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Lietuva Prisiruošusi Pradėti Derybas su Lenkija
Hauptmanno žu

dymas atidėtas
Hauptmanno žudymas liko atidėtas 48 va
landoms, tęsiant tyrinėjimus dėl buvusio 

advokato Wendel prisipažinimų

Bet Vilniaus ne-
atsižada

TRENTON, N. J., kovo 31.— Paskutinę valandų. Bruno 
Richard Hauptmann nužudymas elektros kėdėje staigiai liko 
atidėtas dar 48 valandoms.

Atidėtas jis- tapo tęsiant tyrinėjimus dėl buvusio aptieki- 
ninko ir advokato Paul Wendel prisipažinimo, kad tai jis pagro
bęs Lindberghų kūdikį. Tų prisipažinimų jis vėliau nuginčijo, 
bet Wendel tebelaikomas kalėjime ir tyrinėjimas dėl jo prisipa
žinimo yra tęsiamas.

Tyrinėjimui tebesitęsiant liko atidėtas ir Hauptmanno žu
dymas.

Atidėti žudymų galėjo ir pats kalėjimo viršininkas, kuris 
pats nustato žudymo dienų, nes teismas nustato tik žudymo sa
vaitę.

Paskutinė Bruno 
Hauptmanno gyve

nimo diena /
Geležiniai* Hauptmanno .nervai 

nebeišlaikė ir jis gailiai pi*a« 
yirko. Atsisakė IFhuo pasku
tinių pietų. Neprisipažysta 
prie kaltės

TRENTON, N. J., kovo 31, 
Galutinai nustatyta, kad Bruno 
Richard Hauptmann bus nužu
dytas kėdėje šįvakar 8:20 vai

Keliomis minutėmis prieš tai 
toje pačioje kėdėje bus nužu
dytus kitas kalinys, Zied, kuris 
betgi yra niekam nežinomai 
nes visų damė yra atkreipta tik 
į.; patį Hauptmann.

Jo byla sukėlė didelę sensa
cijų visaihe pasaulyje ir nema 
žus ginčus, nes tiesioginių įr >- 
dymų prieš jį nebuvo.

Kada Hauptmannas liko pa
smerktas mirčiai, prasidėjo ilga 
ir atkakli 18 mėn. kova išgel
bėti jo gyvastį.

Pralaimėjus visas bylas teis
imuose, du* sykiu jo likimų 
svarstė pardonų taryba, bet 
atsisakė jo pasigailėti. Vien tik 
gubernatorius Hoffman pirmų 
kartų atidėjo jo žudymų. Dd 
bar ir gubernatorius atsisakė 
toliau maišytis ir išnaujo žu 
dymų atidėti.

Vakar kalėjime lankėsi 
Hauptmanno žmona su juo at
sisveikinti. Pasikalbėjo jiedu 
tik per geležinį tinklų, bet ir 
.ji negalėjo rasti paguodas žo
džių ir prarado visa viltį išgel
bėti jos vyrų. Bruno maldavo 
tik gerai užauginti jų kūdikį ir 
įkalti jam, kad jo tėvas nėra 
žmogžudys.

Visų naktį Hauptmannas pra
leido rašydamas laiškus.

Chicagai ir apielinkei federp- 
lio oro biuras šiai dienai prų 
našauja:

Apsiniaukę, galbūt sniegas, 
biskį šilčiau.

Vakar 12 vai. dienų tempera
tūra Chicagoje bu*vo 31°.

Saulė teka 6:34, W|iapi 
7:14.

Bet atėjus rytui, jo geleži
niai nervai nebeatlaikė ir jis 
pradėjo verkti kaip mažas kū
dikis. Jis visiems kartojo, kad 
esųs nekaltas ir kad jis nega- 
lys pakeisti savo liudijimo.

Nuo pusryčių ir nuo pasku
tinių pietų jis atsisakė ir pa
siūlė juos pasiųsti Dr. Condo- 
nui, kuris liudijo, kad Haupt- 
mannui, o ne kam kitam su
mokėjo išpirkimo pinigus.

Vėliau* kalinį aplankė jo ad
vokatas Fisher, bet ir tasis jo
kios paguodos negalėjo suteik
ti, nes visi keliai . išgelbėjimui 
Hauptmanno gyvasties yra 
baigti. . s

Dar nėra žinoma,, ar kalinį 
šiandie aplankys -jo žmona. Jei 
ir bandytų ji tai padaryti, tai 
veikiausia nebus prileista.

Gub. Hoffman pareiškė, kad 
jis nemanus kalinį aplankyti, 
bet gubernatorius veikiausia pa
siliks Trentone, kaip jis papras
tai daro kada būna kalinių žu
dymas.

Prokuroras Wilentz pasiliks 
savo namuose Perth Amboy.

Lindberghai, dėl kurių , kir 
dikio nužudymo Hauptmannas 
liko pasmerktas mirčiai, šiuo 
laiku randasi Anglijoj.

Mrs. Morrow, Lindberghie- 
nės motina, su' savo duktere 
Constance, Lindberghienės se- 
sere, dabar vieši Chinijos rezoi- 
tuose.

Besiartinant inirties valandai 
jau viskas paruošta Haupt- 
rpanno žudymui. Elektros kėdė 
išbandyta. Visa žudymo proce
dūra nustatyta.

Nors jau nėra mažiausios 
vilties Hauptmannų išgelbėti, 
tečiąirs jo advokatai vis dar 
vilties nepraranda. Jie sako, kad 
kur yra gyvybė, ten yra ir vil- 
tįa. Bet patys pripažysta, kad 
jie ir patys nežino kų jie da
bar galėtų daryti jo gyvasties 
išgelbėjimui.

(Tečiaus paskutinę valanda 
žudymas tapo atidėtas dar 48 
valandoms).

Uždarė legaciją
WASHINGTON, kovo 31. — 

Nepatenkinta Amerikos presos 
kritika, Irano (Persijos) val
džia pranešė valstybės departa
mentui, kad ji, protestui, už
daro savo legaęijų Waslpngto 
ne ir konsulatų New Yorke.

NAUJA ANGLIJOS “JURŲ KARALIENĖ”

biriausias pasfc^je laivas “Quėen ^lųry’Ų kurį Anglija - neseniai baigė' ‘statytis Luksusiniai 
įrengtas, laivas važinės tarp Anglijos ir Amerikos. /

16 užmušta katali
kams puolus Meksi

kos mokytojus
MEJICO CITY, kovo 31. — 

EI Grafico gautomis žiniomis. 
16 žmonių liko užmušta ir 25 
sužeisti Šari Felipe mieste, 
Guanajauto valstijoj, katali
kams puolus mokytojus. Moky
tojams pagelbon atėjo ginkiuc 
ti agrarai ir ištiko smarkus 
mušis. Mieste paskelbtas karo 
stovis.

Hitleris šaukia kabi
netą; keičia savo 

C ' 

pasiūlymus
*

Vokietijos pasiūlymai dar nėrė 
talkininkams įteikti, ir nenu
statyta kaip jie bus paduoti

BERLYNAS, kovo 31. —Hit
leris šaukia šįvakar kabinete 
posėdį—tų dienų, kada jis buvo 
prižadėjęs Locarno valstybėms, 
paduoti savo kontr-pasiulymus 
išrišimui ginčo dėl atginklavimo 
Pareinio.

Valdžios atstovai sako, kad 
Hitleris savo pasiulyums pakeis 
delei pereitų sekmadienį pasa
kytos Francijbs užsienio reika
lų ministerio Flandin prakal
bos, kurioj Flandin reikalavo 
iš Vokietijos aiškiai pasisakyti 
ko ji nori ir paduoti konkre
čius pasiūlymus.

Abejojama, ar Hitleris šiandie 
spės įteikti savo pasiūlymus 
Anglijai, kaip buvo prižadėta. 
Dagi nežinoma, ar Hitlerio spe- 
cialis diplomatinis atstovas 
pulk. Ribbentrop vyks į Lon
donu įteikti pasiūlymus tiesiai 
Anglijos valdžiai, ar jie bus 
priduoti tįk Anglijos ambasa
doriui Berlyne.

Hitleris nepatenkintas
Hitleris esųs labai įsižeidęs 

Flandino kalba, kurioj Franci- 
jos ministeris išreiškė abejonę 
apie Hitlerio nuoširdumų. Už
sienio reikalų ministerijos or
ganas sako, kad Flandino' įta
rinėjimai buvęs “įžeidimas” Hit
leriui. !

Hitleris taipjau labai prieši
nasi šiuo laiku projektuojamam 
Anglijos ir Francijos generali
nių štabų pasitarimui. >

Kalbama net, kad Hitleris 
galbūt visai atsisakys pačiuoti 
savo pasiūlymus, jei nebus at 
šaukti generalinių štabų pasi 
tarimai.

Hitleris žino, kad yra dide
lis nesusitarimas tarp Franci
jos ir Anglijos dėl Vokietijos 
atginklavimo Pareinio ir savo 
pasiūlymais jis taikins tas dvi 
šalis dar labiau viena nuo ki<os 
atitolinti. ...

Italai paėmė Gondar, 
šiaurinėje Ethio- 

<fi pi jo je
GONDAR, kovo 81. — šis 

labai svarbus strateginis mies
tas, kuris atidųro kelių į Tana 
ežerų, šiandie tapo paimtas it?, 
lų, kuriems vadovavo fašistų 
partijos generalinis sekretorius 
Achille Starace.

Kroatai kovoja ser
bus; 23 sužeisti
ZAGREB, Jugoslavijoj, ko

vo 31. —23 žmonės, jų tarpe 8 
policistai liko sužeisti, kroatams 
vakar suruošus demonstracijų 
prieš serbų valdžių. /

500 studentų Zagreb univer
siteto liko policijos uždaryti 
universitete ir iš jo neišleidžia
mi, nors ir leidžiama pašalie
čiams įmesti jiems maisto.

Epidemija Mihvau- 
kee; 120,000 žmonių

serga
MILWAUKEE, Wis., kovo 31. 

—Mieste pradėjo siausti nepa
prastos ligos epidemija, laike 
kurios 120,000 žmonių susirgo 
ir du* žmones mirė. Daktara’ 
vadina tų ligų “vidurių influ- 
enza”, bet kiti mano, kad tai 
yra neteisingas pavadinimas.

Liga užeina staigiai, praside
da vėmimu, paliuosavimu vi
durių ir dideliais vidurių skaus
mais.

Sveikatos departamentas spė
ja,' kad epidemija pasiekė čiu
kurų ir dabar pradės atslūgti.

•Spėjama, kad liga paeina n>id 
vandens. Bet kiti spėja, kad 
ji paeina iš oro..

Kadangi kaip Milwaukee, taip 
ir Chicago vartoja gėrimui 
Michigan ežero vandenį, tai 
yra pavojus, kad epidemija ga
li pėrsimesti ir į Chicago.

(Chicagoj e dar jokia epide
mija nėra pasireiškusi ir ge 
riamisis vanduo esųs pilnai svei
kas). -

Vokietija bando ap
ginkluoti Austri

jos nacius
VIENNA, kovo 81.—Vokie- 

tija bandė įšmugeliuoti didelį 
kiekį ginklų Austrijos naciams 
per čechoslovakijos sienų. Tų 
ginklų gabenimui buvo paruošti 
24 automobiliais. Bet abi vals
tybės iškahio apie tai sužinojo, 
greitai sustiprino pasienio sar
gybų ir ginklus įšmugeliu'ti 
neleido.

PITTSBURGH, Pa., kovo 31 
—Gaisras sunaikino sandėli už
pakaly valdžios kasyklų biuio. 
Gaisras iššaukė eilę eksplozijų 
nuodingų dujų ir chemikalų.

Latvijos diplomates 
Varšavoje

VARŠAVA, kovo 31 (Donlad
Day).—Lenkijos valdžia širdin
gai priėmė Latvijos užsienio 
reikalų padėjėjų Munters, kuris 
atvyko į Varšavų su oficialiu 
vizitu. Jis yra gabus diplomą 
tas, daugiausia prisidėjęs prie 
suorganizavo Pabaltijo sąjun
gos tarp Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos, kuri pamaži virsta į 
tikrų valstybių unijų.

šiaurinės Europos spauda 
šiam jo vizitui priduoda dide
lės reikšmės, kadangi Pabaltijo 
sųjunga nori pasilikti visiŠKai 
neutrale tarp Vokietijos ir Ru
sijos, kas atitinka ir Lenkijon 
siekiams.

Pabalti jos valstybės taipjau 
karštai trokšta išrišimo Vil
niaus klausime, kad galėtų la
biau susiartinti su Lenkija. 
Spauda tiki, kad jo vizitas daug 
prisidės prie pradėjimo taffos 
derybų tarp Lietuvos’ ir Lenki-- 
jos.

Munters jau tarėsi su Len
kijos užsienio reikalų ministeriu
Becku* ir kitais augštais valdi
ninkais, taipgi apsilankys pas 
Lenkijos prezidentų Moscickį ir 
paskui vyks aplankyti Pilsuds
kio kapų Krokuvoje.

Italai užėmė kelius į 
Addis Ababa ir

Tana ežerą
RYMAS, kovo 31__ Italai

skelbia, kad jie be pasipriešini
mo paėjo toli prieky n šiaurinėj 
Ethiopijoj ir užėmė karavnų 
kelius, kurie veda į Dessye iv 
Adis Ababa ir taipjau kelius į 
taip svarbų Anglijai Tana eže
rų, iš kurio prasideda Nylo upė.

Pirmiau Anglija labai bai- 
mijosi, kad italai neužimtų to 
ežero, bet dabar, kada italai 
prie to ežero artinasi, Anglija 
tyli ir jokių protestų nebeske1- 
bia.

NEPATENKINTI ATLYGINT 
MU IR DARBO SĄLYGOMIS

KAUNAS-—Darbo rūmai ga
vo nusiskundimų iš Tauragės 
“Maisto” skerdykols darbinin
kų. Darbininkai nusiskundžia 
menku atlyginimu* ir sunkipnrs 
darbo šųlygomis.

NaujienųRadio Programai
Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 

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

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

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

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.

--- OI
Prezidentas Smetona 

apie derybas su
Lenkija

KAUNAS, kovo 31. — Prezi- u ■ dentas Antanas Smetona pa
reiškė, kad Lietuva yra prisl 
ruošusi pradėti deryba^ su Len
kija apie pasirašymų sutarties 
dėl abipusio elgesio su savo 
tautinėmis mažumomis. Jis sa
ko, kad daug mažiau lenkų gy
vena Lietuvoj, negu lietuvių 
yra Vilniaus krašte, kurį lenkai 
pasigrobė 1920 m.

•Smetona reikalauja, kad Len
kija paliautų lenkinusi Vilniaus 
krašto lietuvius, kurie pasiuntė 
delegacijų į Varšavų protes
tuoti prieš uždarinėjimų lietu
vių mokyklų. Jis sako, kad 
iš pirmiau veikusių Vilniaus 
krašte 200 lietuviškų mokyklų 
dabar pasiliko tik 14.

Prezidentas Smetona pareiškė, 
,ka<T Lietuva m. negali atsižadėti 
sayp. reikalavimo sugrąžinti Jai 
Vilnių, bet jis tiki, -kad Len
kija padtfos pasiūlymus išriši 
mui Vilniaus klausimo.

Lenkai Vilniuje už
darė 123 lietuvių 

mokyklas
VILNIUU3.— Nu*o 1925 m. 

iki 1935 m. lenkų vyriausybė 
Vilniuje yra jau uždariusi 123 
lietuviškas pradžios mokyklas. 
Liko tik keletas mokyklų, ku
rioms irgi sunku yra gyventi.

Skrenda į Pietų
Ameriką

LONDONAS, kovo 31. —Nau
jasis Vokietijos Zeppelinas, pa
vadintas Hindenburgu, išskrido 
savo pirmon kelionėn. į Pietų 
Amerikų—į Rio de ' Janeit", 
Brazilijoj. Jis gabena 107 pa- 
sažierius. •

Vieton skristi paprastu keliu 
per Franci jų, naujasis orlaivis 
skrido per Angliju, nes Fran
ci jos valdžia nedavė leidime 
skristi per Francijos teritoriją.

EDWARDSVILLE, III., kuvo 
31.—Turtinga našlė Mrs. Char- 
lotte Pilz, 49 m., kuri prapuolė 
pereitų sekmadienį, rasta nu
žudyta laukuose už 4 mylių nuo 
čia.



Dr. Charles Segal
, OFISAS ..

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubbs ~ ’

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOSi

Nuo. 10 iki 12 vai ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų it nuo 7 Iki 8:80 vai 
vakaro.- Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena. ,

Phohė MIDttAY 2880.
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P. Grigaičio prakalbos kuriuos kalbėto

ADVOKATAIDetroit, Mich.

3407

AKIU SPECIALISTAI

Laidotuvių Direktoriai

Indiana Harbor, Ind.

vyru

partijos

skelbti 
diktatu

NAUJIENOS, Chlcago, III.
.«.!*■ Įirrinii.i ĮttiV, ■,.A.illiiįii>r ,, itfii.ifir.ii i . ..................................

