai. vak. Ned6«

Ii o mis ir šventadieniais 10—12 
dienu.
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KORESPONDENCIJOS. ...... □
Brooklyn, N. Y

Iš “Naujos Gadynės” 
Bendrovės suvažiavimo

Nei pats nežinau kokiu 
‘spasabu” aš ten pakliuvau. 
Tik štai, vienų šeštadienio po 
pietį, aš pasijutau beesąs tarp
duryje Lietuvių Piliečių sve
tainės, antrose lubose. čia 
durų sargas, lyg kokis šventas 
Petras prie dangiškų vartų, 
užklausia manęs ar aš turiu 
Šerą. Nors aš pilnai supratau 
ko tas durų sargas manęs 
klausia, bet aš nudaviau esąs 
puskurtis ir sakau. Ko tam
sta klausiate, aš nedagirdžiu.

Jis vėl atkartoja:
— Turi tamsta Šerą?
Aš sakau,
— o kiek kainuoja įžanga.
Sargas man atkertą.
— įžanga veltui, bet turi tu

rėti šėrą.
Na, šiaip taip įėjau, nes pa

sisakiau esąs “Naujienų” re
porteris.

— Na! tamista esi “Naujie
nų” reporteris iš Chicagos?

Sakau, taip.
Kelis žinksnius pažengus 

pirmyn, klausau: “draugė” 
Svogunaitienė spaviedoja Fr. 
Lavinską, “ar turi šėrą?”

Tas žmogus bažinasi, kad 
jis čia atėjo tik kaipo “Kelei
vio” reporteris. 
Svogunaitienė — 
dė Cibulskienė
visiems kad jis yra 
reporteris. Bet vis vien, ji tu
rėjo durų sargui parodyti sa
vo šėrą ir tik tada jis jį įlei
do.

Už valandos laiko atsidaro 
ir mitingas, Kartu pradeda 
kas tai kokia ten giesmę gie
doti. Visi stoja, ir aš kartu. 
Mat, mano geresnė pusė sako: 
Kuomet esi Romoje, daryk 
taip kaip Romėnai daro — 
reiškia, stokis ir giedok gies
mę.
liaus
ras burys. Tuom laikinis pir
mininkas pakvietė tuhis man 
nepažįstamus asmenis ką to
kio pasakyti.

Kalbėjo Juras, Petras ir Lu- 
košus, ir 'dar keli kiti. Vėliaus 
Jankauskas skaito laišką iš 
kalėjimo nuo kalinio Stilsono- 
Butkaus. Jis pabarsto karčius 
pipirus po nosimis Bimbos** 
Pruseikos pasekėjams.

Svetainėje atmosfera kietė
ja. Jausmai tų brangių drau
gų drasko jų krutinę. Priešų 
pilna visose pakampėse, 
dienos priešai, - 
geriausi draugai
tai tų žmonių idealai keičiasi. 
Keičiasi net jiems patiems ne
žinant.

Renkamas posėdžio pirmi
ninkas. čia vieni laimi, kiti 
pralaimi. Vieni rankomis plo
ja, kiti, rodos, nepajėgia nu
ryti taurę kartumynų. Kodel- 
gi čia taip? Juk čia nėra tų, 
kurie mumis išnaudoja. Čia 
esame mes, visi vargo paliesti, 
darbo žmonės.

Raportai

Gi “draugė” 
(tikra pavar- 
‘apznaimino” 

Laisvės”

Prasideda dantų griežmas. 
Baublių choras paleidžia savo 
išdirbtus balsus. Vos tik pus
valandis mes visi sugiedojome 
darbininkų himną internacio
nalą. Visi sustojome, kad pa
gerbti darbininko didelę ga
lią. Ir aš, būdamas Romoje, 
darau kaip romėnai daro. O 
dabar. Dabar baublių choras 
jau kitą giesmę gieda.

Istorija atsikartoja
Jeigu man kas būt sakęs, 

kad komunistinis supratimas 
nei kek nepažengė pirmyn, tai 
bučiau netikėjęs. Bet čia ma
ne pilnai įtikino. Bet komu
nistinis baublių choras pažen
gė kartu su laiku. SLA. Chi- 
cagos seime man teka būti 
liudininku panašių obstrukci
jų, kokias ir čia teko matyti. 
Baubimas, staugimas tų .nelai
mingų žmonių, kurie nori pa
gerinti ne tik savo pačių gy
venimą, bet pakeisti visą žmo
nijos dabartinę tvarką į ge
resnį būvį! •
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Galima būt sutikti su jų ide
alais, bet ar jie patys supran
ta už ką jie taip negarbingai 
kovoja, net prieš savo geriau
sius vakar dienos draugus.

Gaila žmogaus, kuris karš
čio apimtas klejoja ir savo 
tikrą brolį mato šėtono rūbuo
se. Atleistina tokiam ligoniui, 
kad jis dreba ir klykia. Bet 
šitie ligoniai neturi mano pa
sigailėjimo.

Rinkimuose tvarkos vedėjo 
— pirmininko, “Draugė” Svo
gunaitienė dabojo Frank Lo- 
vinską, ką jis darys su savo 
rankomis, kels į viršų kaipo 
šėrininkas ar ne? Galiop, su
gautas keliant ranką.

Čia tuoj Svogunaitienė suri
ko stipriu balsu:

Lavinskas tiiri parodyti sa-

Svečių klausimas
šitas nepaprastas \--- 

buvo i

Lietuviškos
Degtinis

Kentucky 
Bourbon

NATHAN 
KANTE R

Visose Alinise 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu

O RVBĄI, $1.50 
ATSIIMAM IR PRISTATOM

-— Rytietis.

ĮVAIRENYBĖS
Aklųjų miestas

CAPITOL CLEANERS
150 N. STATE ST. KAMB. 1323

- DKARRORN 8740 _____

OFFICE OF COUNTY CLERK 
OF COOK COUNTY, ILLINOIS 

STATE OF ILLINOIS ) 
COUNTY OF COOK ' SS'■ ■ )

Sutinką sii provizijom sekcijos 34 
Illinois Priinary Rinkimų Įstatymo. 
AŠ šiuomi liudi ju, kad popietes Spal
va kuri bus vartojama Primary ba- 
liotams atsakomų Partijų dėl Prima
ry Rinkimų, kurie bus laikomi viso
se pricinktuose ir distriktuose Cook 
Kauntės Paviete, no jurisdikcija Cook 
Kauntės Klerko, Antradienyj, Balan
džio 14, 1936, turi būt kaip seka:
DEMOKRATU PARTIJAI MĖLYNA 
RĖPUBLIKONU
PARTIJAI ...........    GELTONA

IR PALIUDYMUI KURIUO, Aš 
savo ranka šiuomi pridedu Cook 
Kauntės antspauda šia Kovo 30 
diena, A. I). 1936.
MICHAEL J. FLYNN

COUNTY CLERK OF
COOK COUNTY, ILLINOIS.

įkaitėlis kinti, nejaučia kvizio, taupes
nieji net' įsigijo taupomąsias 
knygutes. ■ 1

Iš jo gyventojų perkami že- 
panašus į Lietuvos At- pas Bimbą, ten kur randasi jų mės ūkio gaminiai. Veterniko

I Po visų obstrukcijų, ener- miestas' jau įkurtas, 
vakaras gingi draugai išmaršavo lauk

NAUJIENOS, Chicago, 111.
j . -v. .. .................. ................................................................

- - - - - DRESES- - - - - -
VYRU SIUTUS A
TOP KAUTUS Į IĮ, 

Išvalome ir Išprosinam I
Plūs Apdr. W1O Ugnįes 1 

ir PaVbgimo.
Extrą kainos už aksominius, Plytuotus 

Kailiais padabintus rublis.
VISAS DARBAS GARANTUOTAS

Well, pamatysime to- 
Choristų čia radosi ge-

Tokis reikalavimas ir mane 
nugązdino, maniau ir man rei
kės ieškoti šėro. Karšta vil
nis per mano senus kaulus 
nuriedėjo. Ačiū laimei,/ mano 
prastas šėras paliko čielybėje, 
gi Lavinskas visgi turėjo savo 
šėrą parodyti ir surasta kad to 
nekalto žmogaus šėras buvo 
“šlapias”.

statymo Bendroves anų metų dvasios vadas Pruseika. Prieš gyventojai savo būkle paten- 
seimą, kuris įvyko Cornish 
Arms Viešbutyje, Manhattan 
saloje. Skirtumas tik tame, 
kad čia nebuvo “pono” Stri
maičio kaipo sekretoriaus, ku
ris yra pusantro žmogaus il
gio ir pusės žmogaus protiško 
išsilavinimo. Lietuvos Atsta- 
tvmo Bendroves seimuose ne
galima buvo sudaryti kvoru
mas. Čia, kvorumų klausi
mas visai nebuvo keliamas. L. 
Ats. Bendr. seimuose susieida
vo ponai. Gi* čia susirinko tik 
vieni “Brangus Draugės ir 
Draugai”. Lietuvos Atstatymo 
Bendrovės seimuose svečiai 
būdavo visi vyrai, ir todėl sve
čius ten apgyndavo gražios 
moterys. Čia svečiai buvo 
trys moterys, todėl jų teisę 
apgynė pienaširdžiai vyrai. 
Svečiai nebuvo mėtomi per 
langus laukan. 

to

Daugely] klausimų ir aš no
rėjau gauti balsą. Bet, Joky- 
mai šventas, čia balsas ir taip 
buvo perdaug. Vienas “drau
gas” berėkdamas praganė sa
vo brangius dantis. Kitas vos 
nenukando sau liežuvį pusiau, 
“draugė” Svogunaitienė užkimo 
berėkdama. O man, dar ir da*? 
bar tie chorai ir tos “draugų” 
baubimo dainuškos galvoje 
šūkauja.