AKROBATĖ' ANt LEt»O Pasakoja, 
vardas Užrašyta nepaprastai

■—Stasė, skliausteliuose “St

aiku , pagal nau> 
K.-Ray ir kitokiu*

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

<631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Ree. 6515 So. Rockvrell St. 
Telephone: Renublic 9728

756 West 35th St
Cor. of 85th and Halsted Sts. 

Ofiso valandos tiuo 1-3 nuo 6:30-8:80 
Nedalomi* pagal sutarti.

kad tame pase

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 7830
Namu telefoną* Brnn&frick 0597

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dantistai

Deltuvos valsčiuj Vyras 
“pavirto" moterim

Physical Therapy 
. and Midwife 
6030 S. WėŠteVn 
^1^*92^ 

Patarnauju prie 
gimdymo namUo 
sė ąr ligoninėse, 
dubtfu massage 
Electric t re at
metat ir rnagne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9
Vai,* Nėdėliemis nuo 10 iki 12

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

bėgant daly
kai Vis labiau komplikavosi. 
P4e J-tė “Stasiukas” turėjo 
gadG pąsą atskirai nuo tėvų.

Ofiso TeL Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2348

Antano Tunkevičiaus 
laidotuves

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

GYDYTOJA IR CHIRURGAS 
Ofisas 

2408 W. 63rd St.
■ - Res.

6000 So. Campbell Avė.

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki F 
vak. Nedėlioj pagal sutarimu.

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel.: Prospect 1930

P. MARIKA 
B319 Liiuanica Avenue Phone Yards 1138

Kaip Staše J-tė stbjo karines 
prievolės atlikti

Iš Lietuvių Moterų Lygos 
veikimo

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer AvenUe Phone Lafayette 8572

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z, Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Av< 
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 Iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutarti.

Tadą susijaudino valsčiaus val
dyba, kuri nenorėjo pagal vy
riškį gimimo metriką dUotl 
moterišką pasą.

O čia<iš kitos pusės “Sta
siui” atėjo laikas stoti kariuo
menėn karinės prievolės atlik
ti. “Jis” gavo atatinkamą šau
kimą. '

Pagaliau buvo nutarta, kad 
naujokų ėmimo komisija tu
rės nustatyti tikrą Stasio ly
tį. Ilgai neteko abejoti. Komi
sija pripažino “Štesį” mote
rim ir.,. kariuomenėn nepri
ėmė. •

Pagal tą nutarimą Stasei 
(buvusiam Stasiui) davė tik
rą — moterišką pasą.

vi*.
nedrįso išsi*

dŽiOj. , Vieno ūkininko. šeimoj 
gimė dukrelė, kūmai Ve*; 
Že krikštyti. ‘Krikšto''tČVai ar 
išvažiavo 'iššigėrę,^arvpakjeliuĖ 
išsigėre, . bet ątyhįįavo j į baž
nyčią gerokai įkaušę.

Jų j pareiškimu ir.? prašymu; 
naujagimiui kūdikiui buvo duo
tas vardas ... Stasy s. Vari 
gonininkas visk% gižiai užra
šė, ir krikštotpy 
riškos lyties Stasiuku laimfegAi 
įfrįžo namo. /'

’ Slinko metai, pagaliau< “Sferi 
šiui” teko įstoti į /gimha^ją, 
Gimnazijos . vyresnybe nustebo 
dėl tokio neaiškios lyties'' mo
kinio, kurio išvaizda buvo vi-

J. F. ĘUDEIKIS
,4605-07 S. Hermitage Avenue Thones Yards 1741-1742
fBrigliton Msfcį Skyriuj ‘ S; Fairfield, Laf. 0727
Ukįff   ii,įi <i,įii —»'1 * fy.p' ,i.» ■>» .-.f.*, .(^,1, .iH.i'i I i'Ii ’I ■ ........uA

Phone CanaI 6122
Dr. S. Biežis 

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

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

Telefoną* Republir 7868

Nesehai užsienio laikraščiai 
dadg rašė apie Vieną čekoslo- 
vakų sportininką, ktiris ar tai 
iš Vyro pavirto moterim, ar iš 
moters

Pasirodo, kad tokių “dyvą

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hvde Park 8395 

Dr. Susanna Slakis 
Moterų ir vaiku ligų gydytoja

Tel. Boulevard 6914 Diena ir Nakti 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4. . nuo 1 
iki 8:30 v. NedOL nuo 10 iki 12 a.1^

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

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

Tek Kenwood 5197 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. VAITUSH, OPf. 
lietuvis 

Optometrically Akitj Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
rno, skaudama .akių karšti, atitaiso 
triimparfegyste ir tolirefcyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas Su 
elektra, parodančia mažiausios klai
das. Specialė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimu akys atitaiso

mos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau*

4712 South Ashland Av.
Phene Boulevard 7589

Phone Prosp'ečt 6376
Dr. John Russell
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2515 W. 63rd St
Valandos: nuo 1-3 ir 6:30-8:30 \ 

Seredomis ir Nedeliomis pagal sutarti 
Rez 2515 W. 69th SU

Tel. Heml'ock 6141 ’

< A ASLAKIS
'Advokatas " •'

111 W. Washington St
Room 737

Vai. 9 ryte iki 5 vai. Vakare. 
Ofiso Tel. Centrai 4490

Gyv. viela* 6738 Crandon Ava. 
namų Tel.: — Hyde Park 3395

tanui į tulikas “kryžių0. Esą, 
velioiils bUVes nito bažnyčiUs 
atsitoittęsr bet jis initęs su 
kryžium rankose Galėčiau 
tik tiek pridurtu jog gana suri
ku “kryžių” velioiils Antanas 
nešė per kelis metus...Bet tai 
tiek to*

Laidotuvės buvo labūi gra
žios. Kadangi velionis su vi
sais stengėsi sugyventi/ tai su- 
smilko visi; jo draugai ib pa
žįstami/ Susirinko*Msisveikin- 
ti su juo ir palydėti j amžiną 
atilsį.

Velionis priklausė bent ke
lioms Vietos draugijoms, — 
— Lietuvių Basiiihkšminimo 
Draugiškam Klubui, SLA. 185 
kuopai, Lietuvių Baltos Rožės 
Klubui ir lenkų draugijai. Vi
sos organizacijos, kurioms jis 
priklausė, prisiuntė didelius 
gėlių vainikus, o LPG. Klubo 
nariai buvo grabnešiai.

Gyvas būdamas, velionis 
daug dirbo organizacijoms. Jis 
yra buVęs SLA. 185 kuopos 
nutarimų raštiiiinkas, iždo 
globėjas, iždihihkas ir finansų 
Sekrelofius. Beveik kiekvie*- 
hais melais jis įeidavo į vie
nos ar kitos organizacijos val
dybą.

Dabar Antano jau nebėra, 
Pasiges jo į varios organizaci
jos, O ypač pasiges jo brolis 
Anupras, kuris su/ velioniu 
taip gražiai sugyvenb.

Velionis Antanus buvo pa-* 
laidotas šv. Kazimiero kapi
nėse Su bažnytinėmis apeigo
mis kovo 21 d. ;

Lai būna Antanui ; lengva 
šalta žemelė! >

— Buvęs lai^dųtuvesii.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Road (W. 22 St.) 
Ofiso valandos t Kasdien nuo 9 Iki 5. 

Vakarais: Panedelio, Seredo* ir
' Pėtnyčios 6 iki 9.
Telefonas CanaI 1175. 

Namai: 6459 S. Rockvell Street 
Telefonas Republic 9600.

apie 45 metų 
Kilęs buvo iš Rokiš

kio, Amerikoje išgyveno apie 
25 metus.

Nuo pat atvykimo į šį kraš
tą jis nedaug dirbtuvėje te
dirbo, Taip sakant,, važiavo 
į Ameriką laimės ieškoti ir 
buvo ją suradęs. Bet prieš 
kelis melus savo laimę buvo 
praradęs. O prarado tada, 
kai vadė jauną panelę^,

triėš apsivejant velionis 
buvo gaha laisvas žmogus. Jis 
drauge su broliu Anupru lai
kė bučernę ir groseriię. Biz
nis ėjo, kaip iš pypkės. .Abu 
broliai sumanė pasistatyti sa
vo namus. Jų namas yra la
bai gražus.

Pagaliau Antanas sumanė 
susirasti gaspadinę. Ir susi
rado jaUrią ir gražią merginą. 
Bet ar jis stitado laimę, ta jau 
kitas klausimas. Apie tai vi
saip kalbama. Laidotuvių me
tu kuri. K. Bičkauskas pasakė, 
jog jauna gaspadinė įdavė An-

Lietuvių Moterų Lyga įsi
steigė 1935 m,, kada prasidėjo 
protesto streikas prieš maisto 
aukštas kairias. Nbrs Detroi
te yra nemažai tos organizaci
jos skyrių, bet lietuvių tarpe 
geriausia gyvuoja Westmins- 
ter apylinkės Skyrius. Tas 
skyrius savo susirinkimus lai
ko 3v. Jurgio parapijos moky
klos svetainėje sykį per dvi 
savaites. Iki šio laiko skyrius 
augo tiek narių skaičiumi, tiek 
finansiškai. Visos šios apylin
kės moterys yra kviečiamos 
įsirašyti į šį skyrių.

NuskHuude orgUUiztvciįą
Kai pernai įsikūrė Moterų 

Lyga, tai ji sumanė surengti 
“Bingo parę”, kad galėtų pa
sidaryti šiek tiek pelno viso
kioms išlaidoms padengti. Tą 
parę rengė mūsiškis skyrius 
šv. Jurgio parapijos svetainė
je spalių 5 d. Parę ir šokius 
tvarkyli apsiėmė A. P.

: Barengimas buvo tiek sėk
mingas, kad pelno liko $48.21. 
Po parengimo įvyko skyriads 
Susirinkimas,, kuriame tvarky
toja raportavo, kiek liko pel
no. Ji teisinosi, kad negalinti 
pinigų atiduoti, nes neturinti 
stt savim. Esą, tegul atvyksta 
valdyba ar šiaip komisija ir 
pasiima iš jos pinigus. Bet 
štai kažkas tvarkytojai pata
rė pinigų neduoti, nes iždi
ninkė esanti neatsakinga. Ji 
taip ir pasielgė. Praėjo jau ge
rokai laiko* o pinigų vis ne
galima atgauti. Buvo siunčia
mos vsokios komisijos, bet tai 
nieko negelbėjo.

Pagaliau ji sumanė steigti 
Moterų Socialį Klubą. Pla
nams sudaryti pasisamdė net 
advokatą, Moterų Lyga iškė
lė bylą, bet kas iš to,„

Moterų Lygos Valdybą
N. Beliiuiienė, pirm.

Nariai Chicagois. Ciceros Lietuvių
Į Laidotuvių Direktorių Agociacijoa. 

m naktį.
■ 3 A/ MASALSKIS :

Btituaniča AVehUe Phone Boulevard 4139
. I> . t« . n,,,,     ,.4 a.

Velionis A. Turkevičius su 
šiuo pasauliu persiskyrė kovo 
18 dieną. Jis buvo dar nese
nas žmogus* 
amžiaus

K.P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St. 

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

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniai*— 
pagal sutarties.

..................   I. . ,an--ihM.4u

Kl. Jurgelionis 
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas 

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

Miešto ofisas
No, Clark St, 11 floras 

Tel. Dearborn 3984 
Rezidencija

Lowe Avė. Tel. Yards 2510

Vietos Lietuvių Socialistų 
Sąjungos kuopa liko atgaivin
ta pereitų ntetų gruodžio mė
nesį per ‘Keleivio” redakto
riaus St, Michelsonu prakal
bas. Kuopos numeris palik
tas tas pat, koks buvo še- 
niad. Būtent, 133-čias.

Naujai atgaivintu kuopa ir 
P. Grigaičiui rengė prakalbas, 
kurios įvyko kovo 21 Buvo 
skelbiama, kad įvyks prakal
bos ir koncertinė programos 
dalis, kurią turėjo atlikti akor- 
dinistas A. Grigimas, jauhi de
klamatoriai Izabelė TruskaUš- 
kiutė bei R. Vėžiukas, smuiki
ninkė M. Mučinskiutė ir due
tas* iš dviejų jaunų mergaičių
— B. šargaliutės ir B; Večiu- 
tės. Tos jdUnos merginos pa
dainavo labai .gražiai ir pub
liką nesigailėjo joms aplodis
mentų. AkompohaVo pianu 
Aldona Višinskietlė.

Laikas prakalboms buvo pa
skirtas 7 vai. vakaro. Tačiau 
vietos.< žmonės į parengimus 
yra pratę sueiti tik 8 Vai. Va
karo. O jei ankščiau garsina
ma, tai jie paprastai viehą va
landą susivėlina. Tačiau vi
sai kitaip buvo šį kartą. Jau 
pusę po septynių buvo pilna 
svetainė žmonių. Tai vienas, 
tai kitas vis klausia: ar kal
bėtojas jau atvyko?

ftmonių buvo susirinkę apie 
260. Turint galvoje, kad tai 
buvo šeštadienio vakaras, ten
ka pasakyti, jog prakalbos Vi
sai gerai pavyko. Be to* juk 
ir musų kolonija nėra jau taip 
didelė.

Prakalbose dalyvavo viso
kių pažiūrų žmonės,'Kai ku
rie*- buvo atvykę fč iš aplin
kinių miestų ir miestelių. Te
ko pastebėti ir parapijonų. 
šios kolonijos didesnė “Lais
vės” šalininkų pusė susirinko 
pasiklausyti, ką pasakys So
vietų Sąjungos kritikas.

Kai koncertinė programa 
pasibaigė, tai Vakaro vedėjas 
V. Grinkevičius pristatė P. 
Grigaitį kalbėti. Pirmu atve
ju kalbėjo apie Lietuvą. Rei
kia pripažinti, jog dabartinę 
Lietuvos padėtį nupiešė labai 
gerai. Nuo tps pačios estra
dos yra kalbėję daug kalbė
tojų. Daugis jų lietė tą pat 
klausimą. Vienok nė vienas 
taip tinkamai nehušvletė Lie
tuvos būklės, kaip Grigaitis. 
Aišku, kad publika jo kalba 
buvo labai patenkinta.

Petraukos metu buvo renka
mos aukos išlaidoms padeng
ti. ’ Du kolektoriai perėjo per 
publiką ir surinko $15.23. Bu* 
vo: tokių, kurie įmetė net po 
dolerį. Tos aukos, galima Sa
kyti, taip pat liudija, jog su
sirinkusi publika gana gerai 
socialistams pritarė. Komu
nistai savo prakalbose niekuo
met tiek pinigų nesurenka iš
laidoms padengti.

Antru atveju “Naujienų’’ re
daktorius kalbėjo apie tai, ko
kia valdžia geriau tinka, — 
diktatoriška ar demokratiška. 
Jis tikrai nuosekliai savo te
mą išvystė. Kalbėtojus iiuro^ 
de, jog pats bolševizmo tėvas 
Leninas per 25 metus kovojo 
už demokratiją. Tik paskui, 
nenorėdamas viešai prisipažin
ti, kad virsta diktatūros gar
bintoju* pradėjo ieškoti patei
sinimo Markso raštuose. Su- 
pešiojęs iš tų raštų paskirus 
posakius, jis pradėjo 
kad Marksas taip pat 
rai pritaręs.

Kalbėdamas apie 
diktatūrą, P. Grigaitis faktais 
ir pavyzdžiais parodė, jog to
kia diktatūra paprastai virsta 
vieno asmens diktatūra. Vo
kietijoje yra garbinamas Hit
leris, Lietuvoje bandoma j pa
danges skelti “tautos vadas” 
Smetona, o Sovietų Sąjungoje
— Stalinas. Vadinasi, diktatu-

LAWTUVtU DIREKTORIAI 
i JUOZAPAS

EUDEIKIS
IR TĖVAS

REPuhlic 8340

c rų kraštuose būtinai Reikalin
ga kok^ nors “vadas” garbinti.

Po prakalbų buvo statomi 
klausimai, į kuriuos kalbėto
jas labai vykusiai atsakinėjo. 
Daugiausiai klausimų statė ko
munistai bei jų šimpatizatd- 
Yiai. Tačiau ir jie elgėsi 
ūui padoriai, — f * ‘ 
Šokti* Vėliau kalbėtojas drau 
ge sU HagOČiUis ir Miėheiso 
nais išVažiavo aUtoniobiliu 
So. Bostoną, o kitą dieną tu 
rejo vykti į Detroitą.

• — Marksistas.

DR. G. SERNER 
. LIETUVIS Yarda 1829

• Pritaiko Akiniu* 
' Kreivas Akis

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvi 
756 West 35th St. 

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. diena.

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
’ ' • • f C t k M - M >■ . r, ■ . • V! A. ■ B. JI . “■ rT-J H

.... . . ■

‘NAUJIENOS”
PASIUNČIA PINIGUS
I LIETUVA

LITAIS
Persiuntimai nebrangus.

1739 S. Malštea St
CHICAGO, ILL.

Garsi norvegė sportininkė, Sohia Hėnie, kuri neturi sau lygių* kaipo ekspertė ant ledŽingių. Ji 
pasirodys prieš Chicagos publiką “Ledo Karnivale”, kuris (Vyks Chiėagoš Stadione, balandžio 
2, 3, 4 ir 5 dd.

1. X 26LF
1646 Wėst 46th Steeėt Phones Boulevard Ž)20B-84i8
^11 >»*■ iii I| Hiho ■ »I ii įTki hĄ* I ■ lį■>***!! i* ■ . ......................................... ■■■ ■ . —g ■■■■ ■ ■ i ■‘■■i 'iii T i

,..■ i ■■ii.'.-įm įi .......... ........ ■■

AKUŠERES

2314 West 23rd Place Phones Cannl 2515—Cicero 6927 
' .Fili— ...............  ' I imli', m  ..I l,,.i‘illy~iiil|IĮ>įn*4l*'H»^., . ...........fili H 4^4^ n Tii

S & 'ė/IAcHAVlCZ ' ; 
,42-44 East 1081h St. Tel. l>uHfnnrt 1270 arba CanaI 2515 
Į i ii niii . a»i'»>.■».« „■ į I ...................................... "į •

Kiti Lietuviai Dakterai.

Ofiso^ valandos:
lien* nuok 1-4 :P. P. ir 7-9 v. v.
Hetnloėič Š524. diena i^ naktį

KITATAUČIAI
Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinoma* W 81 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniika* liftą*, 
vyri), moterų ir 
jatasius metodus 
elektros prietaisi__

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro. 

Tel. Cahal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

18th Street j Phone CanaI 6174

SKUDAS g a®

esama ir musų krašte. Ukmer- sai moteriška. Nustebo, bet pri 
ges api, Deltuvoš atsirado 
p'aslaptiftgži būtybė* dėl kurlus 
lyties ilgą? laiką teko ginčytis 
Įvairiems įsteiguips.

Tuji į 'ah»W-Wriši* kad 
ir absoliučiai tikra isterija,

Telefonas' Yfcrd* 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

< Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 8 no piieti
7 iki 8 vai Neda. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone PLAZA 2400
---------~—M---------------7"-

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. Ta. Drerel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku, Vyrišku* Vaiku ir visu 
chronišku ligų.

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

liomis ir šventadieniais 10—12 
diena.
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Gerkit ir Reikalaukit

NAUJIENOSE

Jos
vas

TŪBŲ

TŪBŲ

TŪBŲ

PHONOGRAPH

GENERAL ELECTRIC

SPARTON ALL WAVE

EKSKURSIJA 'įl'i įiTfiTijĮjiS^

LIETUVON

.<<<*«

ŠIOS SAVAITES

Eitra Darganai

GRAŽUS PARLOR SETAI poVertis $16.00

NATHAb
RANTER

Springsinis 
Matracas

A. ZALECKIS
3337 ŠO. HALSTEDSTREET

•n stala 
dūdas...

Kartuvės. Torturų salės valstiečiams. Andriaus Kuktos 
ir Jeronimo Skiedurio kerštas. Baudžiavos panai- 
kitimas. Antrojo lenkmečio ugnys. Didysis korikas. 
1905 metai. Didysis karas.

*) Ar tik gerai pamena gerb. pa
sakotoja? Už tokius dalykus ponai 
plakdavo baudžiauninkus, bet ne
kardavo. Red.

(1831 metų sukilimas
Alfa) buvo labai

WCFL žymus lietuvių radio programas nedėliomis nuo 5 iki 6 vai. vakaro

9.95 
•12.50 
14.50 
1 9.50 
34.50 
59.00 
59.00

Gera Maleva 
VISOKIŲ SPALVŲ

stulpas klojime, o 
didelė patalpa prie

sužadėtinę, ir 
nemanė apie vedybas 
dvarininko dukterimi, 
galit suprasti, už ką 

mužikus. Kodėl čia 
Kitur —

Lietuviikos
Degtini#

PASKOLOS ANT MORGIČIĮJ 
5 iki 20 metų 

Taupykit pinigus apsaugoto] vietoj 
Mes išmokėjom 4% div.

STANDARD FĖDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASS’N of CHICAGO 

2324 S. Leavitt St.
JUSTIN MACKIEVVICH, Pres.

RADIO BARGENAI
A. C. D. C

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu 

Kentucky 
Bnurhon

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

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

yra rengiama“

pęs, tačiau dvaro užvaizdas 
jam, gulinčiam, nesigailėdavo 
botago, tokio šikšninio su švino 
“grankulkėm” šikšnų galuose. 
Tos “grankuikčs” po vieno kir
timo išplėšdavo iš žmogaus kū
no mėsą. Ir užvaizdą dažnai 
užplakdavo tokį nusilpusį bau
džiauninką. Jei ponas paklaus
davo, kodėl jis taip padaręs, 
užvaizdą mokėdavo pą.siteisinti. 
O baudžiauninkų niekas ne- 
klausdavo. Bet ponai nemažiau 
buvo žvėriški, negu užvaizdai. 
Jie nesuprato, kad prastas žmo
gus, kuris daro jiems gyveni
mą gražų ir gerą, gali jausti, 
kentėti. Neretai žmones dvarai 
pamainydavo ant šunų. Freidos 
dvarininko Smagi žmona kan
kinimo salę dvare lankydavo su 
tokiu noru, kaip balius kaimy
niniuose dvaruose.

— Vieta, kur. mužikus kan
kindavo, ne visur buvo vienoda. 
Vienuose dvaruose tai buvo tik 
paprastas 
kitur — 
tvarto, kur būdavo į žemę įka
stas stulpas, prie kurio rišdavo 
“nusikaltusį”, vieta geležiai 
kaitinti ir kt. Ungurinių, Kvie- 
tiškio ir Elžbietiškio dvarų sa
vininkai turėjo odines pirštines 
su geležinę, nelygia apačia — 
delnu. Jei supykdavo ant kokio 
baudžiauninko, tai jam taip 
suduodavo j Vieną ausį, kad 
prasimušdavo kraujas.

—žinoma, pasitaikydavo ir 
labai gerų dvarininkų. Tuose 
dvaruose mužikai buvo gatavi 
numirti už poną. Jį mylėjo, jį 
laikė savo tėvu. Bet Aštriosios 
Kirsnos, Kvietiškio, Fręidoą ir 
Palangos dvaro savininkai buvo 
plačiai žinomi, kaip labai nege
ri ponai.
.—Ko nemačiau — nešneku, 

— sako senelė. — Tačiau galiu 
papasakoti apie kankinimus 
Freidos dvare. Aš tąsyk tarna
vau pas vieną jūsų oficierių 
Ononevą, jei nepamiršau. Jis 
vasarą praleido Frėidoj, kur 
buvo dvarininko dukters sužie- 
dotinis, Fręidoj gyvenau ir aš; 
Ten ir. mačiau, kaip buvo pla
kamas. baudžiauninkas Kazimie
ras, kad, siunčiamas į darbą, 
nepaklausė ir liko prie, mirš
tančios motinos. Tai buvo dar 
jaunas, tvirtas vyras. Jam lie 
pė įkrėsti tik... šimtą, kad bu
tų paklusnesnis. Jį pririšę prie 
stulpo, įkrėtė dvidešimt, nuo 
ko pasiliejo kraujas. Tada dar 
pasudė žaizdas ir dar mušė. 
Kada atskaitė šimtą, jis buvo 
jau miręs, neatlaikęs nč šešias
dešimt kirčių, šita bausmė taip 
paveikė mano poną, kad jis pa
liko ir dvarą 
daugiau 
su tokio

CAPITOL CLEANERS
IfiO N. STATE ST. KAMB. 1823

- . ■ DEARBORN 8740 _____

ŠIMTAMETE M. KRUSI NSK AITE PASAKO 
JA APIE LIETUVOS PRAEITI

t Jį

mušdavo 
taip mušė, nežinau 
Rusijoj, Lenkijoj neteko tokių 
kankinimų matyti, kaip čia — 
Lietuvoj. Gal būt, dėl to, kad 
mužikai buvo lietuviai, ponai 
— lenkai.

Elžbietiškio dvaro savininkas 
turėjo paprotį pirmą naktį po 
baudžiauninko sutuoktuvių pa
būti su nuotaka. Visi baudžiau
ninkai keikė jį už tai, o visos 
baudžiauninkės merginos bijojo 
tekėti. Bet kartą buvo galas ir 
jam ir jo papročiui. Dvare ėjo 
baudžiavą jaunai vyras Jeroni
mas Skieduris. Jis trejus me
tus mylėjo vieną baudžiaunin
kę ir jjutąre su ja apsivesti 
Bet po vestuvių ponas per už
vaizdą pareikalavo, kad prite
mus ateitų pas jį nuotaka. Je
ronimas įsiutęs kum* 
daužyt, nuotaka — į 
Kai sutemo, Jeronimas nuo tai 
kai-žmonaį liępę pasiruošti beg 
ti, o pats išėjo arklių pasiieš

BUDRIK FURNITURE M ART
VISKAS DEL NAMŲ 

3347 SOUTH HALSTED STREET

Sužinojęs senutės Krušinskai 
tės Marijos adresą, “Liet, ži
nių” korespondentaš Marijam 
polėje apsiginklavo pieštuku 
bloknotu ir pasibeldė į jos du
ris. Nedaug pastangų tereikė
jo, kad senutė įsitrauktų j kai-

sužadėtinės pusės, jei niekšyš- 
tė paaiškėtų, jis ištekino ją už 
vieno baudžiauninko, kurį iš
maino į medžioklinį šunį Gel 
gaudiškio dvRr6. Ištekino ir ją 
pamiršo. Tačiau po ašluonerių 
Inetą vėl pastebėjo, kad dar ji 
labai grdži. Vėl, pavartojo prie
vartą, bet moteriškė nesidavė, 
ištruko...Sunykęs, ponas liepė ją 
išplakti. Nuo žaizdų moteriške 
mirė. Po šešėriį metų tokio pat 
galo — buvo užplaktas — su
laukę ir tariamasis Andriaus 
tėvas, kuris Andriui — keturio
likos metų berniukui — papa
sakojo jo liudhą gyvenimo pa
laką. Berniokas prisiekė at
keršyti savo tėvui už motinos 
gedą ir mirtį.' . /

(Bus daugiau)
—Pirmiausia, ką atsimenu,— 

pasakė M. Krušinskaitė, — tai 
kartuves, prie dvaro buvo kar
tuvės. šitos kartuvės stovėjo 
todėl, kad tušai ir dvarininkai 
geriau galėtų suvaldyti bau
džiauninkus, kurie ir taip buvo 
lėti, kaip avys. Ir mano tėviš
kėj — Skučiškių dvare — už 
klojimo prie kelio buvo kartu
vės. Prie manęs jose buvo pa
karta trys baudžiauninkai, ku
rie sykį, išbadėję, pavogė iš 
dvaro klėties pusę pūro rugių*)

—Šitos kartuvės buvo pasta
tytos, kaip ir visos kitos, po 
pirmojo lenkmečio. Jus, tur 
būt, žinote, kad pirmasis lenk
metis 
Lietuvoj 
žiauriai numalšintas. Tais me
tais prieš Rusiją kilo bajorai ir 
baudžiauninkai. Ponai bau
džiauninkams žadėjo laisvę, že
mės gabalą, kurioje gyveno, 
jei sukilimas prieš rusus pa
vyks. Bet, kai sukilimas nepa
vyko, jie tik pasijuokė iš pras
tų žmonių. Kai kuriose vietose 
šitos kartuvės išbuvo ligi ant
rojo lenkmečio. Marijampolės ir 
Kauno apylinkėse jos buvo su
griautos anksčiau. Buvo baisu, 
— nusikrato senelė, — ir da
bar man sapnuojasi naktimis 
vienas pažįstamas baudžiaunin
kas,’ kurį pakorė Freidos dvare.

—Nors aš buvau kilusi iš ba
jorų šeimos, bet baudžiava pa
lietė ir mane. Mano tėvas turė
jo Skučiškės dvarą, kuris sken
do gerokai skolose. Kada nuo 
gimdymo mirė mano motina, 
palikusi manė kelių valandų, 
tėvas pardavė dvarą ir mane 
kažkokiam vokiečiui Smitui ar 
kitokia pavardė,, neatsimenu,-r-- 
kuria mane atidavė užauginti 
dvaro baudžiauninkams. Tris 
metus paaugusi nešiau baudžia
vos jungą, kol mane išlaisvino 
ponia. Baudžiava Lietuvoje bu: 
vo labai sunki. Prasti žmonės 
dirbdavo beveik visą vasarą 
dvare. Tik naktimis apsidirb
davo savo sklypelius, kuriuose, 
pasėjus rugių, pridygdavo dau
giau usnių, kūkalių. Tad ne
nuostabu, kad žmonės dažnai 
badaudavo. Nemaža yra atsiti
kimų, kad po derlingų metų 
baudžiauninkas krisdavo, kaip 
nusidirbęs jautis, po žagre ar 
dalgiu. Jei ir pasikeltų tokis 
žmogus, vargu jis galėtų grei
tai išeitį j darbą — tiek nusil-

VICTOR
COMBINATION .......i..:

ZENITH 1936 CABINET

Budrik, Ine
3417-21 SOUTH HALSTED STREET

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

Mutual Ltquor Co
4707 So. Halsted St 
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Gegužės 29,1936
Laivu “GRIPSHOLM” 
Tiesiai į KLAIPĖDĄ

Kitos ekskursijos per Vokietiją ir Franci ją bus paskelb
tos vėliaus.

Kurie rengiatės šiais metais atlankyti Lietuvą, kreipkitės 
tuojaus j “Naujienas” dėl sutvarkymo dokumentų. Ypa
tingai Lietuvos piliečiai, turėtų iškalbo apsirūpinti, nes 
gavimas sugrįžimui permitų kaip kada užtrunka po kelis 
mėnesius. v ' < ’ . . - ' :

niekas to nepasakys. Kartais 
užpuldavo. puotų inetu ir da&į 
dvarininkų „ užmušdavo. Taip 
Andriaus. Kuktos vyrai dirbo 
apie 10< melų, kol; juos sumušė 
rusų kareiviai. Mat, lenkai dva
rininkai prašė rusų pagelbės. 
Kur dingo Kukta, niekas neži
no. Vieni sake, kąd žuvo dviko
voj su kažkokia grafaite, ku
riai leidę save Jiųišauti ir tuo 
atkeršyti; ųž tai, kad jis užmu
šė jos tėvą, ,kKiti sake, kad pir
ko kažkur polivarką ir apsigy
veno jame su savo žmonėmis; 
dar ,kiti sakė, kad pabėgo j-j 
Prancųziją; v-

— Kukta bu-vo labai drąsus 
vyras. Jis vidury dienos jeičĮa- 
vo į dvarą;apsižiūrėdavo ir 
dingdavo miskei kartais dvari
ninkai pamatydavo, bet nepa
žindavo,— būdavo persirengęs, 
Kiekviename dvare jis turėjo 
daug jį mylinčių baudžiaunin
kų, kurie jam , ‘papasakodavo 
net per kokius vartus lengviau- 
šia į dvarą įeiti,kada dvarą 
saugoja rusų kareiviai.

Apie Kuktą seni žmonės 
daug pasakoją. M. Krušinskąi- 
tė tvirtina, kad jis iš Elžbietiš
kio dvaro. Ji sakosi jauna bū
dama jį/sutikusi. Tai buvęs 
jaunas, tamsiaplaukis vyras su 
žvaliomis, bet liūdnomis aki
mis, dėl kurio daugelis jį ma
čiusių bajoraičių pamiršdavo 
skriaudas ir iš proto krausty
davusios įsimylėjusios. M. Kru
šinskaitė pasakoja tokią jo gy
venimo istoriją:

Jis gimė Elžbietiškio dvare. 
Jo motina buvo mužike, o t§- 

Elžbietiškio ponas, iš- 
niekinęs gražią baudžiauninkę 
Nenorėdamas nemalonumų ■ iš

Ikot -i— gal gaus pavogt. Užtru
ko ilgokai. Tą naktį jiedu din
go. Rytą dvare pasigedo dviejų 
arklių, pono laikrodžio, žiedų, 
piniginės, o patį poną rado savo 
kambaryje užsmaugtą ir pakiš
tą po lova. žinoma, bėglius 
gaudė po miškus, bet nepaga- 
vo. žmones kalbėjo, kad jie ap
sigyveno kaip... karališko ūki
ninko tarnai Žemaitijoj. i

Nepernešdami baudžiavos 
jungo, mužikai bego į miškus. 
Bet miškąi buvo pilni laukinių 
žvėrių. Vilkai rujomis bėgioda
vo net po dvarų laukus. Kartą 
iš jojusių į Kauną dešimt “sal- 
dotų” tik čebatus, pentinus, 
ginklus ir kaulus rado. Miškuo
se dar dažnai pasitaikydavo lū
šių, meškų. Todėl daugelis ne
kantrių baudžiauninkų tik žvė
rims pietus būdavo. Toki bau
džiauninkai skubėdavo susimes
ti į gaujas, kaip vilkai, kad ap 
sigintų nuo žvėrių ir šiaip ga
lėtų gyventi. Tos gaujos dažnai 
puldavo dvarus. •

Prieš antrąjį lenkmetį vienai 
baudžiauninkas ant kojų pasta
tė visus dvarininkus. Tai And
rius Kukta. Prieš jį drebėjo vi
si dvarai, nebuvo dvaro, kuris 
nepasiduotų, jam užpuolus. 
Dvarininkai prakeiksmus korė 
ant jo galvos, o mužikai garbi
no, . kaip šventąjį, nes jis gynė 
juos nuo ponų. Tik išgirsdavo, 
kad koks dvarininkas skriau
džia baudžiauninkus, užpuldavo 
jo dvarą, išplakdavo dvarinin
ko šeimą, negailėdamas nė mo
terų, ugnim paleisdavo dvaro 
trobas, grobiu pasidalindavo su 
baudžiauninkais, išnykdavo 
taip, kaip ir pasirodydavo.