Kas Chicagos SLA sei
me buvo, tas ir čia

“Draugė” Svogunaitienė pra
dėjo garsiai rėkti. Kiti prašo, 
kad ji atsisėstų. Ji pareiškė, 
kad ji tyčia nesės. Kiti jai tu- 
ravoja ir kabinasi aukštyn ant 
krėslų. Policija stovi gatava, 
laukia įsakymo tvarką pada
ryti. Pirmininkas ištiesęs ran
kas atrodo lyg chorvedys. Su- 
praskie tad, tas žmogus mal
dauja jų pertraukti baubimą. 

Chicagos SLA. seime mote
ris perkando policijantui ran
ką. Čia tos, progos nei viena 
iš gražiųjų ' “draugių’’ neturė
jo. Čia viena “draugė” pavar
tojo savo minkštą kumštį ir 
kirto vienam vakar dienos 
draugui į žandą ir galiop, 
priedų, dar paspiaudė.

, Chicagos SLA. seime Wor- 
i cester, Mass. delegatai sulošė 
i žymią rolę, šiame suvažavi- 

mc Worcesteris irgi atsižy
mėjo.

išmaršavimą vienas 
norėjo/ kad kas nupirktų jo 
šėrą, bet mes ,visi turėjome sa
vus šėrūs ir “bargeno” niekas 
nenorėjo.

Po audrai giedra
Kas buvo SLA. Chicagos sei

me, tas žino kokia giedrą bu
vo po tos nelaimingos- audros. 
Seimas ėjo šuoliais. Rankos 
ankštyn, rankos žemyn. Tas 
pats ir čia buvo.

Mes dabar skaitome “Lais
vėje” apie tuos įvykius. Me
lų ten netrūksta. “Naujoji 
Gadynė” sako: “Bimba laimė
jo du politiškus guzus, Prusei- 
ką ir Kuodį”. į Bet “draugę” 
Paukštienę išmeta iš tos guzų 
šeimos. Gi ta draugė irgi 
moka čirkšti”.

Viso labo.

Belgrado apylinkėje netoli 
Naujojo Saido nesenai pašven
tintas naujai įkurtas Veterni- 
ko miestas. Visi to miesto gy
ventojai vyrai yra akli. Tai 
Didžiojo karo aukos.

Jugoslavų vyriausybė prieš 
kelis metus kreipėsi į moteris, 
ištekančias už aklų ;vyrų, ža
dėdama įkurti jiems atskirą 
miestą ir padėti.

Vyrai užsiima žemdirbyste 
ir ūkio įrankių gaminimu.

Bendromis vyriausybės ir vi
suomenės . pastangomis toką

DON’T 
NEGLECT 
ACOLD

Krutinės skaudėjimai greitai ■ 
prašalinami kada užtepsite 
Musterole nėra VIEN TIK 
mostis. Ji prašalina skaus
mus. Jas vartoja milijonai 
žmonių per 25 metus. Jos'" 
turi stiprumą; Rekomenduo
jamos gydytoju, nursiu ir 
vaistininku. ?

NAUJA! SKIRTINGA!
Šios 

vakar buvę 
Kaip grei-

komisijų

ŠIOS SAVAITES

Eitra Darganai
Springsinis 
Matracas
Vertės $16.00

ROOSEVELT 
FURNITURE® 

2310 West 
Roosevelt Road 

Tel. Seeley 8760

paskiausio modelio, milžiniško didumo

ABC SKALBYKLA
SU 50% DAUGIAU ĮTALPOS

• Išskalbia greičiau nes 
yra didesnė. Turi naują 
skaistumą! Pagerintą iš
gręžimui prietaisą! Dau
gelį naują ypatybių! Mil
žiniško didumo skalbyk
la už žemą kainą. Atsi- 
lankykit ir pamatykit!!

TIKTAI $5 ĮMOKĖTI...
Likusi kas mėnesį mažais išmokėjimais 
su jūsų Elektros-Patarnavimo sąskaita. 
LIBERALIŠKA NUOLAIDA UZ MAINUS

COMMONWEALTH EDISON

Electric ^gįį, Shops
Downtown — 72 W. Adams St. — 132 S. Dearborn St. 

Telepbone RANdolpb 1200, Lotai 66
4562Broadw«y 4231W. Madlson St. 3460 So. State St.
2619 Milwaukee Avė. 4834 So. Ashland Avė. 852 W. 63rd St. 
11116 S.Michigan Avė. 4833 Irving Park Blvd. 2950 E. 92nd St.

DUODAME FEDE

NEGU PAPRASTOS SKALBYKLOS

^įi$įĮiiiii>įįį

Tnniimirani

Padengimui nuošimčių ir kitų išlaidų, truputi 
brangiau už daiktus perkamus ant išmokėjimo.

R A L K U PO NŪS

PASKOLOS ANT MORGICIŲ 
5 iki 20 .metų 

Taupykit, pinigus apsaugoto] vietoj 
Mes išmokėjom 4% div.

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASS’N of CHICAGO 

2324 S. Leavitt St.
: JUSTIN MACKTEWICH, Pręs.1 "■■■ ....... '■ ...... . . -.. . . .... ......

Gerkit ir Reikalaukit

*»Hrtfv»*'■■,|g 
ji. LĮOuoft lempai Mutual Liquor Co 

. 4707 So. Halsted St 
Tel. YARDS 0803

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

Gera Maleva 
VISOKIŲ SPALVŲ

97c

RADIO BARGENAI
4 TŪBŲ A. C. D. G. ....... . 9.95
5 TŪBŲ A. C........................ 12.50
6 TŪBŲ .............................. ’14.50
VICTOR PHONOGRAPH

COMBINATION ................ 19.50
ZENITH 1936 CABINET ....

. ■ ’1-x 'J' ' '34.50
GENERAL ELECTRIC ...... *59.00
SPARTON ALL WAVE .... 59.00

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

....... ...... . II11II»iMMIlMimMIĮį^l;

•GRAŽUS BED ROOM SETAI po S|jg QQ ir 99.00

GRAŽUS PARLOR SETAI po

59.00 ir 99.00

BUDRIK F URN1TURE M ART
VISKAS DEL NAMŲ 

3347 SOUTH HALSTED STREET
WCFL žymus lietuviij radio programas nedėliomis nuo 5 iki 6 vai. vakaro.
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$8.00 per year in Canada
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
Dl. Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kalnai
Chicagoje — paštu:

Metams ____  $8.00
Pusei metų -— .......... ............. ... 4.00
Trims mėnesiams ___________  2.00
Dviem mėnesiams____________ 1.50
Vienam mėnesiui ..............................75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija 3ę
Savaitei 18c
Mėnesiui .............  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams •••••••••• ••••••••»•«••••••••••••••• $5.00
Pusei metų ............ . ................  2.75
Trims mėnesiams ___ ..... 1.50
Dviem menesiams ____________ 1.00
Vienam 'mėnesiui ............................ 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ____ _______   $8.00
Pusei metų ’.--------------------------- 4.00
Trims mėnesiams .—---------  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

VALDŽIA ĮSIKIŠO J PRAMONĖS KONFLIKTĄ

Danijos valdžia pasįule parlamentui įstatymo su
manymą, kuriuo įsakoma darbdaviams priimti atgal 
130,000 darbininkų. Daugiau, kaip mėnesis laiko, tie 
darbininkai yra išmesti į gatvę, paskelbus darbdaviams 
“lock-out/ą”. Parlamentas įstatymą priėmė, kartu nu
tardamas, kad per dvejus metus, ginčai tarpe darbdavių 
ir darbininkų butų sprendžiami arbitracijos keliu.

Tuo budu Danijos pramonei yra užtikrinta dvejų 
metų taika. Tai nereiškia, kad .tenai nebus kovos tarpe 
kapitalistų ir darbininkų. Kova nepasiliaus, bet ji eis 
taikioje formoje. Laimėjimas kiekviename ginče pri
klausys nuo to, kurią pusę rems valdžia.

Danijos valdžia dabar yra socialdemokratų ranko
se. . '*

DARBO PARTIJOS VALDŽIA NORVEGIJOJE 
------------------ z .

Norvegijos ministerių kabinetas, sudarytas iš dar
bo partijos atstovų, patiekė parlamentui pirmąjį savo 
biudžetą., Jame numatdmą?j88.4į m^iifnųt krpnų, koyąi su 
nedarbu, t. y. 46.13 milionų didesnė suma, negu ta, kti- 
rią siūlė buvusi prieš tai liberalų valdžia.

Biudžetas buvo priimtas 109 balsais prieš 30. Prieš 
biudžetą balsavo tik konservatoriai. Iš to matyt, kad 
nežiūrint visų atakų prieš Norvegijos socialistų valdžią, 
ją remia ūkininkų partija. Kadangi Norvegijos ūkinin
kai eina išvien su darbininkais, tai toje šalyje fašizmui 
nėra progos.

HITLERIO “LAIMĖJIMAS”

Sekmadienio “rinkimuose” už Hitlerį ir jo kandi
datus, kaip praneša “naciai”, paduota 44,411,911 balsų; 
o balsavusių prieš buvo 543,026.

Balsus skaitė Hitlerio žmonės, todėl niekas negali 
pasakyti, ar tos skaitlinės yra tikros, ar sufalsifikuotos.

Nuostabu betgi yra tai, kad nežiūrint teroro, kurį 
rudoji diktatūra vartojo prieš balsuotojus, visgi atsira
do Vokietijoje pusė miliono žmonių, drįsusių pasisakyti 
prieš Hitlerį. Kiekvienas, taip pasielgdamas, rizikavo 
savo gyvastim.

Kaipo Vokietijos visuomenės nusistatymo atspin- 
dis, tie “rinkimai”, žinoma, neturi jokios reikšmės. Bet 
reikia pripažinti, kad jie rodo, jogei Hitlerio prievartos 
mašina da yra galinga. .

PRASIMANYMAS

“Laisvė” rašo:
“Pav., ‘Naujienos* be jo

kios atodairos rašo ir pakar
toja beveik ištisai visus 
Hearsto spaudos melus, dar 
pasūdytus neva savo bendra
darbių raštais, prieš Sovietų 
Sąjungų ir prieš komunistus. 
Ir tai buvo daroma be jokios 
pertraukos per visus pasku
tinius aštuonioliką metų.” 
Tai yra nieku neparemtas 

prasimanymas. Jokių Hearsto 
spaudos raštų “Naujienos” ne
kartojo ir nekartoja apie So
vietų Rusiją. Per visus 18 me
tų — nuo tada, kai įsikūrė so
vietų valdžia, “Naujienos”, ro
dos, du kartu paminėjo, kas 
tilpo Hearsto laikraščiuose apie 
Rusiją. “Laisvė” ir kiti komu
nistų laikraščiai yra daug dau
giau sėmę žinių iš Hearsto 
spaudos apie bolševikų valdomą 
šalį.

Mat, Hearstas keli metai at
gal buvo labai palankus bolše
vikams. Jisai net suorganizavo 
didelę ekskursiją iš 50 senato
rių ir įęongresmanų sovietų Ru- 

. B ■ ■

sijon. Tais laikais Hearsto 
laikraščiai buvo pilni pagyrimų 
sovietams ir komunistai abiem 
saujom kabindavo iš jų “fak
tus” ir persispausdindavo savo 
spaudoje!

O “Naujienos” Hearsto laik
raščių raštais nesirėmė tuomet 
ir nesiremia dabar. Tie fak
tai, kurie yra paduodami “Nau
jienose” apie Rusiją, yra pa
imti daugumoje iš Europos so
cialistinių šaltinių — iš Rusijos 
socialdemokratų organo, kuris 
dabar eina Paryžiuje (seniau 
ėjo Berlyne), iš Socialistinio 
Darbininkų Internacionalo in
formacijų biuletenio, ir t. t.

Taigi “Laisvė”, prikaišioda
ma mums Hearsto melų karto
jimą, tikrumoje pati meluoja.

VĖL SUIMTA VOKIETIJOJE 
7,500 ŽMONIŲ 

/

Per kelias paskutines savai
tes, kaip praneša “Vokiškoji 
Informacija” (Deutsche Infor
mation) savo 4 num., Vokieti
joje prasidėjo masiniai suėmi
mai sąryšyje su plačiai pasi
reiškusiais neramumais įmonė
se.

Socialdemokratų centro val
dybos apskaičiavimų, nuo sau
sio 1 d. šių metų iki kovo mėn. 
pradžios suimta Duesseldorfe

800, Muenchene 250, Greize 
150, Magdeburge 50. Leipzige 
suareštuotųjų skaičius siekia 
kelis šimtus. Hamburge vien 
tik Blohm & Voss įmonėje su
imta 45 darbininkai.

“Gestapo” (slaptoji policija) 
suiminėja socialdemokratus, ko
munistus ir katalikus. Tokios 
pat žinios ateina iš Dresdeno,x 
Berlyno, Nuernbergo, Chem- 
nitz ir Bielefeldo. Apskaičiuo
jama, kad tuose miestuose bu
vo suimta apie 2,000 žmonių. 
Patikrintos skaitlinės iš 40 Vo
kietijos didmiesčių rodo, kad 
suėmįmų buvo mažiausia 4,000.

Bet pastaruoju laiku “gesta
po” ėmė smarkiai veikti ir so
džiuje. Saksonijos 27 apskri- 
čiuose per paskutines dvi sa
vaites suimtą 550 vyrai ir mo
ters. Panašus pranešimai gau
ta ir iš šiaur-vakarinės Vokieti
jos, iš Bavarijos, Silezijos ir vi
sų vakarinių provincijų, kur 
areštuojama daugiausia katali
kai. Manoma, kad per du mė- 
nešiu suimta komunistų, social
demokratų ir katalikų np ma
žiau, kaip 7,500.

ATVYKSTA HERBERT M.
MORRISON

Balandžio 14 d. atvyksta į 
Jungtines Valstijas garbus Bri
tanijos Darbo Partijos darbuo
tojas Herbert M. Morrison.

Jisai yra didžiausiojo pasau
lyje didmiesčio —. Londono — 
tarybos pirmininkas. Įvairios 
darbininkų organizacijos Ame
rikoje rengia jam visą eilę pa
skaitų ir prakalbų. Drg. Morri
son išbus Amerikoje tik apie
dvi savaites.

ISPANIJOS RINKIMŲ 
REZULTATAI

SLA. REIKALAI
, . . ■1 • .. ■ , I
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NEREIKALINGAS EIKVOJIMAS SLA 
PINIGŲ

....—i................. t

Tarybos veikla. Kitaip ji var
gu . turėtų drąsos atvažiuoti į 
Susivienijimo raštinę ir ten sė
dėti dvi savaites. Tuščia to su 
tuo sėdėjimu, jei tai SLA ne
sudarytų išlaidų. Bet juk kiek
vienam Kontrolės Komisijos na
riui reikia per dieną mokėti 8 
dolerius, padengti kelionės ir 
viešbučio išlaidas. Tuo budu 
Kontrolės Komisijos suvažiavi
mas musų organizacijai atsiėjo 
kelis šimtus dolerių.

Dabar Susivienijimo nariai 
turi teisę paklausti: ar musų 
organizacijoje iš tiesų buvo to
kia netvarka, kad reikėjo Kon
trolės Komisijai reviziją dary
ti? Juo labiau, 
Susivienijimui 
giai atsiėjo.

Keisčiausias 
apie Kontrolės
lankymą Pildomosios Tarybos 
nariai (išėmus gal Viniką ii’ 
Mockų) nieko nežinojo. Vadi
nasi, jie nežinojo, kad yra šau
kiamas tos komisijos suvažia
vimas. - • •

Teko kalbėtis su vienu Kon
trolės Komisijbs nąrfuril-^ai jo 
paklausiau, kuriais sumetimais 
komisija suvažiavo, tai jis at
sake: “Nežinau. Kontrolės Ko-

kad suvažiuotu-1 tokiu metu, kada lėšų fondas 
yra tuščias ir reikia nariams 
krauti naujus mokesčius, kad 
butų galima fondas palaikyti. 
Dar kartą tenka klausti, — 
kuriems galams (tai daroma?

P-as Gegužis kiekviena pro
ga stengiasi dėtis dideliu gera
dariu. Tačiau jo darbai visai 
ką kitą parodo. Faktiškai jis 
yra vienas tų žmonių, kuris vi
sais budais išnaudoja Susivie
nijimą savo politikai. Jam rupi 
labiau savo ambicija nekaip or
ganizacijos gerovė. Apie tai 
galima spręsti ir iš Kontroles 
Komisijos sušaukimo. Jokios 
revizijos daryti nereikėjo. Bet 
p. Gegužiui reikėjo atvažiuoti 
į New Yorką ir su sargybinin- 
kais atlaikyti visokius koku- 
sus. Ir visa tai padaryta Susi
vienijimo sąskaiton!

O jei su SLA yra kas bloga, 
tai, po' šimts pypkių, kodėl p. 
Gegužis nepasiliko revizijos 
ryti? Mat, neturėjo laiko? 
kodėl jis turėjo laiko savo 
litiškiems reikalams? Taip, 
dėl?

Ar ilgai Susivienijimo nariai 
leis taip be reikalo eikvoti Su
sivienijimo pinigus? Ar nelai
kąs jau nariams pažinti tuos 
“geradarius”, kurie ir dabar 
nesidrovi daryti SLA nereika
lingų išlaidų. —Ex...

žis, - šaukė, 
mėme, tai ir suvažiavome. Bet 
kodėl ir kuriam tikslui, — to 
nežinau”...

Vadinasi, to suyažiavimo mis
terija yra žinoma tik p. Gegu
žiui (ir gal jo artimiems kole
goms), o kiti Kontrolės Komi
sijos nariai nieko nežinojo ir 
gal dabar nežino, kodėl jie su
važiavo. * • • •

Toj pačioj “Tėvynėj” pasa
kyta: “Kontrolės Komisijos pir
mininkas, p. S. Gegužis, tik 
pusdienį revizijoje dalyvavo”. 
Vadinasi, p. Gegužis revizijai 
daryti neturėjo laiko. Tačiau 
jis turėjo laiko visą savaitę sė
dėti Pildomosios Tarybos sesi
jose ir laikyti kitus du komisi
jos narius. O juk tai organiza
cijai gana brangiai atsiėjo.