—Kiek žmonių turėjo Kukta,

- - - - DRESES- - - - -
VYRŲ SIUTUS A 
TOP KAUTUS Į IĮ- 

Išvalome ir Išprosinam ■ 
Plūs Apdr. nuo Ugnies H 

ir Pavogimo. 
Extra kainos už ' aksominius, Plytuotus 

Kailiais padabintus rukus. 
Visas darbas garantuotas -----“--- $1.30--------------------------  
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Nors dabar pavasaris, /vienok ba* 
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krautuvė prikrauta pilna geriau
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FRANCI JOS FAŠISTAI Už
Sąjunga sū sovietais

LATVIAI TAIKO LIETUVĄ SU LENKIJA

J Varšuvą niiVažiavb Latvijos užsienių reikalų rtii- 
niAterfb padėjėjas Alunters pasitarti apie Lenkijos šh; 
taikysią su LietUVa. Lenkijos valdžia jį priėmė labAi 
palankiai.

ibio pačitf laiku pranešAtha, kad it Kaurtaš esąs sd- 
siihtėfesavįš latvių dlplbrtiAtb kelione į Varšuvą. Pre
zidentas Smetona, kaip sako vienas Amerikos korėspon- 
dentas, išreiškė sutikimą pasirašyti sU Lehkija šrtlartį 
apie lietuvių mokyklas Vilniaus krašte ir lenkų mokyk
las Lietuvoje. Esą; net manoma; kad Lenkija duosianti 
pašiuiyrtiiį išspręsti viš4 Viirtlauš klailšinią.

Lenkija sertiai nori taikytis su Lietuva, rt'ės be šito 
susitaikyiho tertkai negAli ^Aidibti vadovaujančios rolės 
PabAltėŠ kVAŠtUbSe. Ėaltiko valstybės ~ ĖštijA; Latvi
ja ir Lietuva — rfengiaši sudaryti sąjungą. Tarpe jų 
ministerių jau yra įvykę keli pasitarimai; Lenkijai toje 
sąjungoje nebus Vietos; kol ji pyksis Su Lietuva.

, i .VarSiiva ms trims
valsi^bemsr nes .tik,, su jų pritarimu ji gali jsitvlrtinti 
prie Baltikė jtiros ir pasidaryti nepriklausoma nub V6- 
kietijbs.

LietUVa dabar turi stįprų užtarėją sovietuose. 
Maskva dėš visas pastangas, kad lenkai rtėprisiviliotiį 
Lietuvės Prie Savęs.

ftusfjtMfc Įvedama žmonių lygybė

.kusijbš k'dmunistų partija išleido dekretą, kuriuo 
draudžiahia dihbtuVėsė Arba fnokykldse daryti diskri
minavimą tar^ė žrtidhių dėl jų kilmės.

Iki šiol buvusių kapitalištii; dvarininkų, fertrb val
džios tarnų ir kitų įiHvfiėgijUbtų „žnidniiį vai
kams buvo draudžiama eiti į tarti tikbaš prdfiėšijaš; sto
ti į aukštėšrtėš irtokyklas ir Užirtiti ViėtAš vaištybėš tar
nyboje. Jfe turijb kęsti už tai; kad jiį tŠVAi biiVd 
nai” arbA ^bufžUįai”.

• 9 ' i i. ' 1. ' * i i***

Lenirto {Steigtoje neva/ dArbihinkiškoje valstybęjrt 
tokiu biidii SUšiaAFė škAitltoga “lišencų” (beteišiiį) 
sė, krtri rtbtorėjd iiėt bAįfrAstos žrtibįįAUš tėUftš Užšidirb^ 
ti sali drtbrtoš kąšhį. J tą “lišėticų” klasę bUvo škiHairti 
net įfAsituHnčių ukiriinkų, ^biibžių0; Vaikai.

fitet dAbar, po AŠtrtoniblikbš irtėtiį šitbkibš■/“tvar
kos”, bolšėvikai staiga feusigrifebė, kad bAUšti VaikUŠ UŽ 
jų tėVų gHekus nėra prašrtiėš. “$FAtda”j bėhtrAiiniš 
SSSR komunistų partijos organas, sako, kad suvaržy
mai dėl sdbiAHhČs kilirtėš ‘^dAilgiAtiš hėrbikAlihgi,>. Ir, 
kaip visuomet-, kai bolševikai daro naują zigzagą savo 
politikoje, komunistų ofgAhaš dabar atsiminė, kad ir 
“pats” Stalinas nepersėniai ėsįs pasakęs, jogei sūnūs 
neatsako už savo tėvo darbiiš.

Kitose civilizuotose šalysė tai yrA šėiiiai Višiėrtib ži
noma tiesa. Bet bolšeVIžirtb VAdArtiš ėrtiė ištišUš Aštob- 
niolika metų, iki jie.sdto?Ato tokį įfAjpfAštų dalyku!

pVAtobhės stAiybbjh Abvtetoi; gai bu^ s^ArčiAi hft* 
gia pH&yft. feėt dvAšihėš ktotortfe srityje ^aš j tos 
gtesaš ėlrtA “čereįlbkb žihkšhid^:

už bišMOkttAtMOg GYNiMo kongresą

jau dvi wgahiži&ijdš Waagoje — vienas kliub'as 
ir vietoto ŠLA-. kU6Į5to pAšišhikė už taip kad birželio 
mėnesyje btttlį feUŠtouktas Lietuvos Denibkt’atijdš (Gyni
mo Kongresas Ctevelande, ir išrinko atstovus į draugi
jų konferenciją, kuri tam klausimui apsvarstyti įvyks 
balandžio 19 d*. Jbtteffb svetaiiiAje.

• Kongreso šaukimo sultotonyitotti išreiškė prittorihią ir 
Grand Rapids’o (Miteli;) kblohijos veikėjai:

Turėtų sukrusti visa pažangioji; Amerikos lietuvių 
visuomenė. Juo greičiau ji šituo reikalu susirūpins, juo 
šėkMhgešhiš bus kdngEesAš ČteVėitortdė. :

LENGVOS BAUSMfeS AUST 
RIJOS SOCIALISTAMS

FraiiČija, kaip žiribma, pada
re apsigynimo sąjungą su so
vietų Rusija. Virina negu tą 
karo sutartį ratifikavo Franci; 
jos senatas^ Vokietijos “nacių” 
valdžia sulaužė Locarhd sutar
tį, pasiųsdama savo arfniją į 
deinilitarižiiotą Reiho sritį. 
Hitleris pareiškė, jogei dėl to 
jisai ir laužo Loėarno šutarlį, 
kad Franci j a dAro karo sąjun
gą su boišėvikaiš.

Šis Hitlerio žinksnis tačiAU 
ne tik nesulaikė Franci jos se
nato nuo sutarties ratifikavimo 
su Rusija, bet jį dar labiau pa- 
Skaitino ją ratifikuoti. Kai koVd 
mėn. 19 d. Atėjo balsavimhs 
senate, tai 226 baisai buvo pa
dubti Už ratifikhViriią ir tik '48 
prieš; o 84 senatoriai susilai
kė. Net Millferahd’as, khHš bu- 
Vb griežtai rtUsištatęs prieš feą- 
jtihgbš daryhią sii šdvietAiš, 
nebalsavo prieš. O fašistiška 
orgailižacija “Groik de Fėuų 
(ugnies ktyžiUŠ), kuri dabht 
turi 800,000 narių ir yra prie
šinga sutarčiai su bolševikhiš, 
pAsisakė už sutarties ratifika
vimą, “kAipo rteįšvengiamį At
sakymą Hitleriui”.

Tokiu budu kovoje prieš hit- 
lėriškį fAŠizmą net ir fašistai 
Franci joje remia kairiąsias par
tijas. Bet at iš to išeina, kad 
kbVojė priėš hitlerizmą tos kai- 
ridšioš partijos turi dafyti 
“bįndtą fl-bHtą” su savaisiais 
fAšĮšteiist ŽihbitiA, kad ne;

RrifeŠ-fAŠištihiš frontas tiid 
biidii yUa lAbai ne Aiški sąVokA. 
•jeigu sAvo nii'šištatyme darbi- 
ilihkAi vadovautijri daugiausia 
trtb, kAŠ eiftA UŽ kas prieš 
fašištuš; tAi;;&bai; dažnai jibrriš 
tektų dėtis SU tarti tikroms xA- 
šistiškoms grupėms. Nes įvai
rių rųšių fašistai kovoja thrp 
SaVęš.

Darbininkai gali dėtis tiktai 
su tais, kurie kovoja už deinb- 
kratiją. rt

Teismas Vienoje hutėišė 12 
špcialištų, kiltie bUyo Apkaltin
ti Hčl nelėgales šoėialdemokrA- 
tų p Arti j oš orgabižaviftib. BtiVO 
patraukta tiesoh 27 asmens it 
kai kutiėniš iš jiį Valštybėš gy- 
hėjas tėikalaVb hiittiės bAuš- 
mėš, kaipo “vąištybėš išdAvi- 
kafhš’*. Ypač aštriai būVo kal
enami kati Hans ŠAilbt, slap
tos “Atb'eitbr ZeitdbA” rėdak- 
toridš, ir Marė ErfihArt, biivU- 
si Vienos miesto tArybbs iiaryš;

Bet teismas nedtįšb Šhiėtkti 
mirčiai nė vieno kaltinamo j b: 
Šailer gavo 20 mėnesių kalėji
mo, Emhart — 18 mėnesių, ki
ti — nuo 6 savaičių iki 16 mė
nesių.

Austriją dabar valdo kleri- 
kališki (paties popiežiaus pA-

18 menesių, ki-

NEIŠKENČIA NĖ^AMELAVig

Brboklyno kbrtiUhistų prgd- 
Įias Vėl rašo iitekUš apie Neiy 
Vbi’kb šb'čiAlištUš; pasakollAiftU; 
kad Thonias’o VdįovaujaitoAs 
ŠbciUlištų “kAiryšiš spaHihš’: 
sUdarįš dAugUhių; 6 vadinartid- 
ji “šertoji gVUMlja” ėsanti 
kbtaia tai “rėdkbihž” atskala. 
Dėt tikrtbhbjb yrit visai pHIe-

Socialistu brgAhizacija JJĄyV 
Ybrlto; kiitiąi VadbVauja šertie
ji socialistai (“senoji gVAbdi- 
ja”), turėjb daugiai! negu dViė- 
jų trečdalių daugumą cbfttrb 
komitete, susidedančiam iš kdO- 
pų atstovų, ir tris ar kdtliHk 
kartus daugiau narių kud^ošė, 
hėįti “kaityšiš sparnas’*, kiiHš 
htib tbs ntg^nižkcijos atskilo. 
ftbiSkiaį ‘‘kkirlašbarniai” yra 

bdtb’, kad jiė yrh 
ffiažbtobj ė: Ui i fe it atškild iilid 
btghhižkbijbši idirią jie iibtejb 
buiihai kbrittbiidbti;

kotoUhištdi dktik kartų hiš- 
khibši^ Ited jib šimpatižiibja 
ilkkitiaihjkiH šernui”. Tai Vi
sai MtUtaiUš -dalykas, nėš ltU 
“kairiasparfiių” galvose Vra 
toks pats “revoliucinis” chao 
šaš, kaip ir komuništų prdthVi- 
me. Kaip ta patarlė sako, ‘‘tbkš 
tokį pažino ir ant pietų pava
dino”. Bet yra smerktina, kad 
komunistai iš simpatijos “kAi- 
riašpArhiaftiš” ir iieapykAiitoš 
“šenajai gvardijai” nudlAtbš 
skelbia melus ir dumia* Akiš 
savo publikai, neteisingai ją 
ihfoi’inuodami.

Jie tiirėtų liautis pamėgdžio
ję jėzuitus; kuriems “tikšlhš 
pateisina priemonės”.

laiminti) fašišthi; kurie yra 
nuožtoųs; kaip žvėrys. Bet žiah- 
ri valdžia buvo priversta Atši- 
žvėlgti į pasaulio topini ją. Ang
lį j dj O ir kiitosb šalyse spauda 
įspėjo Viėhbš tteisttią, kad jei* 
gd jisai pAškirs stonkias baus
mes soriAlištAms; tai Austrija 
įsigis daug priešų Užriėniubsė.

ISPANIJOS SOCIALISTŲ
konferencija

Po pArlArtiėntb rinkimų ir 
Amneštijbš; kuri pAliUbšaVo 
tukštančihš IspAhijdS Sbcialištų 
iš kalėjimų; šrtcialištų partijoms 
Valdyba suriiahe netrukus su* 
šAUkli pAriijbš kohfbrenciją. 
Jai huriihtbinA vištą Asturiaš 
provihcijbjė; kili* 1938 m. spa
lių mėnesy jVykb darbihiiiktj 
šUlciiitoAs.
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SLA. REIKALAI
KAND1DATV TIN

KAMUMAS
šiandien prieš Siisiyiėnijiriio 

narius stovi labai svarbi prbb- 
lema, kuri liečia tnusų organi
zacijos gerovę. Kiekvienas na
rys turi padaryti nuspren<įinią, 
kokie žmonės geriausiai tinkA 
vadovauti didžiausiai lietuvių 
organizacijai pasaulyje. Šian
dien yra laikas pagalvoti ir tą 
klausimą tinkamai išspręsti. 
Per kitus dvejus metus daug 
kas gali atsitikti su organiza
cija. Tad^psižiurekihiė, .kad 
klAidos iibbAHaf-ytoihėiiiė. PAš- 
kui gali būti pervėlu.

Kalbu Apte pėbibAihą. ŽAi kil
tie stoja už? tai, kad Silsivieni- 
Jiblb Vadbv^b’ę rbikiA pAvešti 
kitiems žmonėms. Pirmiausia 
Vadovybė&^ifeikafeš neprivalb 
nibkb bėhdVb tdrėti šu phriijd- 
rtiis ir draugiškufnu. Gia reikia 
atsižvelgti į teisybę; Tad prieš 
bAlsrtvirtią kiekvienas narys tu
ri statyti šalį tbkį klausimą: 
kurie žmonės turi patyrimo ir 
geriAušia tihkA į PildėirtAją Ta- 
rybąV ■ '

Tai labai svArbtis &ušiniaš. 
Musų organizAčijbs pi-ieŠakyje 
turi stovėti ’ palytę žmunes; to
kie žrtibiiėš, kurie moka it sU- 
gebi veikti. Atsiminkime, kad 
Pildomoji Taryba per dvejus 
metus saVb iluožiutA 'dauį ką 
gali nuveikti. Ji gAli bi-gAniža- 
cijai daug naudos atnešti arba 
neapgAlvbto veikimų hbrriažai 
žalos bArtAtyli. TAlai disi žino 
me. ;

Šio laikraščio rekomenduoja
mi kandidatai yra patyrę žmo- 
nėš. Todėl jie Viši tori brtti ren
kami į Piidohiąją TAtybą;

AdV. NAdųš feAštente gyvbtiA 
mAiib kbibįiijbje. Prieš jį ąšihb- 
niškai aš hieko blogb itotUriu; 
— jis, rodosi; gėrAs žrribgtiš. 
Tačiau čia tefika nagrinėti hė 
tai; kiek jis gerais Ar btogaš. 
P-as Rastenis kamiidatubja į 
SLA prfezidehtus. Todėl visai 
bus ne pro šalį pakalbėti apie 
jo kvalifikacijas. Ir ’datig kal
bėti nereikės. Jei mes jį paly
ginsime su adv. Bagočįum, da- 
bariiniu sLA prezidentu, tai 
turėsime pripažinti, jbg tAš pĄ* 
lyginimas bus ne jo hart'dAi.’ 
Kitais žodžiais sakant, adv. Ęa- 
gočiuš ptezidiehtb vielai kur 
kas labiAu tinka. PirbiiAUšte Jis 
turi patyrimo; moka organiza
cijose veikti ir y ra hbiššėniih- 
mos energijos Žnidguš.