P-as Gegužis žino, kad jis 
nieko blogo negali surasti iždi
ninko* knygose,, todėl jis ir ne
turėjo laiko revizijai daryti. 
Tatai atlikti jis pavedė kitiems 
dviem komisijos nariams, ku
rie turėjo knygos lapus vartyti 
nežinodami kam ir dėl ko. Įdo
miausia tai, kad kaip tik 
tuo pačiu metu iždo globėjai 
•taip ‘pat darė savotišką revizi
ją, kurią jie yra įpareigoti pa
daryti.

P-as Gegužis kitiems komisi
jos nariams nedavė jokių nuro
dymų, ko jie turi ieškoti ir 
kokios rųšies reviziją padaryti.

Kyla klausimas, kuriems ga
lams p. Gegužis sušaukė Kon
trolės Komisijoj narius ir išlai
kė juos beveik dvi savaites. 
Kuriais sumętWSF 
kalinga

Skaitau “Tėvynės” No. 10 
apie SLA Pildomosios Tarybos, 
suvažiavimą, Ten pasakyta, jog 
dalyvavusi visa Kontrolės Ko
misija. Dalyvavusi tam, kad 
prirengti raportą seimui. Taip 
bent sakoma “T.” pranešime. 
Bet jau “Tėvynės” No. 11 pra
nešama, jog Kontrolės Komisi
ja beveik visą savaitę po Pil
domosios Tarybos suvažiavimo 
dariusi sekretoriaus ir iždinin
ko knygų reviziją.

Tie pranešimai “Tėvynėje” 
skamba gana keistai. Nenoro
mis kyla klausimas: kuriais 
sumetimais buvo daroma ta 
revizija? Dėl Kontrolės Komisi
jos pareigų SLA konstitucija 
štai ką sako: “a) Ji turi galią 
ištirti ir sąskaitas Susivieniji
mo Iždininko ir Sekretoriaus, 
patys ar per Finansų Komisiją 
bile laiku; jos pareiga yra )tai 
padaryti, kuomet yra nusiskun
dimas delei betvarkės valdy
me Susivienijimo turto arba 
turini ganėtiną neužsitikėjimą, 
kas pamatuoja tokį tyrinėji
mą”...

(į* .

Vadinasi, Kontrolės ICd'niiši- 
ja daro revizija tik tokiu atsi
tikimu, kada ji turi pamatuotą 
skundą, arba kada ji turi pa
grindo nepasitikėti Pildomosios misijos pirmininkas, p. Gegu- tokias dideles išlaidas kaip tik

Oficialių Ispanijos parlamen
to rinkimų davinių dar nėra^ 
bet jie veikiausia nedaug skir
sis nuo neoficialių skaitlinių. 
kurios'’buvo paskelbtos Ispani
jos laikraščiuose.

Visų atstovų į Ispanijos par
lamentą išrinkta 474, iš jų 262 
priklauso kairiomsioms parti
joms, 64 centruj ir 142 deši- 
niomsioms.

Iš kairiųjų partijų stipriausia 
yra socialistų partija su 88 at
stovais. Po jos seka ‘ kairieji 
respublikonai' (Azana) su 81 
atstovu. Paskui eina respubli
kos sąjunga (Martinez Barrio) 
su 36 atstovais. Sekanti yra 
Katalonijos kairioji partija su 
20 atstovų ir komunistai su 15 
atstovų.

Likusieji 22 atstovai priklau
so įvairioms darbininkiškoms 
ir radikališkoms' grupėms. Viso 
darbininkų atstovų kairiosiose 
partijose yra 107 ir kairiųjų 
respublikonų 155.

Centro partijos yra dvi: vie
nai vadovauja buv. premjer'as 
Portela Valladaras, kurio pase
kėjų išrinkta 24, ir Kataloni- 
jos sąjunga turi 11 atstovų. 
Radikalų partija, kuriai vado
vauja Lerroux pereitame par
lamente turėjo 102 atstovu, O 
dabar beturi tik 8. Kiti 21 
atst. yra pasidalinę tarpe 5 
centro partijų. .

Iš dešiniųjų partijų stipriau
sia yra ta, kuriai* vadovauja 
f ašis tuo j antis klerikalas Gil 
Robles. Ji turi 95 atstovus. Ki
ti 47 dešinieji atstovai priklau
so septynioms skirtingoms 
partijoms. -

Kaip • matome iš aukščiaus 
paduotų skaitlinių, Ispanijos 
socialistai laimėjo 30 vietų nau
jame parlamente, padidindami 
savo atstovų skaičių nuo 58 
iki 88. Bet jie nėra stipriausia 
partija, kaip kad! buvo po 1931 
m. rinkimų, kuomet jie buvo 
laimėję 114 mandatų. Stipriau
sia yra klerikalų partija su 95 
atstovais. Valdžią sudaro kai
rieji respublikonai su Azana 
priešakyje.*

" GARSINKITE^ 
NAUJIENOSE -I

kad ta revizija 
pusėtinai

da-
Bet ’
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Komisijos

jog 
atsi-

Reikalaukite “NAUJIENAS” 
ant bile kampo, kur parduoda- . 
mi laikraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas Jujns P»“

vo smagumui, bet Jūsų pato
gumo deleL

TAI vra VIENINTELIS■ V 1 OI W IKmI

IC I TDIII ITTIS VISU TRIJŲ
SU ŠIOMIS EKONOMIŠKOMIS YPATYBĖMIS

VANDENS JACK- 
vandeni aplink

PLYMOUTII TURI KETURIUS 
SVARBIAUSIUS BEARĮNGUS vie
toj trijų. Tuo budu kiekvienas pis
tono veikimas yra paremtas dvie
jų didelių bearingų. (lyg kalant 

vinį j kietai paremtų lentų).

PILNO ILGIO 
ETS cirkuliuoja 
kiekvieno ciiinderio, vietoj tiktai 
pusiau. Tai reiškia- geresni atšaldl- 
mų . . . priežastis Plyinouth eko
nomijos ir tštvarumo.

TIESI VANDENS CIRKULIACIJA— 
Po kairei paveiksle merginos, ku
rios stovi toliausia nuo feno ne
daug tesidžiaugia vėsinančiu vė
jeliu—kas aiškiai parodo senoviš
kų atvėsiniino būdų. Paveikslas gi 
po dešinei parodo Plymouth tiesų 
atvėsiniina, kurio pajėga atšaldo 
vandeni greit dėt' visų exhaust

valve. fils kartu su pilno ilgio 
vandenR jacketH. sumažina alyvos 
temperatūrų taip daug kaip SOO 
• ...pagerina, lubrjkaeiJOa veikimų 
... toutaiipo «lyvoh alkvojimų ... 
riymouth savininkai raportuoja pa
stebėtinai žemų alyvos sunaudojimų 
tarp 18 iki mylių ant galiono 
gasolino.

nn

IIYD RAULIU STABDŽIAI — Sau
giausiai padaryti stabdžiai, • .pa
tys susilygina ... visada tikri, grel 
ti, lygiai veikianti

DUBKLTAVAI VEIKIANTI STAB
DŽIAI—-Plyniouth 100% hydraulie 
stabdžiai neatsideda -ant ‘‘urnai 
apimančio'* tekinių veikimo (žiū
rėk j dešini atvaizdų viršuj).

SAUGUS PLIENINIS BODY^-Ply- 
mouth body yra IS SaugauH.Plicno 
taip kaip ir gelžkelio vagonas. Su
rakintas horizontallškal ir verti- 
kališknl, kas duoda karui SAUGU
MĄ Ir tvirtų konstrukcijų,

PATENTUOTA PLAUKIANTI PA
JĖGA—Paprastai inkino inountln- 
gas ... kaip po kairei parodyta ... 
perduoda vibracijų visam karui 
perdėm. Patentuoti Plaukiančios 
Pajėgos inkino inountlngal... kaip 
parodyta po dešinei ... palaiko In- 
žino balansų ... (siurbia vibraci
jų pirm negu ji prasideda.

■v

Netikėkit musų žodžiams... Palyginkit ver 
tybes... Važiuokit su “VISI TRYS” žemos 

kainos karais... paskui nutarkit!

I Būtinai Reikalaukit: Official
Chrysler Motors Comiuerciul Credit ■

Coinpany =
, IŠMOKĖJIMO PLANAS

I' Pas visus PLYMOUTH' Dealeriud i-S 
Už kredito suteikimų tiktai ■%% JI 
nuo 1% per mčiicsĮ ant jūsų neišmo- j.’ 
kėto balanso. Gausit jūsų-originalų u 
balansų: 1. Pridėkit apdraudos iš- 
laidus prie kuro kainbs* *3. Atidikit M 
kų įmokčjot ‘už'kuru. • Kas iicka'yra 
Originaliu Neužmokčtas Balansas. U 
* (Kai kuriose valstijose imama.mo- 
kdstis už dokumentų nudarymų).

A VIRŠ. Sulig Listo 
ųj | U Dirbtuve. Dctroit.^^^H ė 

Specialiu įrengimas Estra
t SU PAPRASTU įMOKEJlMU^^^g^^T

VARTOKIT LISTA su pažymėtom ypatybėm palygini
mui “Visi Trys”! Plymouth kainuoja tarp $10. iki 

$15. dhugiau Kitų Dviejų (tikra listo kaina, keturių du
rų sedanų, F. O. B. didžioji dirbtuvė) ... ir už tą. mažą 
skirtumą duoda jums visas šias extra vertybes... extra 
ekonomijų ... oxtra saugumą.

Bet išvažiuokit ant kelio ir pasivažinėkit su “Visi 
Trys”. Patys pamatysit kiek daugiau vietos Plymouth 
turi. Kaip lengva juo. važiuoti. Kaip lengvai jis važiuoja 
nelygiu keliu. Dabokit savo gazą—ir jus pamatysit ko
dėl Plymouth savininkai reportuoja 18 iki 24 mylių už
galioną gaso!

Pastebėkit kaip greit ir tiesiai Plymouth 100% Hyd- 
raulic stabdžiai sustabdo! Ir tiktai Plymouth “Visi Trys” 
turi. 100% Hydraulie stabdžius ir Saugų-Plieninį body.

Nepirkit jokio karo iki jus nepasivąžinėsit šiuo gra
žiu, nauju Plymouth ir palyginsit ji... jo išžiūrą ir kai
na .. .su kitais!... Telefonuokite arba atsilankykit pas 
bile Chrysler, Dodge arba De Soto dealeri. Jisai jums 
pątąrnaus,

PLYMOUTH COOK KAUNTĖS DEALEKIAI

■ , . ■ ....... , .1 , : y.i- , . . . . . 1. ■ , '.?■ .. ’ . , ■ . 1 -• ' bjĮ ■' - ; ■ , I.., I # ' ,«
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Antradienis, kovo 31, 1936 NAUJIENOS, Chicago, III. '

Bagočius, Mažiukna, 
Gūsis Laimėio 238 

Kuopoje

rint didžiausių vyro ir gydy
tojų pasryžįmo, jos gyvybę iš
gelbėti, nepavykę, ji užgeso, 
palikdama visus didžiam liūde
sy.—-J. K.

Dr. Rutkauskas išrinktas į 
Demokratijos Gynimo Kon

ferenciją

SLA. Pildomosios' Tarybos 
rinkimai 238 kuopos mėnesi
niame susirinkime, įvykusia
me, Gramonto svetainėje, 4535 
S. Rockwell st. kovo 29 d„ da
vė sekančias pasekmes: 
SLA. prezidento vietai, 

gočius ...-................
Rastenis......... 1.... ........ ....
SLA. Vice Prez. vietai Ma- 

žukna ............................ 19 b.
Šalna .................................  9 b,
SLA. Sekretoriaus vietai Vini- 

kas... ...........................17 b,
Jurgeliutė ...................... 11 b.
SLA. Iždininko vietai Gu- 

gis ....................... -
Lopatto ............................
SLA. Iždo Grob. vietai:

Mockus 
Mikužiutė 
Zalatorius
Miliauskas 8 
Petraitis

Dr. Kvotėjo vietai:
Staneslaw 
Mikolainis

Delegatu į Demokratijos Gy
nimo Konferenciją — Dr. A. 
K. Rutkauskas, 4442 S. .West- 
ern Avė., Chicago, III.

SLA. seimo delegatu, Dr. A. 
K. Rutkauskas ir Šūkis.

Korespondentas.

Suėmė plėšikus koli
zijoje su ugnagesių 

treku

Ba-
24 b.

b.
0

14
20
10

26

b, 
b.
b,
b.
b.

b. 
b.

Mirė cicerietė Pet 
ronėlė Keseraus- 

kiene
Sekmadienį, 8:45 vai. vak. 

Šv. Kryžiaus ligoninėje po sun
kios ir ilgos ligos pasimirė, 
vaistininko p. KeseTatfska žmo- 
na. ■* ***

Mirtis buvo netikėta, kaip ir 
pati liga. Dar ketvirtadienį 
buvo tikra viltis pagyti, tikė
josi ir velione dar gyvenimu 
gėrėtis, bet nuo tada jos svei
kata pradėjo silpnėti ir, neitu-

Anthony Rossolille ir Ste- 
phen Przybyla vėl pateko į 
teisingumo rankąs, kai jie ban
dė po pakartotino nusikalsta
mo darbo išbėgti nuo atsako
mybės. -

Jie apiplėšė cigarų krautuv- 
ninką, Sąjn Bell, gyv. 7845 
Essex Av. ira tėmė $40. Ban
dė pasislėpti, bet jų nelaimei, 
tas nepavyko. Jiems išvažiuo
jant iš Indiana Av,, pasitaikė 
ugnagesių trakas į kurį jie ir 
atsidūrė. Skubiai pribuvus po- 
cijai ir apsikeitus revolverių 
šūviais Anthony buvo sužeis
tas į smegenis ir mirė.

ta, kad Chicagoj susiorganiza
vo Upjvęrsąl Grocery Kompani 
ja. Ta kompanija turi įrengu
si šaunų saųdėlį. Tavorų tame 
sandėlyje randasi, kaip sakoma, 
devynibš galybės. Grosernįnkąi, 
priklausanti prie šios kompani
jos, perką sau tavorus savo 
sandėlyje. Tai yra geras su
manymas organizatorių, kurie 
suorganizavo Universal Food 
Stores.

Patartina moterims sekti jų 
skelbimus “Naujienose” kiek
vieną penktadienį.

—Prekybos žvalgas.

J. Keserauskui žmo
nos mirties valandoj 

užuojauta „

Sunkiai apsirgo p-ia 
Eva Gumuliauskienė

Praeitą trečiadienį sunkiai 
apsirgo p-nia Eva Gumuliaus
kienė, 619 So, Kolmar avė. 
Skubiai buvo nugabenta šv. 
Kryžiaus ligonbutin. Ligonės 
kambarys yra No. 221.

P-nia E. Gumuliauskienė yra 
narė Chicagos Lietuvių Drau
gijos. B. V.

Universal Food 
Stores

Lietuvėms moterims gera vie
ta pirkti valgius

Kiekvieną penktadienį 
jienose” tilps dideli, gražus 
skelbimai UNIVERSAL FOOD 
STORES. Tokių krautuvių vi
soje‘Chicagoje ‘bus šimtai o 
gal ir tūkstantio.

šeimininkės, pirkdamos tose 
krautuvėse, galės sutaupyti pi
nigų, nes kiekvieną savaitę bus 
skelbiami geri maisto bargenai, 

“Naujienose” jau buvo mine

nėra ir pajėgų... negalime... 
Tamstai niekas nepadės...

Tad, tegu bus , leista mums 
padaryti tik šį paprastą mu
sų užuojautos pareiškimą.

Jūsų draugai.
S. ir J. Kairiai.

ei jų, kaip ir kur minėtus dalv- 
kus susipirkti. Patartina 
kiekvienam šio programo pasi
klausyti,—Rep. W.G.E,S.

Šį Vakarą Grąžąs Radio 
Programai

Dainuos G. Giedraitiene 
Kalbės Dr. J. 
Kovarskis

IIRI^
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SPRING INN
Musu užeigoje visados geros rūšies 
degtinė, alus, cigarai, cigaretai ir 
skanus užkandžiai Platforma dėl 
Šokių veltui, draugijoms, išvažiavi

mams ir parems. Savininkai
KUCHINSKAI

82th and Kean Avė. Willow Springs

Nėra žmogaus, kurio gyveni
mo takas butų tik rožėmis nu
klotas, nėra ir akių, kurių gal ' 
Ii ašara nebūtų buvusi vienin
telė paguoda .

Tamstai, mielas drauge, norė
tumėm padėti pernešti širdies 
skausmus, mylimai žmonai mi- 
ru§, be’t trūksta mums žodžių,

šiandie, antradienį, 7-ta va
landą vakare, įvyksta regulia- 
ris Peoples Furniture Kompa
nijos radio programas, suside
dantis iš dainų, muzikos ir kal
bų. šiandie dainuos žymi ir 
visų laukiama dainininke Ge
novaitė. Giedraitienė šidiškiute 
ir kiti. Kalbės Dr. J. Kovai s- 
kis.

' Prie to bus gražios muzikos 
ir svarbių bei įdomių praneši
mų apie visitfomeniškus paren
gimus bei iš biznio srities. Ra 
dio klausytojai, ypatingai žin- 
geidaujanti pirkimu namams 
rekmenų, gaus įdomių infornia-

šį vakarą iš W-G-Ę-S stoties 
vėl lietuviai klausytojai gėrė
sis su valanda ir puse lietuviš
kos muzikos, kalbos ir praneši
mų.

Peoples valanda 7 vai., kurią 
veda Jonas Ėriukas, žada but; 
labai turtinga. 13-to Warch 
Lietuvių Demokratų programas 
prasidės 7:30, bus labai įdomus, 
nes girdėsite Al Shemetą akor- 
dionistą, skandalo pranešėją iš 
Cincinnalos, linksmų dainelių 
ir muzikos. Taipgi Dr. J, Poš
ka kalbės 
sijos bilą.

Tuoj po 
pusvalandis 
mo, kuris

Pirkite savo apielinkes 
krautuvėse

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

patarnavimas.
MARIE MARKEL. Sav.

3416 S. Wallace St. 
Tel, Boulevard 8489,

apie Seniukų pen-

to. prasidės kitas 
lietuviško progia- 

bus vedama prane
šėjo Povilo šaltimiera. Tai bus
Lewis Style Shop programas.

£

Garsinkite “N-nose”

MARIJONA BALNIENĖ
. po tėvais Apudžikė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 29 diena, 12:45 valanda 
po pietų 1986 m.„ sulaukus 51 
metų amžiaus, gimus Lietu
voje.