Adv. šalnos artimai nepažįs
tu. Tačiau aš gerai žinau, kad 
brolis Mažukna musų organiza*; 
ei j ai labai daug, gero padarė 
per pereitus dvejus mietus bū
dama^ Pildomosios Tarybos na
riu. Susivienijimui jis jau per 
daugelį metų dirba. Ir dirbai su 
pasišventimu. Taigi bė jbkib 
abejojimo, Mažukna turi pasi
likti Pildomoje Taryboje. , Jei 
fibrittiė Šrtštel'ėiiijittrtlb

rinkime ir kitus rekomenduoja
mus kandidatus, — jie yra tin
kami.

kuopoms, kurios dar nebAl- 
savo; patariu rimtai pagalvoti; 
Esu tikras, kad nariai nesigAi- 

jėi jie bakuos už “Naųjiė- 
rekomenduojamus kandida- 
į dildomąją Tarybą.

jonas Jarus.

les, 
nų” 
tus

SLA. NAfttUS

organizacija, ŠLA., vėl

j?t> Potvynio

Vandeniui atslūgus Pittsburghe, žmones rado dirbtuves, 
krautuves didžiausibj betvarkėj, kaip parodo šis paveikslas. 
Darbitiihkai biiiidb tvarką grąžinti.
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ŠYPSENOS
ŠALYJE

Musiį organizacija, SLA., vėl 
gyvena labai syarbų, opų me
mentą. jos ateitis priklauso 
daug nuo to, kokie bus j'dš 
vitsiililikai. A

SLA. sekretoriaus rapdttAS 
PildbibbŠ Tdtybdš pbšfeuy rb-| 
dp, kad naktų skaičius 
viršija 13,000; kai išsibrdtikČ 
dČLiigiad ktiijp liauju gantb; 
kad kuopų skaičius sumaiejv.\ 
O reikia'pAšakyti, kUtl pAsta-1 
tuoju lAikU padėtis kiek pa
sotinta; AČiU tnhi; kAd Atža- 
kareivltį pblitlikn gfetblkai pa- 
ŽAbbtA:

jAU Vlštems žiiibhia, kaip 
Gegužio - Vitaičio - Vinlko 
Sriipėš pblitika nUpUldė SLA;; 
kada jie pilnai vyravo otda- 
iiižaėijoj: juk tai jų kblię, 
kAd 1930 motais SLA. suskal
dyta ir nuo 23;000 narių hu- 
piildyta iki 13,000.

ŠlU’d tatpU jie it vėl hiojAsi 
sąyo ątžagareivįšką politiką 
užkalti feuŠiviehijhiui; pavers
ti jį priešdatbinihkišku, ptie- 
lankiu fašizmui ir Lietuvos fa- 
MMiUfei VARlžiAi.

(5 pavėlsti SLA tokiu reiš
kia škatidiį shiugį jam uždbo- 
ti; mes Amerikos lietuViai 
priešingi fašizmui. Bile ortįa: 
hižAėijA> liUšistAčius prieš dAt- 
bihihkus, negali bujoti tkfp 
Anierikdš ii'ėtuyių. jPavbrsda- 
fiii TMi5. prifešdąrbiiiinki^ka, 
tAUtidihkal nuvArė jį į kApUŠ. 
Mėš lifettotiftip SušilAUkti sAv'd 
btgahižAfcijAi idkio likimo.

Tėkb patirti; jog pašabidytA 
Šnipai; kurie reiika iifevA “fak- 
tuš” prieš dabartiuj SLA. lįrč- 
židbntą; . Gorima VisAs SLA: 
turtus sugabenti į Dėhha val
stiją; kad tUd; budU palikus 
SLA. iždininką p. Gugį be pa
reigų ir mechaniškai huo jd 
Atslikfatyti; Dedama pastan
gos susivaryti jiio daugiadsid 
delegatų, kad 
pravesti savo 
vyrauti SLA.

Visi SLA; 
priešingi tarti; 
Visi pažangieji SLA. nariai 
tiiri dirbti; kad juo daugtau- 
sta kdlšiį įlodavus už pažhii- 
įfiiįjiį š'ąkaštį tr taipgi išrinkus 
pažangiųjų delegatų j seimą.

Veikitb SLA; iiaudai; llal- 
šiiokitė Už šbkAiičiUš kuUdilla- 
tuŠi

PrėžiUoiitU > 
čius.

Vice-prcz. — 
ŠekrbtbHj — P: jurgeliulė. 
IždiUirtku
Iždo globėjai 

tč ■ ir J.^MiliAti'skas;; •

•tos ateitis priklauso

neveizint visko, 
užmačias ir vėl♦

nariui, krtrie
turi subrūšti.

F. J; Bago-

J. K. Mažukha.

- K.B. G’ugis.
E. Mikužiu-,

Keisti kiniečių pa
pročiai

DAbai* retas žmbgus hešido- 
irti dvieili tolimais nė DuropOS 
kirašlAis — Etibįiija iV Kini
ja. Abiejų jų padėtys gana vie- 
rtodds': vieiiiiš spaudžia italai, 
antrus — jaitohak Dėl to dė
mesio šffaudbje keliaiha daug 
tų kraštų įdbhiybių ir šAvbtiš- 
kiimų. GiA paliesime Kinijos 
pasAkiškĄjį ihandagulną.

kihiškhi rtiandagtmiaš rfeiš- 
Įtik “Ii”. TAČiaU tas Žodelyti^ 
kartų LbiŠkiA irt “dorbVihgą elg- 
š'ėfią”, tad fcinljbje riiandAgu- 
mas siejamas su dorove, kuk- 
hitou ir religija. Kiiiaš yrą 
itiahdaįiiš ' iš ' šibdieš geruiho 
ib meilės artimiri ; j arti tai At- 
rbHo dbbAs veikšhias ir religi
nė pareiga. •Taigi, j dm manda- 
gurnas yra Vidaus dalykas, ta
čiau ir jo formos yrA ypatin
gos, nepAprAšUi riušlifiiotos. 
Kinijbje; nbišštudijavęs pirma 
Visų <• pastočių; riė nesirodyk, 

Įjri rifertbri? pasirodyti esąs bar- 
BAriiS, kuriam ‘Stinga religijos 
lir dbrbveš.

štai- charakteringi Sveikihi- 
mbšiv laipshiai: rankų pakėli
mas iki šibdies; rahkų pakėli
mas iki > kaktos, IbhgVas nusi
lenkimas, gilus itosilenkimas ir 
briklahpihiaš ant . Vieno kelio. 
Didžiausios pagarbos pareiški- 
iiiaš yra VadiriamAsis “kotau”. 
GiA iš prhdžių priklaupiama 
Ant kairib kelio, paskui ant de
šinio ir atšiklaUpUš galva pri- 
IbfikihitiA priė ž&nės. Tokia pa
garba teikiama labai seniems 
ir kilnfefhs dsiiifeniinš, tėvui, 
riibkyt'djbi ii* dieVdmš. Taip ta
rėjo senovėje imperatorių Kp- 
tdu (iš čia ir Vardas “kotau”) 
sveikinti ir ĖŪtbpbs valstybių 
pašiitiitiniai.

Painios ' dpbigos laukia sve
čio, ailAnkiušio kinų jb namuo
se. Pirmiausia jį Sutinka šei
mininkas? prieš Vartus kiemb, 
kur Vra priėmimo namas; čia 
pasiSVfcikihAma rankų įiakėli- 
nrti: Einaht prb Visas dUris, kti- 
HbS veda į priimamąjį kamba
rį; šeimininkas turi beveik per 
prievartų ViSUb stumti savb 
svečią, neš šib pareiga yra sa
kyti: “Aš nedrįstu teiti pirito 
tamstos”. Svečias visada eina 
iš kairės; garbingošibs, pittsėš. 
Taip pat būtina sveikinantis 
nusiimti/akinius. Tik pb tre
čiu pasisveikinimo svečias ir

- Etiopija iV fcini- 

rtodbš': vifeiiUš spaudžia italai, 
antrus — japohat Dėl to dė
mesio spaudbje keliafha daug

Dr. kvotėju — L S. Šlanls- 
lovaitis.

Įlinkite taipgi pažangius na
rius delegatus į ŠLA. seimą.

b'arb} SLA: karių komitetas.

atsisėda ir ima 
čia papra- 
su ypatin- 
atnešamas 

šeimininkas 
tarno ran-

šeimininkas 
kalbėtis. Tačiau ir 
štai dar anksčiau 
gomis apeigomis 
stiklas arbatos, 
turi atsistoti ir, iš
kų paėmęs, stiklą padėti prieš 
svečią, kuris tuoj atsistoja ir, 
pakėlęs rankas, o akis įbedęs . 
į stiklą arbatos, valandėlę sto
vi. Jis turi ir šeimininkui pa
tarnauti ir tik tada, dar kar
tą nusilenkęs, gali pirmas pra
dėti kalbą. Taigi, pirmas! Ar
bata geriama tik tada, kai sve
čias nori baigti vizitą, šeimi
ninkas vėl jį palydi už vartų, 
kur prasideda toks pokalbis, 
mums , gal 5 atrodąs net juokin
gas, bet iš teisybės ėįhąs iš 
tikro kiikluhio.. Pav., svečias 
yra atjojęs; jis sako Šeiminin
kui r “Prašau, grįžk tamsta į 
namus”. Ir - nusilenkia, šeimi
ninkas atsako nusilenkdamas: 
“Prašau, lipk ant arklio”. Sve
čias priešinasi: “Aš nedrįstu”, 
šėimininkas sustoja: “Aš lau
kiu su gilia pagarba”. Dabar 
svečias turi arklį pasivedėti 
pOLą žingsnių, užlipti ir nujo
ti.

Pokalbyje mandagus kinas 
niekuomet nesikreipia į žmogų 
tiesiog, bet vartoja trečiąjį as
menį. Jis sako: “Didysis vy
ras”, “Senasis tėVas”, “Garbin
gasis brolis”. “Broliškoji didy
bė”, o save vadina ‘jaunes
niuoju brbliu”, “mažesniubjuf 
brbliu” ir t. t.

Ne, europietis niėkAda ne
įstengtų išmokti visų kinų 
maiidagumo formų, visų papro
čių vestuvėse, bakaayhošė ir 
kitais atvejais. čiA įiataikys 
tik tikras kinas.

Robebt E. Clemenls, vlbnas 
iŠ Townsendo plano autorių, 
kuris nesenai rezignavo iš br- 
ganizacijos. Dabar kongresas 
veda tyrinėjimą, kad patirti ką 
Townsendininkai daro su pini-* 
gaiš, kuriuos surenka iš sene
lių.
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“SANDAROS” VADAI FAKTU ŠVIESOJE
MM

de-

tarp

Nud to IMikbį kai SLA nariai 
paškliho taUlibirikbš hiio ŠLA 
Vadovybės Už jų nebaisyma 
ŠLA Urt'O, tUi tik filid tada 
šahdarifečiai-tautininkai suska
to saugoti ŠLA Ibbtą “HUd pta- 

.gaištiėš”'. It tik nilb tada tarįi 
šateteriėčiiį te tkiitibittką-fašis- 
tų susidarė tikH Vienybė, — 
bendras frontas, jokių ginčų, 
■jokių skirtumų tarp sandarie- 
čių te mistų dabai- hmtyti. 
Jie dabai* abeji Susimaišė kaip 
kaimynų avyš. Gal kaš pasa
kys, kad ir seniau tarp sanda- 
riečių ir tauiininkų-fašisių ma
žai skirtumo buvo. Taip mažai, 
ket Vis blivti kartais didesrii, 
kantaiš mažesni. Tatai daugiau
siai priklausė nuo to, kdkia ka
da buvo Žihohes “Škhdaroš” 
valdyboj ii- kbkš bbvd organb 
redaktorių^.

“Šahdtifd” stoja Už 
HiUktdtijų

Koki buvo skirtumai 
Sandarieji!) te fašištų, tai tie 
Skirtumai SLA seime Pitts- 
burgh, Pa., 1032 hi. birželio 
mėn. buvo išlygiriti dėl SLA 
“geroves”. 0 pdtaiii, jėi dat ro
dosi kdkiė įiesdšipratiiiiai, tai 
kai ŠLA šėini'e Dėtibitė 1034 
m. jife prateihičją hiiišį su pa
žangiaisiais, Įad Itibj ’ $0 tdš 
“tautiškos” hėtelfhėš išhykb vi
sokie tarp jų nesusipratimai/Ir 
kai kartais pažafigiėji bastobi 
sandariečiams, kad jie susivie
niju šu atgaleiviais fašistais, 
tai jl’e šUkd, kad tokių ątgalėi- 
vių hesą. pąvyždžiiii; Čia įte- 
duOsili kelias išti-Uiikaš iš “Sari-* 
daros”, kurias ji rašė ri^ie fa- 
šistUs-iautihiiikus dar prteš 

/Pitlsbitegho ŠLA š’eifną. “SriH- 
dara” vasario 6 d. 1931 m. ra
šo: “Tie Jvykiai Li'etiiyujfe 192b 
m. paliete ir mūšų išeiviją, mu
sų organizacijas Ahfėrikbjfe, šri- 
silaukėme dirbtinų tautininku 
ir jų riropahuojamoš dišorgani- 
zacijos. Tokie žrhohėš yla rtie- 
gėjai Mussdlihio taktikos ir jo 
eksponuojamos tautines idėjos, 
kurioje rimto principo riei tdu-f 
tinio, nei kitokio bendradarbia
vimo solidarhmųi nei-a ir var
gu bus, net tarpe pačių tiį va
dinamų fašistų nėra solidaru
mo ii- pasitikėjimo vienų ki
tais. Musų ViėnybibinMi pa
žvelgus j musų Brobkįyno ‘Vie
nybės’ grupelę, kurioje keli 
karštagalviai ir, riet butlegeriai 
susispietę pasiskelbė save tau- 
linirikais eksponentais tautinių 
idealų ir pagaliau jau net drįs
ta tos mažos grupeles vardu 
kalbėti apie plačidš tautininkų 
mašėš; kaipo jų pasėkėjus. 
Juokingas pastarasis jų Šukavi
mas Aįite taktines idėjas, tau
tinę vienybę; tautininkų federa
cijos tvėrimą te kitus ‘didvyriš
kus’ jtebjbktus darbų dėl tautos 
labo. Kaip kas gal ir mano; kad 
tuosė visuose ItešbHihiUos'e jų 
atsitehkiftriibse yi-d kbilefehtriio- 
ta didele tdutiirinkų jė^d; Ta
čiau yrd priešingai’> bulelis va
dinanti) bdtlbkerių ir keli JdU- 
ni vyrdi haiidodahiifesi kąsneliu 
duonos; kurią ‘Vtenybč’ jiems 
duoda, britaikaiija tiems širiita- 
pro'cėnliniarris bUtiegėriafris ti
po brt’edariga tdhŪHių idėdliį 
persistato save tautininkais.”

Kas susideda su fašis- 
taišj tas sayd vardą 

teršia
“Sandaros” 4-tam num; 1931 

m. ėditoriale antrašte: “San
daros priešų Manevrai” rašo
ma: “Sariddrai ir sandarie- 
jiairis . nepavydu*, kad Ahieri- 
kos lietuvių fašistai organizuo
jasi; Sandariečihihsį kaipo de
mokratijos šaliriinkamš; nėpa- 
keliUi sb diktdtririj ghrbirito- 
jais — fašistiniu eleriientu”. 
Ir toliau:' “Sanddi-tečiattis svar
bu žinoti pirmutiniai fašistų 
žygiai, žihudami kuriais tiks
lais fašistai organizuojasi, len
gvai galėš kiekViebaš apsisail- 
goti nuo fašistų užmačių, kad 
nesuteršti. savo gero lietuvio

tautibirikd vardo, kad nebriši- 
dėli pi-iė Amėrikus iiėltlVltj 
Idlvlifihj oi-gahiždcijų grioviirid, 
k&ib lad savo tikslu turi teis
tai”. *

“Sandara” Sausio 30 d. 1981 
m. rašo: “Vyrai tautininkai it 
fedėrdritdi! Jųš thfite bitei) tei
sę būti dėriiokrdtybės ir tau
tiško savistovumo principų 
priešais, jėi juniš tas patinka, 
jųš galite apšdhkti lidUdį tariu 
se ir nesuprantančia kaip ji 
privalo save Vardyti, galite tai 
liaudžiai neduoti balso dar pel 
dėsėtką metų”. Bet: “Ateis va- 
laiida, kada iihiidis' subraš Sa
vo teises ir paims šluota iš 
šluoš šavfe VteŠpdčiąiš pdstačiu- 
siutos su pagelba; šautuvų, ka
lėjimų. Ktir jus tūofriet ’šdvb 
vfeidą parodysite? Kokiais psėu- 
do-tautihirikdiš tliohiet šaVė Va
dinsi tėš? ibi juteš rėikės grį- 
šti prie tdiitiŠko šdvištovumb 
principų, kurių jus šiandieh 
taip nepakenčiat, o vadinatės 
‘iautihirikaiš’ ”.