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame - nubudime 

5 dukteris Olga, Emma, Anna, 
Mary ir Martha, broli Myko
lą. švogerj Petrą Balni, dėdę* 
Petrą Dilba ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi, 
Butkaus koplyčioj, 10 W. 18 
štręet,

Laidotuvės ivyks balandžio 
2 diena,, 1:00 .vai. po pietų iš 
koplyčios Concordian kapines.

Visi a. a. Marijonos Dainie
nės giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna- 
yiiną, ir j^s^^ipima. >'**

Nubudę liekame,
• Dukterys, sūnūs, švogeris, 

dėdė ir gimines
Patarnauja laidotuvių direk

torius Butkus, Tel. Canąl 
3161.

Petronėlė Keserauskienė
po tėvais Stikliutė

Persiskyrė su šiuo pasauliu kovo 29 d., 8:45 vai. va
kare. Gimusi Lietuvoj, Liepalotų kaime, Naumiesčio par., 
šakių apskr.

Paliko,į dideliame nubudime vyrą vaistininką Juozą 
Keserauską, seseris O. Vikšrienę Chicagoj, P. Kemėžienę 

\ ir M. Gaigalienę Lietuvoj. Brolius Juozą Chicagoj, Kos- 
tantiną, Joną ir Praną Lietuvoj.

Kūnas pašarvotas randasi laid. dir. p. Petkaus koply
čioje, 1410 So. 49th Gt. Laidotuvės Įvyks ketverge 2 vai. 
po pietų, iš kur bus nulydėta į Bohemian National kapi
nių krematoriją, 5255 N. Crawford avė., o pelenai pagal 

..velionės norą bus parvežti į Lietuvą impalaidoti prie (tėvų, 
kapo,. Naumiesčio kapinėse, nors ir prieš vyro norą.

Laidotuvėmis rūpinasi brolis ir sesuo. Kviečiame vi
sus gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šermenyse 
ir laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą ir at
sisveikinimą.

Nuliūdę liekame: vyras, seserys, broliai ir giminės.
Laidotįtvįms patarnauja A. Petkus, tel. Cicero 2109.

Tavernos
Kur Susirenka Lietuviai_____

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

21st Place Tavern & 
Restaurant

Steką!, porčepai ir kiti šilti valgiai. 
Bism'ark alus, geros rūšies 

degtinė ir cigarai 
ANTANAS IR AGNĖS STĮIKAI 

Savininkai
701 W. 21st Place. Tel. Cąnal 7522

UŽEIKITE PAS LIETUVI
PETER’S BUFFET

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

Degtinė. Sandvičiai ir Chile.
PETER KAZWELL, Sav, 

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

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

MRS. MARTHA GRIGAS. Sav. 
6556 S. State St. Tel. Englewood 2792

BISMARK TAVERN
Mano užeigoje visados randasi ge« 
ros rūšies degtine. 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 Ohicago.je, už kuriuos gavo pir
ma dovana pirmoje pasaulinėje pa
rodoje Chicagoje, 1893 m. Neuž
mirškite apsilankyti pas našliuke.
JOS. KIAUDA. 6101 So. State St.

Pirkite Gėrimus Vely
koms Pas Lietuvi

Didžiausis pasirinkimas visokių gė
rimų — 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

Mes Padarom Gerą 
DARBA PIGIAI!
Galite ateiti visados
Permanents musę 

Specialybė 1

Ideal Beauty Shop, 
Charles Stones, Vedėjas 

1747 SO. HALSTED STREET 
Atdara vakarais

Crane Coal Co.
5332 S. Long Avė, 

Tel, Republic 8462

Pocahantas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7..3O tonas 

Smulkesni $7.06 tonas

SUSIRINKIMAI
RYTOJ
SLA

p

SLA

•š

w//:»//^

į.
i Nesenai padaryti cheminiai | 
bandymai parode*, jeq luti | 
populiarus cigaretę išdirbi- | 
niai turi rūgštume perviršių | 
nuo 53% iki 100% daugiau | 

negu lucky Strike.

•AUNCt 
I

T“?

PARENGIMAI

laiku, nes bus renkama Pildomoji Taryba ir 
i seimą. Visti narių priedermė yra balsuoti.

Valdyba.
Savininkų, Bridgeporte, bertaininis susirinki-Lietuvių Namų

mas (treč. bal. 1) 7:30 v. v. Chicagos Lietuvių Audito
rijoje, 3133 South Halsted street. Namų savininkai ma
lonėkite skaitlingai atsilankyti. S. Kunevičia, i’ašt.

Kiekvienas užsitraukimas mažiau rūgštus

LENGVAS UZSIRUKYMAS
TURININGO, BRANDAUS-KŪNO TABAKO

Paprastos mechaąiskoa smulkmenos cigaretę gaminime yra 
stebėtinai svarbios. Nuo jų , priklauso fizinės cigareto 
ypatybės, kaip kad svoris, dydis, diržingumas, drėgnumo* 
palaikymo ypatybės, prikimšimo vienodumas, gaminio 
vienodumas - nes visa tai giliai veikia į jo degimo būdą 
ir sudėtines jo dūmo dalis,

Lucky Strike Cigaretę gamyboje visos šios ypatybės yra 
rūpestingai atandardizuotos ištobulinimui LENGVO 
UŽSIRŪKYMO

"IT’S TOASTED

prieš
Jūsų gerklės apsauga- 

knitėjimus - prieš kcąulį

Ąiwfcan Tobacco Ccmptny Lųekies yra mažiau rūgštūs

Rastumo Perviršius Ritų Populiarių Išdirbinių, Lyginant Su 
Lucky Strike Cigarstaia 

. I.............. ?.?.............K

• Daviniai patikrinu NapdkUuaouu ęhamūUu Laboratorijų Ir Tyrinėjimo Grupių

Kiekvienas Užsitraukimas
Mažiau Rūgštus

226 Kuopos, Northside, susirinkimas (treč. bal. 1 d.) 
no Grigaičio svetainėje, 3804 Armitage avenue, 7:30 v. 
vak. Pildomosios Tarybos ir Seimo delegatų rinkimai.

109 Kuopos susirinkimas (treč. bal. 1) W. Neffo svetai
nėje, 2435 S. Leavitt street, 8 v. v. Visi nariai malonė
kite būti 
delegatai

BALANDŽIO 3—Moterų J. T. Zuris Boosters Komitetą Mass 
Mitingas. Chicagos Lietuvių Auditorijoj. Įvairus progra
mas ir kalbėtojai, 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 prakalbų maršruto rytinėse valstijose.

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

BALANDŽIO 5—9-to Wąrdo Lietuvių Reguliarių demokratų ma
sinis mitingas parėmimui John T. Zurio ir Sheldon W. 
Govier. Strumilos svetainėje, 158 E. 107 th street. Gra
žus programas, kalbėtojai, taipgi dykai alus, kurį suau- 
kavo įvairus biznieriai. Pradžia 1:30 v. p. p. Įžanga vi
siems veltui.

BALANDŽIO 5 — Kvedarų Koncertas, Chicagos Lietuvių Au
ditorijoje, 3133 South Halsted street, 4 v. v. 40c.

BALANDŽIO 12—J. T. Zurio Kandidatūros Vakaras Ashland 
Boulevard. Programas, kalbos, šokiai. Bilietus 
galima gauti “Naujienose”, kitų laikraščių re
dakcijose, Centralinėje Dem. raštinėje, Morrison viešbu
tyje ir pas kiekvieną J. T. Zurio rėmėją,

BALANDŽIO 17—Lietuvių Jaunimo Draugijos (L.Y.S.) Bur.co 
Party, Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 3133 South Hal
sted street, 7:30 vai. vakare. Tiksiąs padengti išlaidas 
meno ir dailės parodo, kuri rengiama Mandel Brothers 
krautuvėje, taipgi atgabenti eksponatų iš užmiesčio. Daug 
dovanų laimėjimui ir gražus programas. Bilietai 25c.

GEGUŽĖS 3.—Chicagos Lietuvių DarUgijos Iniciacijos, Dovanų 
Laimėjimų, šokių ir įdomybių vakaras, Ashland Boule
vard Auditorium, kampas Ashland Boulevard ir Vau 
Buren Sts. Pradžia 2:30 v. p.p. Įžanga $1.00.
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Draugijų Žinios

SLA. Nariams Žino
tina ir Svarbu

Nekurie, pasivadinę “Chica
gos SLA. veikėjų komitetas”, 
matyti pritarėjai Sargybininkų, 
išsiuntinėjo laiškus SLA. na
riams, kaltindami pažangiuo
sius kandidatus “Kad jie nori 
pasišienauti iš SLA. iždo”.

Mes įpratę, kaip ir visi žmo
nės, kaltinti kitus tik už jų 
darbus ar jų pažadus daryti, o 
“Chicagds SLA. veikėjų komi
tetas” ant tiek sugabus, kad 
žino net slaptus užmanymus 
pažangiųjų, kurie niekada apie 
tą nesvajojo.

Gėda, kad “Chicagos SLA. 
veikėjų • komitetas” neturėda
mas ir nesurasdamas nei jokių 
rimtų apkaltinimų, turi grieb
tis tokių, kurie net mažai pro
taujančiam žmogui parodo jų 
piktą norą ir labai silpną iš
galėjimą. Taipgi neturi nei jo
kios vertės ir kiti užmėtinėji- 
mai padiroti klausimų formoj.

Patartina nariams SLA. ne
kreipti nei jokios atydos į vi
sus suos šmeižtus, ir balsuoti 
už pažangiuosius kandidatus į 
P. Tarybą, kurie yra plačiai ap- 
sipažinę su musų šių dienų gy
venimu ir organizacijos reika
lais. Jie turi patyrimo ir pa
kankamai energijos veikti SLA. 
labui.

A MALEVOTOJAMS IR
AiyUOS.NAMŲ SAVININKAMS 

Didžiausias 18 Metų Sukaktuvių 
IŠPARDAVIMAS 

97c 1 galionas enamel $4 OQ 
special ..........  ■ v

ir daugiau
1 galionas flat balta $4 ’jįO 

ir daugiau 
išdžiūsta j 4 valandas Q7a 1 galionas pirmos kl. Q2a 

vlV removal .wvw
Taipgi visos kitos malevos, kempines ir šepečiai.

Virš 500 įvairių sieninių popierių po 4c ir daugiau. 
PIRKDAMI ČIONAI SUTAUPYSIT 25% 

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

1 galionas malevos 
visokių spalvų ......
Specialė maleva medžio C "7 f*
1 gal. grindims ir trim VMHHšh,

ATYDA:
Tėmyk:

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS
UNITED FOOD MART 

3455-57 So. Halsted St.

Ketvirtadieni, balandžio 2 d., 1936
Visa eilė prekių: Sūriai, Sviestas ir Kiaušiniai. Kepyklos 
prekės ir didelis pasirinkimas importuotų ir Amerikos 
vyno ir degtinės. — Mūšų kainos jus nustebins.

Tėmykit! Tėmykit! musų skelbimus prie savo du
rų — trečiadienio rytų.

(Mes kalbame lietuviškai)

Balsuokit

THOMAS P. GUNNING
Republikonų Kandidatas į

ILLINOIS GUBERNATORIUS
THOMAS P. GUNNING turi užvydėtiną visuomenės tar

nystės rekordą.
Jis buvo Princeton, Illinois Majoru per. 12 metų ir antrą 

terminą yra Valstybės Senatorium
Su tokiu atsižymėjusiu rekordu Senatoriui Thomas P. 
G,unning turėtų būti nominuotas Republikonų Kandidatu 
į Illinois Gubernatorius. .

Primeries Antradienį, Balandžio 14 d.

JUS IŠGARSINS >
Per Draugiją Užsienio Lietuviams 
Remti galite pasiskelbti viso pa
saulio lietuvių spaudoje.

Dėl Sąlygų T| IT T D 
kreipkis j U U U U

Nepriklausomybės Aikštė 3, KAUNAS, LITHUANIA

Vartojamas Dviejų Gentkarčių

$UVtf

Lengvam nuvalymui
Z^SfflT^oDrl

BY CHEMICAL ACTION 
requirės little effort

USED BY -2 
CENERATIONS

JOHN P.EWALD
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Morgičio, arba 
apdraudos nuo ugnies, vėjo, etc., atsišauk:

. 840 West 33rd Street
TELEFONAS: YARds 2790 arba 279£

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BO D A VOJIMO B-VĖS
RAŠTINĖM

Jų sąrašas:
Prezidentas, adv. F. J. Ba- 

gočius.
Vice-prezidentas, J. K. Ma- 

žukna. T
•Sekretorė, Petronėlė Jurgeliu- 

tė. , ’
Iždininkas, adv. K. P. Gugis.
Iždo Globėjai: Jonas Miliaus

kas, Eufrozina Mikužiutė. 
Dr.-Kvotėjas, J. S. Stansilovai- 
tis.

SLA. 226 Kuopos 
Į Dėmesiui

NORTH SIDE.—SLA. 226 
kuopos susirinkimas įvyks tre
čiadieny, balandžio 1 d. Joi/» 
Grigaičio svetainėje 3804 Ar- 
mitage avė. Pradžia 7:30 v‘d. 
vakaro.

Šitas kuopos susirinkimas 
yra svarbus tuo, kad bus ren
kama Pildoma Taryba. O išrim 
kimas tinkamos organizacijos 
valdybos, reiškia geresnę tvar
ką Susivienijime. Taigi, visi] 
kuopos narių yra būtina parei
ga dalyvauti susirinkime kuo- 
skaitlingiausiai.

Taipgi tuo pačiu kartu bus 
renkami ir Seimo delėgatai.

Nepamirškite!
—Kp. korespondentas.

GARSINKITE
NAUJIENOSE

Apie 60,000 asmenų 
neturiteisės 

balsuoti
Pasirodo, kad patikrinimas 

balsuotojų sąrašų buvo pada
rytas .savo vietoje, ir laiku. Jr u 
dabar, kaip praneša, z rinkimų 
komisija, prisiųsta apie 60,000 
skulidų apie asmenis j neturin
čius teisės balsuoti.

Rinkimų komisiją sako, kad 
rinkimų valdininkas art atskiras 
asmuo, paduodąš pranešimą, tur 
ri ir asmeniniai atvykti į ko
misiją tuoj, kai jis praneša, 
kad ta ar kita pavardė turi 
būti išbraukta. Be to, asme
nys, kurių pavardes bus iš
brauktos, pirma pranešama 
apie tai laišku ir tik' jam ne
atvyks į komisiją savo teisių 
apsiginti, neteks teisės balsuoti.

“Naujos Gadynės” 
Choras Gražiai At
liko ‘Vogtą Čigoną’
Pereitą sekmadienį “Naujos 

Gadynės” choras pastatė ope
retę, “Vogtas čigonas” Chica
gos Sokolų svetainėje.

Gerai susimokinę, choras ir 
kai kurie solistai, veikalą gra
žiai atliko. Svarbiausiose rolėse 
buvo talentinga B. Rasinskienė, 
J. Virbickas, A. Jokubkaitė, J. 
šarkiunas, F. Alvinskis ir P. 
Sadauskas. Tik P. Sadauskas 
pasirodė silpnas čigono Roko 
ręlėje ir veikalui buvo minu
sas. \ y ' ' ?

Mažesnėse rolėse buvo: J. 
Valentas, Antoinette Maukus, 
F. Balsiutė, E. Budraitis 
Jakubka;
Mockaitė, V. Ladygiutė, V. 
Ambrozas ir P. Tupis.

Operetė pasižymėjo gražiomis 
dekoracijomis ir vaizdžiais, 
spalvingais kostiumais. Taipgi,

S.
B. Jasinskaitė,

NAUJIENOS, „Chicago, III.
geru orkestru j kurį vedė J; Ste
ponavičius.

Vakarą “Naujos Gadynės”, i 
choras jr jo gabus mokytojas, 
p. Steponavičius, gal&tų skaity
ti. sėkmingu, jeigu ne publika, 
kurios teatšilankė apie 400.

Lakūnas Įeit. Felik 
sas Vaitkus Mek

sikoje
Nesenai apleidęs Kohler, 

Wis. kur gyvena, lakūnas Įeit. 
Feliksas Vaitkus ir. p. Morta 
Vaitkienė dabartįni,u. laiku ran
dasi Meksikoje. Lakūnas ten 
nuvyko aviacijos^ reikalais, ir ta 
pačia proga atostogauja. “Nau
jienų” redaktoriui P. Grigaičiui 
praneša, kad ^abar, pagaliau, 
gauna ilgai laukiamo poilsio.

Dar neatsargaus va- 
žiavimo aukų

Automobilių nelaimių skai
čius netik kad nemažėja, nors 
ir taip deda daug pastangų 
valdžia jas sumažinti, bet vis 
kasdien daugiau ir daugiau 
pareikalauja aukų. Nuo pra
džios šių metų mirusių auto
mobilių nelaimėse skaičius 
Cook apskrity, jau pašoko net 
iki 229 asmenų. Chicagos mie
stui iš to skaičiaus tenka 190. 

’ Paskiausiai žuvę baisuose 
nelaimėse yrą šie asmenys: 
Chester Connors, 27 m., gyv. 
1133 E, 79 st., Frederick Hud- 
son, 41, gyv. 7307 Madison Sjt., 
Foręst Park, Gįocomo Ciardo, 
45, Steger ir Niek Scbneider, 15 
gyv.y8339 Antbny A Ve. <

Dvi nepaprastos ku 
dikių^mirtys

Du kūdikiai, mirė nepaprasr 
tose aplinkybėse. John Klinek, 
15 mėpesių ąpižiaus, mirė 
užtroškęs, kai gerklėje įstrigo

pupos ankštis ir Marlene Do- [ f.....
lan, 16 mėnesių, krisdama iš 
lopšio. 

Pirmas gyveno 11726 Yalo
avė., antra 7330 Maplewood
avė

Automobilio nelaimė 
išdavė ir kitus 
nusikaltimus

Andrew Tarnony 21 m. jau
nuolis neteko laisvės, kai jam 
atsitiko nelaimė prie pat jo 
namų, 2236 N. Mason avė
jam pametus automobilio kon
trolę.

Jis laikomas dabar Cragin po 
licijos stoty ir laukia teismo 
sprendimo ne vien už savo ne
atsargų važiavimą. Jis yra kal
tinamas už dalyvavimą dviejų 
pieno išvcžiotojų apiplėšime.

Iki Balandžio 30 
Dienai i

Trys tūkstančiai lietuvių —- 
vyrų, moterų ir didelis skai
čius jaunimo yra nariais Chi
cagos Lietuvių Draugijos. ši 
Draugija yra pašalpos ligoje, 
pomirtinių, kultūros Draugija. 
Pašalpa trijų skyrių: $6, $10, 
$16 per sayaitę. Pomirtinė 
$200 ir dar $50 extrą palaido
jimo reikalams. Mėnesiniai 
mokesčiai 50c., 75c., $1.25, ši
tie mokesčiai pilnai padengia 
pašalpą ir pomirtinę.