“Sandaros” No. 5 1931 iri. 
rašoma apie vieną “Vienybės” 
šiilą šekariiai: “ttebhr pažvelfe- 
kimė kas bte- Niūrias tas p. Sa- 
gevičihš; ktteis giriasi savo dar
bais taiitoš labui. Amėrikbs lte> 
tuvių tAU^iriiarin hėžiriomhš 
žhidgelis, vargiai vardą pavdr- 
dę Hi'dkdHtiš bąšitdšyli, tenai 
iškylą Lietuvių Mechanikų są
ryšio prieky ir su kitais savo 
sėbrais šurihkę iš Amerikos 
lietuvių apie 60,000 dolerių 
Vyksta į Lietuvą ‘fabrikt) įkur 
ti’; Pariiirkčiujęs Lietuvoje^ ro
dos Virš mėtų laiko, SUgryšta 
Artiėfikon ir Mechatiikų Sąry
šio bteigai ir fabrikai šteiyk- 
std. šidhdiė ' apife Mė'cKanikų 
Sąryšį vyriausias, jb vadas bi
josi ir' ptiširiiiiiti, Vadinasi, 
virš 6b,bOt> dolerių Amferikos 
Itelbvių štiHetų pinigų gėriau- 
šiais ribraiš vhBuojanties su
nyksta vadų ‘darbuotoje,’,. ku-. 
Hos brieky Stovėjo Šagevičius. 
Štai kokis gaiValdą vdddvauja 
TėdeHcijai’. Ir lokiš Ariieri- 
koš lietuvių višubhiėhiriib gy- 
vėniirio škUdųfaš dar drįsta 
bleVyžgbli ir begėdiškai šmei- 
šti Užsitarnavusius tautai vei
kėjus. šlykštu, kad tokie gai
valai tanda Vietos Amerikos 
libliivių (spaudoje šmeišti kitus 
žmohes”.

Vadinasi, puodas puodą va
noja, o abu juodi; Kaip tauti
ninkai, taip ir sandariečiai tvė
rė tas pačias bendroves po 
priedanga patriotizmo ir Lietu
vos atstatymo, prisikaulijo iš 
žmonių šimtifs tūkstančių do
lerių. O kur dabar tos “pelnin
gos” bendrovės? žinoma; pa- 
trijotų kišeniuose.

Lifetiivoš liaudis fdšis- 
tanis fiepritaHą 

“Sandara” balandžio 22 d. 
4032 m. antraštė: Tautininkai 
ir "faiiiininkai1’ rašo: “Lietu
vių tauta susidedanti iš did- 
žiumos žemės darbininkų ir 
amatnihkųt savo širdyje visad 
buvo laisvės mylėtojais bei de
mokratais ir jiems nepakeliui 
su priespaudos garbintojais ii 
prisidengėliais po tautininkų 
kaukė.* Lietuviai visoj didžiu 
moj trokšta riiatyti Savu tau
tą valdantis deihdkratiškai, nes 
tik demokratiniai nusistačiusi 
tauta gali pasekmingai savo 
gyvenimą tinkamai tvarkyti ir 
sutverti sąlygas, prie kurių vi
siems piliečiams btiš gerai gy
venti savo tėvynėje”.

“SaridaM” gegUžio 13 dieną, 
1932 m. rrišb: “Mes šeiriai sa
kėte, kad tie ‘tautininkų* va
dai kerdžiai, o ne politikiėriai. 
Dabar j du ir jte pktys prade
da suprasti/ kad tbkiaiš yra”.

VISUOMET. ŽEMAS KAINAS 
X-RAY 

Vai.: 8:30 iki 8:80 V. yūk.
TEL. UAftRiŠON 0151

Oppositc Pavis Store, 2d Ftoor

Pavasarines

PaskiaUSitį pavasarinių stylių ir spalvų

Visokį Varams Aprėdžiai BargėHo Kainomis

Vienutinė Tokia
tai

_. ... ....
The Dama

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
^iižieduotuvėmš 
Kortelės 
Pasveikinimai, etc.

uzųOt 
ilgiausiu^ 

O tie 
kaip iš

Šimtai lietuviškų dainų W« 
kalboje. Gražus vertimas;

• . . - - • į -..■■■ • •

Lietuvos ir lietuvių tautinės dva 
sios istorija;

Didelis pasirinkimas
Visokio didžio

L JLzarbus

DRAUGIJOMS
Atsišaukimus
Lapelius
Korteles 
Programas 
TikifetUŽPuikiausia knyga visam mūšų 

jūiihiihūi pasiskaityti.
/• ’ ; / ..‘r ' • •

“The Daina” yfū patašyta Lie
tuvos rašytojo Katzenelenbo- 
geno;

Kama $2.00.

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybė. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su speeialėtti linijom ir lietuviš
kais antgalviais.

. uM V ir virš I ■ 
Trubenizuoti Kalnieriai, 

Piiikatiš Bfoadcloths

Tėvai, nupirkite dovanų savo 
vaikams šitą knygų.

Gausite NAUJIENŲ ofise.

PAVASARINIAI SIUTAI
kValduotli UŽpriiteite; kiŠehėm iš jaukė; 

tiiibėliaVU it viėhiihklti Užsegimu

Atsilankyki! t>a ma
tyti Mas puiktaš Ver
tybes. , J u s niekur 

kitiiš panašiu 
nmušitb!

tais “tefechanikaiš”, kurie tiek 
daug tUkštartčių dolbrių iš žiri'o- 
nių iškaulino ir jau tie tuks- 
tahČiąi yj-ą žlugę.

tr dabar Šitasi visokios ; rųšies 
spekuliantų mišinys, sudaręs 
ten “Sargybos bokštą”, puola 
pažangiuosius sLa viršininkus 
ir tuo pačiu sykiu patys veržte

BįžNikftiAMš
Bilas
Biznio Korteles
LaiškuS it KonvertuS
PlakatUŠ

4249 AirčKer Avenuė (KahVpak Archer ir Wiuppl‘e) 
.Štoya$Hą|$aras Antradieni, Ketvirtadieni ir Penktąjį ąpj,. Vakarais, ikį...9 valandos.—šeštadieni iki 10 vai. 

vakaro. Sekmadieniais iki 12 valandai iŠ ryto.
o y r r < r n-*y.»-f **> < n?*'? * V * t - - - - * -    -

Niežėjimo, , Išbėrimu Ir . Dedervinės— 
Žeinio greit " palengvina skatišmūs nuo 
sušvelninti h-it&ęijji nuo Eczemos. spuo
gų ir panašių odos nesveikumų. Per 2o 
metus Žemo vartojamas ir fciriamae 
milijonų kaipo Švarus Ir saugus vals^ 
tas prašalinimui odos Iritacijų. Užglr- 
tas G6od Houšckeeping Bureau. Nbi 
<8,74... 60$ bj $1. Visi vaistinin
kai užlaiko.

r tikit ii v t >»>p n a

patriotai”
“Sandara’’ gegužės 27 dieną, 

1032 m. rašo: “Juk ir šiandiė 
tūli BrOoklyno ir Cievelando 
įjąšiVadliihšiteji save 100 pi-o- 
centiniaiš tautiriiilkais ‘veikė
jais’ teikėsi Sėri'dVČŠ taktikbš 
ir įiĘoįHinbš: girtleštautiŠkU- 
teu ’ii- šineišti kitiiš; te iiteko 
kitu lielUVi^kai ĮteU!džtei riė’dUo- 
tterit. 0 'didesne |ii?še Ameri
kos liėiiivhį šhšidfeda iŠ rdrik- 
pelnių, kiirib visą teikę AiiAe- 
HkOjb įyvėiritemi slinkiai dir- 
bb, u ddbar kenčia didelį Vrir- 
Įrą Ir Hfet badauja. Toji mušu 
iėtilviU tlališ niekad hepašiga: 

riėHinš fiiękb hėdtiddUHčia jtems 
tUUtjrbė ir triUtihinkdis. Jiėfnš 
prigimtis suteikė lietuvybę; bet 
gyvėniriiaš suteikė j ietes Skur
lį ir j te ieškosi išeities. Čia 
jaii ibb proceritinib tauiiriinko 
dbalšiai yba tuščteš Skausmas, 
Hės žMbiieteš lupi šč'lihoš ry
loj ub. Taigi taš tautinlhkų ,žli- 
btiftteš Ii h k lietuvių 
kų reik dlų ir nUštUteė tUbš 
darbihihkiiš į kbhiuništų pąsto- 
g'ę, kui* tiekis ihušų broliams 
yra Žkdante darbiriinkiškas rb- 
jiiš bei lėtesnis ryįojuš”. Ir: 
“jeigti ‘nugurkauiintei patrijo- 
tai’ nesiliaus pMvardžiavę sah- 
djdriečiij bušciČilikaiš ii* kito- 
kteiiš kbhibiiniėHlate, tai ir Šan- 
dariėČtei hčbijoš padaryti bėn- 
dH> £h)htd bu paždtijgioihis lie
tuvių UrgMHižabijoHHš kbvdi 
prieš lietuvybės reikalų prie
šus”. (ftiano pabHukta t. T.)

Sudarė “bendrą frontą” * ,< ■
O dabar su šitais elemen

tais sandariečiai yra sudarę 
vienybę, — bendrą frontą prieš 
pažangiuosius! Sandariečių žo
džiais tariant, jie susivienijo 
sd “diktatūrų gai’bihtojais — 
fašistiniu elementu”, su “prie
spaudos garbintojais ir tfriši- 
deiigėliais pb tautininkų kau
kė”, su skei-džiais; bUtlegeriais-,

KELINES

Taipki Ūicįelis pasirinkimas iŠe-

Naujienos, chieago, iii, r'- į---- -~ w .. -- ... ■ .•---
Veržiasi vėl tik vieni užvaldyti 
SLA. $(frs dabar SLA vadovy
be didžiumoj yra pažangiųjų, 
o ir tai tautininkai, pavertė 
ŠLA organą “Tėvyh’ę” phžah- 
giųjų n’iekiniihui: tą atlieka Vi- 
tai'tis, Vibikaš; Gegužis ir kiti 
tuo labai daug “Tėvyhėš” šiau- 
binirtia vieta SLA ii? kiti'emš 
šVarbiemk rAstanis. Beje, Vi- 
taitiš ir Vįnikdš š^kU, kad Nau
jienos apie juos nėtėišingai ra
šiusios. Jėigti, taip, lai jUodii 
galėjo ai-fea gaji pUšiatekiiiti per 
tas pačias NąujiėnAš, neš Naii" 
j ienos vlsubmėt leidžią lai da
ryti. feeį tuodu pbiiai 
tai darę, z poškina 
straipsnius . “Tėvynėje 
straipsniai — tai lygiai t 
Sargybos bokšto kamino, 
tyt, tiem dviem ponam ne tiek 
rupi Save apsiginti, kiek pa
skleisti SLA nariuose agitaci
jos už “šimtaprocentinius but- 
legerįųs”, “priespaudos garbin
tojus” ir ’ pagamintą sleitą į 
§LA Pild^arybą. Tai dar Sy* 
kį parodo, kam \ tuodu ponai 
tarnauja, ir kiek vertas p. Vi- 
laiČio' tikrinimas, kad jis “Tė
vynėj” vietą taupo... “tik kon- 
struktyviams 1 raštams”.

Šitoks ĮVairkUš kalibro tauti- 
Hinkų blokb Aibržiihąšis vėl už 
valdyti SLA vei-šte Verčia SLA 
barius balsuoti į Pild. Tkryba 
Už pažangiųjų šleifą, butbiii: 
brežidėiitli F. j. Bagočiiis, vicb- 
prezidUntu J. K; Mažiųkna, sek
retorium p-lė Jurgeliutė, iždi
ninku k. Gugiš, iždo globėjai 
p-lė Mikužiute ir Miliauskas; 
daktaru kvotėju1 Stanislovaitiš.

Pasenęs Tautininkas.

PAVASARINIS ATIDARYMAS IR 
iCDionaifiMAtiMliUAVIMranvB
> TAP KAUTAI &

bttbfeitavij Jmhhfotu Užpakaliu—
kiŠehSš iš iailkb įitisSši—bitebegėtos VertybS&

žemo
JR $ KiN IRHITATI O N S



Trečiadienis, balan. 1, 1936
KOVOJA PRIEŠ PARTIJOS BOSUSPolitika

Joseph Triner Company, Chicago

METAI

Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais

OLYMPIAD

GARSINKI® “NAUJIENOSE”
•w?

12- jo
13- jo 
15-jo

BERLIN 
AUGUSI 1-16

akmenynę 
15,000 
17,000 
20,800 
22,000 
46,000 
80,000 
90,000 
92,000 
92,000 
92,000 
92,000 
92,000 

107,250

Tarp Lietuvių 
Demokratų

NORTH 
OIRMAN 
LLOYD.

Platina Bilietus Į 
Velykų Dienos 
Parengimą

Cicero Demokratai
Rengia 1 
Mass-mitingą

Rinkimai Ciceroje
Balandžio 7

1920 .....................
1921 ..................... .
1922, .....................
i92£ ....... ..............
1924 .......... ....... .
1925 . ............. .
1926
1927 .......................
1928 ............. ........
1929 . .............. .1...
1930 ........  ...
1931 ....... ........ .
Gruodžio 24, 1932

130 W. RANDOLPH ST.. CHICAGO, ILL.

I 1MS

Įvairios Organizacijos
Žino
Naudai

PARTIJAI MĖLYNA
GELTONA

JO YPATIŠKOS 
PRIŽIŪRĖTI, KAD DOLESE & SHEPARD 

DĖL 
Sutraukus

Studijuodami savo rinkimi 
nes kampanijos rezultatus, Ci
cero demokratai sako lengvai 
laimėsią vietos valdybos rinki-

Jų atakos daugiausiai a t 
kreiptos prieš Konvalinką, ku 
ris skaitomas republikonų par 
tijos bosu.

To dar negana; šį- 
dešimtukus 

Tai vis iš didelio

Chicagoj plačiai paskleisti ii 
noriai gaudomi bilietai į Vely
kų Dienos parengimą, kuris 
rengiamas Ashland Boulevard 
Auditorijoje John T. Zuris nau-

Apart to, DOLESE and SHEPARD KOMPA- 
kad Cicero miestas užmokėtų jiems

mus, kurie įvyks ateinantį, ant
radienį, balandžio 7 d.

Karšta ir smarki kampanija 
tebeina dar dabar ir pasmarkes 
į savaites pabaigą.

Prisirinkę republikonams ne
smagių faktų iš jų praeities 
administracijų, demokratai sa
vo priešus atakuoja ir. beveik 
neduoda jiems progos prasižio-

Bilietus galima gauti nuo 
kiekvieno John T. Zuris Boos- 
ters nario. (Sp)

Cicero lenkų parapijos salėje, 
prie 13'th ir 50th avė., rytoj 
įvyks demokratų rengiamas ma
sinis mitingas. Kalbės stambiem 
ji demokratų šulai. Prasidės 8 
v. v. Rengėjai kviečia lietuvius 
atsilankyti. —A. R.

Marųuette Park 
Lietuviai Už 
John T.
Žurį

Lietuvių Demokratų kliu- 
bas 15 wardo turėjo mėnesinį 
susirinkimą 20 d. kovo. Buvu- 
sis prezidentas; A. Racykus ir 
dabartinis prezidentas J. P. 
Damkus suteikė kliubu padė
ką nuo J. P. Waitchiaus už 
piniginę paramą jo nelaimės 
valandoje.

Buvo išduotas raportas nuo 
2 metų kliubo gyvavimo ban-

tijos, buvo sušauktas susirin
kimas šemeto svetainėje. žino- 

nepaprastai

Patogus geležinkeliais susisiekimas iš Bremeno 
ar Hamburgo. »

Informacijų klauskite pas vietini agentų arba

Peizok ratai tiki, kad lengvai 
laimes

VISO, kubiškų yardų .................................... 858,050
Visos šios sąšlavos buvo išvežtos pirm negu Demo

kratų viršininkai surado kitą tinkamą vietą dėl išveži
mo vietos sąšlavų. . 4

DOLESE and SHEPARD KOMPANIJA savo byloje 
sako, “kad jie jokiu laiku nėra gavę iš Cicero miesto 
jokio užmokesčio už išvežimą sąšlavų į Hawthorne ak
meninę 
NIJA reikalauj 
tiž išvežimą sąšlavų už visus tuos metus po keturiasde- 
šimts centų (40c) už kubišką y ardą.

KODĖL KONVALINKA-REPUBLIKONAI BIJO KAL
BĖTI APIE ŠIĄ BYLĄ?

Todėl, KONVALINKA-REPUBLIKONAI bijo apie ją 
kalbėti, kad jie nenori pasakyti žmonėms teisybės, bū
tent, kad Dęmokratų viršinįnkai atsisakė daryti biznį su 
DOLĖSE and SHEPARD Kompanija ir DABAR IšGA- 
BENA MIESTO ATMATAS po 18c. Už KUBIŠKĄ YAR 
DĄ! , '

Adv. John T. Zuris kandida 
turą į miesto teisėjus remia 
įvairios lietuvių organizacijos.

Tarp tokių yra, Darius ir Gi
rėnas Legiono Postas, kuris 
pereitą sekmadienį surengė 
bokso ir ristynių vakarą Ho(ly- 
wood svetainėje. Ten sųkęlė 
apie $50 pinigais ir juos įteikė 
adv. Zurio rėmėjams agitacinės 
kampanijos apmokėjimui.

Roselande masinis mitingas
Roselande susiorganizavo J. 

T. Zuris ir SJieldon W. Govier 
Busterių kliubas, kuris balan
džio 5 d. rengia* masinį mitin
gą. Jis įvyks Strumilos svetai
nėje, 107th ir Indiana avė. Mi
tinge atsilankys abu grupės re
miami kandidatai ir kiti kalbė
tojai. Bus programas ir alaus, 
kurį suaukavo vietos biznieriai. 
.Įžanga visiems veltui. Pradžia 
1:30 pp.

Sheldon Govier kandidatuoja 
į 9-to wardo committeemanus.

Senas Antanas.

OFFICE OF COUNTY CIJERIC 
OF COOK COUNTY, ILLINOIS 

STATE OF ILLINOIS > 
COUNTY OF COOK > SS‘

Sutinka su Drovizijom sekcijos 34 
Illinois Primary Rinkimu 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 pririnktuose ir distriktuose Cook 
Kauntes Paviete, po jurisdikcija Cook 
KauntSs Klerko, Antradienyj, Balan
džio 14, 1936, turi būt kaip seka:
DEMOKRAT 
REPUBLIKOfcU 
PARTIJAI ........

IR PALIUDYMUI KURIUO, Aš 
savo ranka šiuomi pridedu Cook 
Kauntės antspaudu šia Kovo 30 
diena. A. D. 1936.

• MICHAEL J. FLYNN 
COUNTY CLERK OF

COOK COUNTY. ILLINOIS.

Pirmus Morgičius 
ant Real Estete
Defaulted ir Vndefaulted

PERKAM UŽ
CASH

Chapman and Co., Ine.
135 S. La Šalie St.

Tel. Franklin 0576

nių susirinko
daug.. Visų ūpas geras. Iš
klausyta daug kalbų, su nuro
dymais Demokratų atskalūnų 
klaidų. ' (Sp.)

“MANO MIELASIS 
SŪNELIS DABAR

VALGO
KAIP PARŠIUKAS...

"Buvo toks kfldas Ir neturėjo ape
tito; nežinojau nė ką daryti*.'

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

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

Kitas svarbus dalykas, kurį KONVALINKA-REPUB
LIKONAI savo prakalbose vengia paminėti tai $400,000 
bila, kurią užvedė DOLESE and SHEPARD Kompanija 
prieš Cicero miestą.

Numeris biloš paduotos į Circuit Court of Cook Coun- 
ty yra Br269152. (šis numeris yra duotas, kad advoka
tai ir kiti' tižinteresuoti asmenys lengvai galėtų patys 
nučekiuoti).

DOLESE and SHEPARD Kompanija valdo akmeny
ną prie Cičero avenue Hawthorne. Per daugelį metų 
Cicero išmesdavo sąšlavas ir atmatas į tą “didelę skylę” 
ant Cicero avenue. Ir per daugelį metų kai Republiko- 
nai buvo'’ofisuose, i visos sąšlavos, atmatos; ir* supurusi 
dalykai iš South Water Street marketo ir susmirdusios 
atmatos iš .Stock Yardų buvo sumetamos į Hawthorhe 
akmenyną...

Per karštus vasaros mėnesius smarvė buvo nepaken
čiama ne tįk Hawthorne apylinkės gyventojams, bet ir 
tiems, kųrįę/vartodavo kelią, kuris randasi arti akme
nynės. Į skundus kuriuos paduodavo Hawthorne gyven
tojai, Republikonai valdihinkai nekreipė jokios domės. 
,,.Kai Demokratai buvo išrinkti į ofisą, jie padarė du 
dalyku:

(1) jie privertė, kad -kompanija neiškrautų sąšlavų 
ir pasmirdusių atmatų į Hawthorn akmenynę ir pada
rė Havvthcrne jaukią ir smagią vietą (2) jie sustabdė 
išvežimą Cicero atmatų į Hawthorne akmenynę. TUO
SYK DOLESE IR SHEPARD KOMPANIJA APSKUNDĖ 
CICERO MIESTĄ SAKYDAMI, KAD NUO 1920 IKI 
GRUODŽIO 24, 1932 VISOS ATMATOS BUVO IŠVEŽA
MOS J AKMENYNĘ IR KAD KOMPANIJA NIEKUOMET 
NĖRA GAVUSI NEI CENTO IR KAD JIE DABAR NORI 
GAUTI $400,000!

štai už ką jie reikalauja, kad jiems, butų užmokėta:
Kubiški yardai 
sąšlavų išvežti į 
Hawthorne

Gubernatorius Henry Horner
Gubernatorius Henry Horner vakar atvyko Chicagon iš sa

vo maršruto Illinois valstijoj, žmonės valstijoj, sakoma, stoja 
už gubernatorių jo kovoj prieš demokratų partijos bosus, kurie 
pasiryžo jį išmesti iš gubernatoriaus vietos. Per sekamas dvi 
savaites gubernatorius ves savo kampaniją Chicagoje, kviesda
mas žmones stoti prieš bosų sauvalę. Vakar jis paleido pirmus 
šuvius savo kalboj, kurią pasakė iš Sherman hotelio. Tarp lie
tuvių Chicagoje taipgi eina judėjimas už gubernatorių Hornerį.

“gerasis veikojas’* jau po kitų 
letena 
•met jisai renka 
bažnyčiai 
pasišventimo visuomenei. No
rėdamas pasitarnauti savo 
dųondaviamsj tankiai “Drau
ge”‘rašo apie jų gerumą. Visi 
jų pagirtinai šiandieną reikš
mės neturi, ir tie gerieji” jų 
darbai piliečiams daėdė iki 
gyvam kaului, ir trumpoj atei
tyje tą visą matysime, nes ba
landžio 7 d. jau čia pat ir visi 
yra pasirengę balsuoti.

Tarp kandidatų figūruoja 
musų tautietis E. Kavval-Ka- 
valiauskas. Jis čia gimęs ir 
augės, čia mokslus ėjęs, čia jo 
tėvai, giminės, kaimynai. Argi 
gali būti abejonė jo išrinki
mui?

Tame pačiame‘sąraše į pre
zidentus eina J. S. Krak Žmo
gus nuoširdus, atviras, labai 
gerai pažįsta lietuvius ir turi 
apie juos gerą nuomonę. Kai
po prezidentas duoda užtikri
nimą, kad jis nėra kontrolei 
jokios politinės mašinos. De
mokratų atskalos, Konvalin- 
kos, primetimai nieko bendro 
neturi. Jų laikai jau atgy
venti ir dabar negrįž. Dabar 
pradėta visai su nauja. Nau
ji, švarus žmonės.

Praeitą ketvirtadienį, vaka
re, pastangomis advokato L. 
W. Kižo, antro precinkto ko
miteto nuo Republikonų par-

W. A. ALEXANDER & CO. NORĖJO PALAIKYTI 
APDRAUDOS BIZNĮ IR STOFFEL NORĖJO PALAIKYTI 
SAVO KOMIŠENĄ!

Dėl tos priežasties Stoffel mėgino priversti DEMO
KRATŲ PARTIJĄ paremti jo kandidatūrą ant miesto 
klerko ant DEMOKRATŲ TIKIETO ir kuomet visais sa
vo grasinimais nieko neatsiekė, jis perėjo pas KONVA- 
LINKA-REPUBLIKONUS ir paliko jų kandidatų.

Trečia priežastis kuri prigundė Stoffelį eiti į politiką, 
pasak Tribūno esanti ta, kad Stoffel šeimyna yra DO
LESE & SHEPARD šėrininkais, kuriems priklauso są
šlavyno akmenynas Hawthorne, ir kuri kompanija da
bar skundžia Cicero miestą dėl $400,000. Bitoje, kurią 
užvedė Doiese & Shepard Co. prieš Cicero miestą pasa
kyta, Cicero miestas išmesdavo savo atmatas nuo 1920 
iki 1931 Doiese & Shepard akmenyne, IR KAD REPUB
LIKONŲ VALDININKAI NIEKAD NIEKO TAI KOM
PANIJAI NEMOKĖJO, ir kad Cicero miestas jiems sko
lingas maždaug $400,000.

John Stofferio brolis, VVilliam Stoffel laikąs augštą 
vietą Doiese & Shepard kompanijoje, Stoffel šeimyna 
esanti ne mažos vertės šėrininkais šioj kompanijoj. JEI
GU JOHN STOFFEL BUS IŠRINKTAS Į CICERO MIES
TO KLERKO OFISĄ, TAI BUS DĖL 
NAUDOS 
KOMPANIJAI BUTŲ UŽMOKĖTA TIE $400,000 
KURIŲ JIE DABAR SKUNDŽIA CICERO! 
visas informacijas suteiktas per Tribūne, Stoffel kandi
datuoja į miesto klerkus todėl, kad pataikyti W. A. 
Alexander & Co. interesus miesto apdraudoje; jis yra 
kandidatu todėl, kad jis užinteresuotas į komisus nuo 
kiekvienos apdraudos; jis yra kandidatu todėl, kad jo 
šeimyna yra užinteresuota į tą $400,000 bilą, užvestą 
prieš Cicero per Doiese & Shepard kompaniją.

Tokie yra faktai kaip paduoti Cicero Tribūne, asmens 
kurio teisingumui negalima abejoti. Šio gi laikraščio 
leidėjai tiki, kad Cicero žmonės turi teisę žinoti visus 
tuos faktus.

NEUŽMIRŠKIT, KAD KONVALINKA VĖL NORI BŪT 
CICERO MIESTO BOSU!

Lietuvių Demokratų Head- 
ųuarters, Morrison viešbutyje, 
veikimas nepaprastai pagyvėjo. 
Jonas Rėkus, Lietuvių Demo
kratų Lygos pirmininkas, pa
skyrė žinomą lietuvių visuome
nininką ir 13-jo Wardo Lietu
vių Demokratų Kliubo sekreto
rių Joną Juozaitį, tų headųuar- 
terš vedėju. Jam pagelbėti su
tiko 12-jo wardo kliubo pirmi
ninkas Kazys Stencel ir 15-jo 
wardo kliubo pirm. Juozas 
Damkus, Jr.

šią savaitę visiems žino
miems lietuviams balsuotojams 
yra išsiuntinėjami laiškai, ku
riuose raginama vieningai bal
suoti už Joną Zurį į teisėjus, 
Herman Bundesen į gubernato
rius ir Franklin D. Roosevelt į 
prezidentus.

Taipgi tuose warduose, kur 
lietuviai yra skaitlingai apsigy
venę, jie yra raginami išbalsuo- 
ti ward committeeman’ais tuos 
kandidatus, kurie yra parodę 
prielankumo lietuviams ir jų 
organizacijoms. Tarp tokių yra 
9-to wardo Sheldon Govier; 11 
wardo 
wardo 
wardo 
wardo

kieto. Pasirodė nuostolio, ta- 
čiaus nariais padarė kliubą 
turtingesnių.

Piknikų komisija pranešė, 
kad paėmė Joseph Spaičio 
daržą piknikams, pirmas įvyks 
24 d. gegužio, antras — 16 d. 
rugpiučio.

Raporte iš demokr. kįįųbų 
lygos tapo pranešta, kad yra 
rengiamas piknikas 21 d. bir
želio Liepos darže.

Prezdėntas J. P. Damkus 
gražia kalba paprašė, kad vi
si balsuotų už John T. žurį į 
teisėjus. Nariuose pasireiškė 
jausmingas užtikrinimas ir vi
si vienbalsiai pritarė preziden
to prašimui.

Buvo pranešta, kad kliubo 
labai veiklus narys Juozapas 
Saikus sunkiai susirgo ir ran
dasi šv. Juozapo. ligoninėj. 
Prašoma narių aplankyti. Prie 
kliubo prisirašė 7 nauji na
riai. Kitas susirinkimas įvyks 
17 d. balandžio. .7. 5. V.

Ciceriečio-Republikono
CICERO. — Politika kaip 

kam nevisai bloga. Nors ne 
ilgam, bet gauna šį-tą. Mes tu
rim savo tarpe įvairių “poli- 
tišinų”, kaip svetimtaučių taip 
ir savo tautiečių. Vienas iš vi
sų statosi mądriausias; nerei
kalauja jokių darbų, tiktai 
nori pagelbėti kitiems. Bet 
taip nebūna ir šiandien tas

COLUMBUS *
HANSA ~ DEUTSCHLAND 
HAMBURG ~ NE W YORK

7 DIENOS Į LIETUVĄ
Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN ir EUROPA 
Bremerhavene užtikrina patogią kelionę i Kauną.

Hugh Connelly
Frank Zintak 

Michael J.Flynn 
Richard Frolick.

Lietuvis.

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

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

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

niu d — bgarsins • \ I ■ Per DrauSiją Užsienio Lietuviams
Remti galite pasiskelbti viso pa- 

■■ ■ K šaulio lietuvių spaudoje.
Dėl Sąlygų n IT T į> 
kreipkis j 1/ U Li lt

Nepriklausomybės Aikšte 3, KAUNAS, LITHUANIA

PAKALBĖKIM apie sąšlavyną-
Per 12 metų Republikonų valdininkai daleido, kad 

Cicero butų išnaudojamas per DOLESE & SHEPARD 
kompaniją. Per 12 metų Republikonų valdininkai iš- 
vešdavo atmatas į Hawthorne. Per 12 metų jie pavely
davo viską išmesti į Hawthorne akmenyną.

MES NESAKOME, KAD “BIZNIS” SU DOLESE & 
SHEPARD KOMPANIJA ATNEŠĖ PINIGĄ Į REPUBLI
KONŲ VIRŠININKŲ- KIŠENIUS, BET MES SAKOME, 
KAD DABAR CICERO GALI ATSIDURTI KEBLIOJE 
PADĖTYJ SU $400,000 BILA, KURI BUVO UŽTRAUK
TA KAI KONVALINKA-REPUBLIKONAI BUVO VAL
DŽIOJ!
’ Ar) gali žmonės) kurie yra atsakomingi už šią bilą ti
kėtis, kad Cicero juos paremtų? Ar gali Jimmy “Kon- 
valinka” Pelikan, kuris buvo viršininku nuo 1928 iki 
1932, tikėtis žmonių paramos*, kai jis yra vienas iš tų 
atsakomingų viršininkų, už tą $400,000 DOLESE and 
SHEPARD kompanijos bilą?

Mes prašome KONVALINKA-REPUBLIKONŲ, ir mes 
prašome Jįmmy Pelikan pasakyti Cicero žmonėms, 
apie tą $400,000 bilą, męs prašome juos paaiškinti ko
dėl Cicero mieštas po Republikonų valdininkais turėjo 
mokėti 40c. už išvežimą kubiško yardą atmatų, kuomet 
Demokratų viršininkai galėjo gauti tokį pat patarnavi
mą už tiktai 18 centų už kubišką yardą; mes klausiame 
KONVALINKA-REPUBLIKONŲ kodėl Republikonų val
dininkai nedarė pastangų sustabdyti vežimą South 
Water Street ir Stock Yardų atmatų į Cicero?

Mes reikalaujame atsakyti į šiuos klausimus, nes Ci
cero žmonės to klausia!
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Raštai skiriami j Šį skyrių turi būti adresuojami r‘Musų Skaitytojams”.
Būtinai pridekite ešvo vardų ir pavardę*
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MR & MRS. CHARLES CHAPLIN

Nebesiginčija Per
Rinkimus
Puošėsi prezidento paveikslais

Per prezidentų rinkimus, bū
davo, piliečiai ginčydavosi vie
ni už vieną, kiti už kitą, lo
čiau per paskutinius rinkimus, 
kada buvo išrinktas prež. Roo* 
seveltas, tų ginčų hebebuVv. 
Vietoj to, visos įstaigos ir krau
tuves pasipuošė jo paveikiais. 
Neatsiliko ir šiaip paprastas 
amatininkas ar pilietis.

Roosevelto nuveiktieji dbrbai

Iš “sausosios” Amerikos pa
darė “šlapiąją”. Iš to sekė 

f. atidarymas senai jau užleistų 
< darbų, kur gavo ne vienas dar- 
į bininkas sau darbo. Bačkų dirb-

-.CSV ,

Draug^ijtl Žinios
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» Šiandien SLA. 226 
Kuopos Susirinkimas

renkama Pildoma 
Taryba ir Seimo 
Delegatai *

NORTH SIDE. — šį vakarą, 
kai 7:30 vai. J. Grigaičio salė
je, 3804 Armtage Avė. SLA. 
226 kuopa laikys susirinkimą. 
Bus renkama Pildoma Taryba 
ir Seimo delegatai. Visi nariai 
prašomi pribūti laiku.

t- — Narys.