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

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

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

1739 S. Halsted St. (2ros lubos)

SALUTARAS DRUG & 
CHEMICAL CO.

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

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

TONY THE CLEANER
Seniausias ir geriausias valytojas 
Brighton Parke. Valome visokius dra
bužius, vyriškus, moteriškus ir vaiku. 
Darba atliekame kuogeriausiai, nes 
turime daugelio metų patyrimų tame 
darbą. Darbą paimam iš namų ir pri- 
štatom j namus Tel. Lafayette 1310 

TONY LUKOŠIUS
2555 W. 43 Stu

KLIUBŲ IR ORGANIZACIJŲ 
ATYDAII

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

LOUIS NIZINSKAS 
Dabartinis savininkas Svilainis Grove

83 ir Kean Avė., Willow Springs

Gerkit sveikiausia PIENĄ iŠ 
Lietuvių Pieninės 

EMERALD DAIRY 
Senuko Daugelavičiaus 

3251 Emerald Avė. Vičtory 4181 
Pristatom i namus ir groseri. 

Pašaukit.

CONRA1 
PHOTO STUDIO 

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

žina atmintis.

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

CLASSIFIED APS. ~Į
Automobiles

DODGE 1936 
su troriku ___ ________  __
genas. Priimsiu seną karą i mai 
nūs, (Dodge Dealeris).

CENTRAL AUTO SALES & 
SERVICE

3453 S. Morgan St. 
Tel. Boulevard 2510 

Matykit Paul Bruchas

4 duru Sedan 
demonstratorius. Bar-.

TAISOM AUTOMOBILIUS
Perkam it mokam cash. Parduo

dam ant išmokėjimo arba priimam 
seną karą i mainus. Matykit musų 
pertaisytus karus — tai geri bar- 
genai.

WOLTERAITIS MOTOR SALES 
4614 S. Western Avė.

Lafayette 1329

Business Service
Biznio ^Patarnavimas

GREITAS PATARNAVIMAS 
Skolinam pinigus ant mortgičių. 
Užrašo m visokios rūšies apdraudas. 
■— Insurance. Padarom dokumen
tus. Išrenduojam, parduodam arbą 
išmainom nekilnojamas savastis.

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

Heinlock 0800

O -■! ■ III!

UNIVEKSAL STORAGE
V. BAGDONAS-. Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving

3406 S. Halsted Street
Phone Yards 3408

NAMU SAVININKU ATYDA1 
Musų biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimu st 
rendauninkais. Maža narinė mokės 
tis. Atdara kasdien nuo. 8 yąl. ryte 
iki 
10

8 vai. vak. Šventadieniais 
ryto iki pi et.
LANDLORDS BUREAU np 

CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau Šiito adresu virš 

50 met.

D.Ui

CARR BROS. WRECKING CO.
(Ine.)

Parduodame Visokios Rūšies 
ANTROS RANKOS BUDAVOJIMUI 

, MEDŽIAGĄ:
Nauja Statybai Medžiaga ir Malkos 

Lietuvi pardavėja rasite musų 
x yarde.

3003-3039 S. Halsted St.
VICtory 1272-1273

TAISAU NAMUS ir dengiu sto- 
Darau 

ga-
gus, už prieinama kainą, 
darbą ant išmokėjimo. Darbą 
rantuoju.

JOE LILEIKA
4135 So. Campbell Avė.

Tel. Prospect 3140

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS ĘABAR

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

Leonas Roofing Co.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

Taipgi gali renduoti 20 mašinų 
garadžiu,labai pigiai.

3464 Lituanica Avė.
8750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250 PARSIDUODA bučerne ir groser- 

nė su namu. Storas ir 4 kambariai. 
Viršuj 6 ir 4 kambariai su maudy
nėmis. 2 kąru garažas, tik $5,300.

4605 S. Paulina Št.
CRAVEN’S SUKIRSTOS MALKOS 
kutenimui pečiu $4 krovinys. Dėl 
fumace — $4.50 krovinis.

Tel. YARDS 1834
GROSERNĖ pardavimui — su vi-

COAL sais fikčeriais. Biznis gerai eina. 
Išdirbtas biznis. Nebrangiai.

COAL BACK TO OLD 
PRICES!

High Grade Northern Illinois Coal 
Direct From Mine.

2 TON MINIMOM
Mine Run .................. $3.75 per ton
Lump ......................... $4.00 per ton
Egg ............................   $4.00 per ton
Screen ....v......   $2.75 per ton

$2.00 per ton truckers charge.

Phone, Day or Nite —
KEDZIE 3882

3512 So. Lowe Avė.

PARDAVIMUI pusė tavern pigiai. 
Renda pigi. Gera proga stoti j biz
ni, 1412 So. 49 Avė.

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

AR NORITE gshrenti Floridoj ant 
ukes — 40 akerių -farma ar dau
giau ant puikios išvalytos žemes 
$15 už akeri. Puikus klimatas, ga
lima auginti bile ką. Rašykit ang
liškai arba vokiškai.

Adresu:
MATH FESEL, 

1639 Orchard St. 
Chicago, III.Tabako Krautuves

Tobacco Stores

MAX KOHN. Turim Rusišką ir Tur
kiška tabaką. 1728 S. Halsted St.. 
Canal 9345.

ĖxchaĮige—Mainai
6750 So. Campbell Avė. dviejų 

flatų muro namas, mainysiu i kas 
ką turite. Savininkė 6112 S. Ko- 
mensky. Tel. Grovehill 1965.Furniture & Fixtures 

Rakandai-Įtaisai

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumet 5269.

Real Estate For Sale 
Nąmąi-žemė Pardavimai

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, farma, lo
tus ar kitokios rūšies bizni. Mes 
galime tinkamai išmainyti. Kurie 
iš kitų miestu norėtumėt mainyti 
Chicagoj nuosavybes, mes išmainy
siu). Kreipkitės laiškais.

A. GRIGAS 
2524 So. Halsted St.

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

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis — Prieina

momis išlygomis
$100. Importuoti ir Amerikoniški 

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

setai ............ . .................. $39—$49
$375 vertės 3 kamb. įrengimas $125 
$600 vertės 4 kamb. įrengimas

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

RAPP STORAGE FURNITURE
5746 So. Ashland Avė. PARDUOSIU arba mainysiu ant

STORO fikčeriai; cash registeris, 
sliceris, svarstyklės ir show keisai.

1708 So. Halsted St.

mažesnio namo savo 2 augštų 3 po 
4 kamb. ir 6 kamb. Gali būt nupirktas 
su mažai pinigu. Atsišaukite laišku, 
Box 415. 1739 S. Halsted St.

Antradienis, kovo 31, 1936
■ . .......... . V-... ,|>W . .
—-----------------------------------------------------*-------- - ------------- --------------------- ~ •'-------------- ~

Educational
Mokyklos 

PRESS DESIGNING—MILLJNERY 
LEAfcN PRESS DESIGNING — Patterh

Drafting, DreMmaking, Millinery or 
Pow«į>Jfaehihe Ot>eraHng. Individus! in- 
»tru6tion«. Ehroll now. Pay or evening 
elafesėa.. Renfionable fatea. Moat fnod- 
ern eqrtipi>cd achoo!. EatabHshed 1902. 
Cbtnė in or write for freb booklet. 

B; MASTER GARMENT SCHOOL, 
400 South State St.

■ ’ A- ! i i »

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIK ALINGAS scrap Iron shear- 
monas.- Ateikit prisirengęs dirbti. 
South Side Paper Stock Co., 5833 
So. Throop St.

SHEARMAN & Torchmen kurie 
patyrė dirbti Scrap Yarde.

2364 So. Loomis St.

REIKALINGAS darbininkas ant 
ūkės apie namus. Darbas nuolati
nis, Ą. Motukas, 4039 W. Madison 
Street. ■

REIKALINGAS kriaučius prie pa
taisymo arba prosinimo.

4800 S. Kedzie Avė.

REIKĄLINGAS geras bekeris 
prie lietuviškos duonos.

Box 414 -

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

MOTERYS patyrusios prie sorta- 
vimo senų skudurų, Tiktai patyru
sios teatsiŠaukia. Central Paper 
Stock Co., 1265 W. North Avė.

REIKALINGA moteris prie abel- 
no namu darbo. Nuolatinis darbas, 
gera mokestis. Eiti namo vakarais. 
Pašaukit antradieni South Shore 
5198.

MERGINA arba jauna moteris 
prie namu darbo ir pagelbėti prie 
kūdikių. Mažas apartmentas. Eiti 
namo vakarais $5. Feldman, Tel. 
RockweR 0053.

REIKALINGA mergina prie namų 
darbo Mrs. Stella Malinauski, Ar
cher Avenue, 1 block West of Kean 
Avė., Willow Springs.

For Rent
STORAS ant rendos — garu ap

šildomas — Privatiškas beismen- 
tas, naujausios mados “show win- 
dows’\ Gera vieta dėl liauor Store 
arba bile kokio biznio — Renda pri
einama. 3341 So. 'Halsted St.

5 KAMBARIAI, naujai atremon
tuoti, maudynė —• $16. atsakomin- 
giem žmonėm. 1905 S. Ruble St.

THE HOUSE
?/' '■ WAX •tyąĄpihfc