!; Žagariečių Kliubo
> i Naujienėlės ir 
i|Klaidos bi> ... .u........4«..«
• į Suširinkimo aprašyme pir

madienį, įsiskverbė šios klai- 
*dos: praleista nauja narė, E- 
.milija Stanaitienė. Vietoj Pati-

• don, turėjo būti: F, Pauldon.
Vietoj Mitrikas, turėjo būti: 
Niprikas. Pelnas nuo vakaro 
$68.90*

. Žagariečių kliubas dėkoja

P-ui Dvilaičiui iš Cicero už 
dovaną, pusę statinės alaus ir 
taip pat toms ypatoms, kurios 
neatsilankė į vakarienę, bet

• prisiuntė daug gražių dovanė-
• Hų.
i. žagariečių kliubo 
i '

•f . • U.M, ................ . ............... Iltį

ALTON, III. — Gamta buvo labai duosni 18 metų Robertui 
Wadlow ūgio atžvilgiu. Jis yra nemažiau ir nedaugiau kaip 8 

t^pėdas 4 colius aukštas. Jo du jaunesni broliai negali nei svajo
ti Robertui prilygti.

tuvių, atidarymas butelių 
kamščių ir panašus kiti darbai 
vis tai buvo to pasekmės.

Paskui atsidarė tūkstančiai 
aludžių^ buvo suteikta pašalpbš 
bedarbiams, vėliau ir jiems 
valdžios darbai. Jiems moka* 
ma po $55 į mėnesį, iš ko gali 
pragyventi.

Prezidento paveikslų nebesi
mato

Na,‘ ar dabar begalima ma
tyti prezidento paveikslų lan
guose? Kur jie dingo?

Iš pradžios jis buvo visiems 
mielas, o dabar jau ne* Ne gi 
jis jau toks blogas. Juk jis vi
sus prezidentus “subytino’\ 
daug nuveikė ir dar veikia. Bet 
visiems negali įtikti.

•—Senas Amerikonas*
1

aplaikė iš Žagarės padėkos 
laišką, kur pažymi ir didžiai 
dėkoja už aukas, —.R. £

TARP MUSU 
BIZNIERIŲ

Tinkama vieta vyrams 
pasipuošti Brighton 
Park Clothiers 
4249 Archer Avė.

Artinasi Velykos—linksmiau 
šia ir gražiausia pavasario 
šventė.- Kiekvienus f Vyras, ber
niukas ir vaikas stengiasi Ve
lykoms turėti naują siutą, 
kepurę, marškinius.

Vyrai turi išeiti į gatvę, susi
tikti su draugais it pasirodyti 
savo naują siutą. Taip pat hb- 
ri, daryti ir berniukai. Koks 
tuomet džiaugsmas ir malonu
mas berniukui, jei jis gali 
Velykoms įsigyti naują siutą!

Kur pirkti Velykoms siutą ?
Brighton Park Clothiers 

4249 Archer Avenue, jau 16 
metų yra tame biznyje, o 
Brighton Parke 11 metų, šio
je krautuvėje vyrai iš Brigį- 

valdyba toh Parko net ir iš kitų kolte
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Charite Chaplin, visame pasaulyje pagarsėjęs filmų komi- 
kas> kuris nesenai paskelbė, kad artistė Pąulette Goddard bus 
MtS; Chaplin. Jie abU dabar atostogauja Azijoje. 
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pasipuošimus* Dabar
nijų* perka sau čia siutus ir 
kitus
šioje krautuvėje yra pavasa
rinis išpardavimas* Vilnoniai 
siutai šiame pavasariniame 
išpardavime po $17*95—$19*05. 
“Top-kaUtai” po $15.95 ir po 
$17i95.

Vidurnakty už tokias kai
nas vilnonio siuto negalima 
gauti*

Užtai, patartina vyrams nti- 
važiitoti į Brighton Park Clo
thiers krautuvę ; ir nusipirkti 
Velykonisi i sau! gerą 1 vilnonį 
sitttą/ ?

šios krautuvės skelbimas 
telpa šiandien “Naujienose” ir 
jis tilps dar balandžio 3 ir 9 
dieną.

Savininkas šios krautuves 
giria lietuvius kostlimerius ir 
kviečia pas jį atsilankytiJšia
me prieš pat Velykas išparda>- 
vime. —Biznio Žvalgas.

šešla-

Stanley Walickos 
Gimtadienio 
Pokilis

T0WN OF LAKE. —
dienio vakarą ‘28 d., Stanley
Walickos namuose, po adresu 
4119 So. Ashland Avė.’ įvyko 
retas dalykas,-būtent, jo ginta- 
dienio minėjimo pokilis.

P-iiai Walickos yra seni tos 
apielinkės Tavern biznieriai, 

no ir labdarybės darbuotę ir, 
taip pat, progresyvius laikraš
čius. Jib rėmė ir antrąjį skri
dimą. Todėl, jie ir patys tu
ri įsigyję duug geVų lietuvių 
ir svetimtaučių tarpe.

Po’kili's Užsitęsė per naktį, 
kur viši draugiškai ir links
mai prie gardžių p-ios Walifc* 
kienės pagamintų valgių, pra
leido laiką. Buvo ne tik gė
rimų,, bet ir šokiai prie gerbs 
muzikos*

Visiems už suteiktas dova
nas ir gėles, bei atsilankymą, 
pp. Walickai taria širdingą 
ačių. Senas Petras^

Tarp Taverninkų
UHlDGEl’OlVr. — Audito- 

rium Sub Way Centcr and 
Cafe ■— tai lietuvių savininkų 
pp. J. O. JanUlevičią t užeiga. 
Randasi Liet. Auditoriumo na
muose, prie 3133 So. H&lšted; 
st* čia yra aludė ir bowling, 
biliardasi mandagus patarna
vimus, valgymai. Griežia mu7 
zika trečiadieniais, penktadie
niais, šeštadėhiais ir sekma- 
dieniaiss U floor show* Dirba 
net 18 darbininkų. •

» v . - /-y
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Milda RestaurUnt, 3206 So. 
Halsted st* Savininkai, pp. 
Lukai. Tai pirmos klasės val

gykla, "■ kur ■ visuomet galinta 
gauti šviežių lietuviškų ir ame
rikoniškų yalgių.

S(i . 
i , Rumčikų Užeiga, 3106 South 
Halsted st. Gražiai išpuoštu, 
ir galimą gąutį geros rūšies 
gėrimų ir įjįųąndagų patarna
vimą. Reikia pastebėti, kad 
pp. RumČikai. yra senį ‘Nau
jienų” skaitytojai ir rėmėjai ir 
bendrai lab(ąi draugiški žmo
nės. . ,.......

- . . , .... ; —■

' Lilac' 11*111,0^08 810 E.'75
st šios'gru^ioš Užeigos savi- 
nininkas yra Joseph Gavrl — 
GavrilaVičius. i Tai senas Ta- 
yern ir Real’Eštate biznieriuš. 
čia“ visuomet galima gauti ge
ros užkandos >ir mandagų pa- 
tarnavimą;- penktadienuis duo- 
damd žuvis,1 o šeštadieniais 
griežia mužiku ir j Uuitimas ga1- 
li pasišokti. 1

: .v^L.-O------- -

Gelėiies kfaullivninlcai
MELROŠE PARK. — A. An- 

drėvvs hardivure krautuvė ran
dasi Rrie 1904 LUkė st. Tai 
didelė ir pilnai pridėta įvairių 
geležies išdirbinių krauttiVČ. 
P-as Andrevvs yra geras tau
tietis, datig prisidėjęs prie 
antrojo skridimo ■ ir senas 
“Naujienų” skaitytojas. Patar
tina inelroseparkiečams visuo
met paremti savo- gerą tau* 
tietį.

Pirkite Garimus Vely* 
koms Pas Lietuvį

DidžiaušiS pasirinkimas visokių g& 
rimų ■— degtinės, vyno iš bačkos, 
alaus keisais ir bačkutėmis* PriS‘ 
tatdmė i namus. _
MONARCH WINE & LlQUOR CO* 

geras siuvėjas ir musų tautie- 3529 sf^aisted S^^ulevard 7253 
- id.. i n »,'i 11 i . j; ■;   —, ■ , ». ... ... «■ .i,. * * -i— j............. .

Siuvėjai
Tony, The Cleaner, 2555 W. 

43rd st* Neužmirškite kad thi 

Petronėle Kešerauskienė 
po tėvais Štikliutė

Pėršiskyrė šų šiuo pašhųliU koVo 29 d., '8:45 vai. va
kare. Gimusi Lietuvoj, Liepalotų kaime; Naumiesčio par., 
Šakių apskr.

Paliko didelišmiė nuliūdime „Vyrą vaistininką Juozą 
Keserauską, seseris O. Vikšrierię Chicagoj, P* Kęmežienę 
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 Ct. Laidotuvės įvyks ketverge 2 vai. 
po piėlų, iš kur bus nulydėta j Bohemiali National kapi
nių krfematori ją, 5255 N. Crawford avė., b pelenai pagal 
velionės norą bus parvežti į Lietuvą ir palaidoti 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 liekiatue: vyras, seserys, broliai ir giminės.
Laidotuvėms patarnauja A. Petkus, tek Cicero 2109.

iiš* SOnUS ‘Nktijienų” Skaity
tojas; Jis netik siuva naujus 
drabužius, bet ir taiso bei va
lo senus. Senas Petras.

Chicagos Draugijų, 
KHubų Valdybos 

1936 metams
DRAUGYSTES TAUtlšKA gAR- 

SUŠ VARDAS, LIETUVIU IR 
LIETUVAIČIŲ, valdyba 1936 me
tais: Antanas Ivanaitis — pirm.* 
5542 S. Talman Avė.; P. Ukotki— 
pirm, pag.* /4649 S. WAshtenaw 
AVe.; I., YUškėnas — hut. rast.; 
2547 W, 45 Sti; B. Judeiko — fin. 
rašt., 1Š03 W., 45 St; K. Cibulskis 
kas. gibb., 4009 S. Paulina St.: 
F* Stankus — ižd„ 1812 W 46 St*: 
F. Diktus — teisėjas, 4544 So* 
Marshfield Avė.; S. Vaitekaitis -*-• 
maršalka, 8508 W. 61 St; Bruho 
Judeiko —- koresp.
Valdyba btaneša, kad istatai yra 

jau pataisyti,
Sūsirinkiniai atsibuna kas mėnesio 

birbia šekmėdiėliii 2 vai .po piėt, 
A. Czesnos svetainėj, 4501 South 
Paulina St.

AMERICAN LITltuANlAN CITg- 
ZENS. POUTICAL AND BEN> 
FlCIAt CLUB 12 WafčL Valdybą 
1986 metams: pirm. — J. Svita- 
riUs* 4819 Tripp Avė.: Pifih pag. 
—r Ahaštazija BėltašteliŠ, 4488 S. 
Sawyer Avė;; nut. rašt. — Paul 
J. Petraitis* 8159 S* Halsted St., 
Tel. Colunibus 10272; turin rašt. 
-- B* Putrimas, 4536 S* Turner 
Avė*; kontr, raRt. *— Frances

T avernos
Kur Susirenka Lietuviai

THOMAS BUFFET
Gražiausia lietuvio vifeta Jackson 
Parke. Geriausios rūšies degtinė, 
Berghoff alus, vynas, cigarai. Kas
dien šilti valgiai ir sandWiches» Penk
tadieniais žuvis, šeštadienias muzi
ka. Atvažiavę i Jackson Parka nepa
mirškit aplankyti Šios gražios vietos. 
THOMAS ALEKSYNAS. Savininkas 
6828 Stony Island AVe. Fairfak 1104

UžEIltlTE PAS LIETUVI
PETER’S BUFFET 

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

Degtinė. Sandvičiai ir Chile. 
PETER KAZWELU Sav.

6334 So. Wėėtefti AVė.
Tel* Prospect 5086 Chfcago, III

BISMARK TAVERN
Mano užeigoje Vlados randasi ge^ 
ros ruireš''degtini, Bismarck alus, 
cigarai ir tnandagus patarnavimas. 
Taipgi yra svetainė dėl mitingų, ve- 
štiiVith parių ar kitų parengimų. Sta
lai dėl moterų ar merginų, gražiausi 
barai Chicagoje, už kuriuos gavo pir
ma dovana pirtnbje pasaulinėje pa
rodoje Chicagoje, 1893 iii; Neuž
mirškite apsilankyti pas našliukų. 
JOS. KlAUDA. 6101 So. State St*
. ......... —.. ........ r ............ — ■

SPRINGINN
Musų užeipfdjb Visados gteroš tušife^ 
degtinė, alus; cigarai, ■ cigaretai ii 
skanūs Užkandžiai platforma dėl 
šokių veltui, draugijoms, išVUžiaVi-

82th and Kean Avė* Willow Surinkt

HIGH LIFE INN
Kviečiu visus draugus it pažįstamus 
atsilankyti i mano Užeiga. Visadd? 
randasi geriausios rUšifeš degtinė, 
alus* cigarai, linksmas it mandagus 

patarnavimas.
MARIE MARKEL, Šav* 

3416 S. Wallące St. 
Tel. Boulevard 3489.

Wittis, 4469 Arther Avė.; kasos 
globėją — 8 .Chiesnienė, 4426 8. 
Whipple St.; kasiėrius — Helena 
GrambntienŠ, 4535 S. Rockwell St; 
Dr. kvotėjas — Dr. A. J. Manikas. 
2519 W. 48 St., Tel. Lafayettte 
8051; teisėjas. — J. Romanas; 
maršalka — J. Balčitis; Bohdsma- 
naiu K. Gfėmontas, 4535 South 
ROckNVell St* Tel, Lafayette 2418, 
J. Baršauskas, 4156 Archer Avė., 
A. Saldukas, 4038 Archer Avė.. 
Tel. Lafayette 6719; Koftiisi.ia Pb- 
litišjkb Skyriaus:-Paul J. Petraitis. 
3159 S. Halsted St, Tel. CoiuinbUS 
10272, A. Saldukas, <088 Archer 
Avė., Tel. Lafayette 6719, Dr. A. 
J. Manikas, 2519 W. 48 St. Tel. 
Lafayette 3051: Piliečių w Popierių 
Komisija* A. Saldukas. 4038 Archer 
Avė,, Tel. Lafayette 6719. B. Put* 
rimas, 4536 S. Turhėr AVė., Tėl. 
Virginia 1309.
Susirinkimai laikomi HbllywoOd 

Hali* 2417 W. 43 St

yAtmŠKAŠ KLiOBAg ^Chicagoj, 
Iii. Valdyba išrinkta 1936 metams

j* ' r., i ■ * ■ •Ui.

SUSIRINKIMAI
--------------- 1. t „Į. T M*. -.MM

I ............. '----------------- l • ' '

PARENGIMAI
_____ 2_;....... ' ■' . . - • ---*---------------------- ------------- --

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

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

BALANDŽIO 4—-L. Socialistų Sąjungos Chicagos Centralinės 
Kuopos Draugiškas Vakarėlis, W. Neffo svetainėj e, 2485 
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 Watdo Lietuvių Amerikos Demokratų Organi
zacijos bankietas pagerbimui John T. /Zurio, Hollywood 
svetainėje, 2417 West 43rd street. Programas, vakarie
nė, Šokiai, kalbėtojai. Įžanga $1. Pradžia 8 v* v.

BALANDŽIO 5—9‘to Wardo Lietuvių Reguliarių demokratų ma
sinis mitingas parėmimui John T. ŽUtio 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, Centrąlinėje Dem. raštinėje, Morrison viešbu
tyje ir pas kiekvieną J* T. Zurio rėmėją*

BALANDŽIO 17—Lietuvių Jaunimo Draugijos (L*Y»S.) Buhto 
Party, Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 8188 South Hal
sted street, 7:30 vai. vakare* Tikslas padengti Išlaidas 
meno ir dailės parodo, kuri rengiama Mandel Brothers 
krautuvėje, taipgi atgabenti eksponatų iš užmiesčio. DaUg 
dovanų laimėjimui ir gražus programas. Bilietai 25e*

GEGUŽĖS 3.—Chicagos Lietuvių DarUgijos Iniciacijos, Dovanų 
Laimėjimų, šokių ir įdomybių vakaras, Ashland Boule
vard Auditorium, kampas Ashland Boulevard ir Van 
Buren Sts. Pradžia 2:80 v. p.p. Įžanga $1.00.

ŠIANDIEN
SLA* 364oš Kuopos mėnesinis susirinkimas (troč., bal. i d.) 7:30 

vai* vakare Chičagos Lietuvių Auditorijoje, 3138 South 
Halisted Street. Visi nariai prašomi dalyvauti, nes įvyks 
Pildomosios Tarybos ir Seimo delegatų rinkimai. Rašt. J. 
Balčiūnas.

SLA. 139 Kuopbš (Roselande) mėnesinis svarbus susirinkimas 
(treč. bal. 1 d.) Palmer Park svetainėje, llth ir Indiana 
avenue, 7:30 P. M. Pildomosios Tarybos ir seimo delega
tų rinkimai. Visi nariai prdšomi būti. Vaidyba.

Lietuvių Moterų Piliečių Lygos ekstra susirinkimas (treč., bal. 
1 d.) Fellowship House svetainėje, 831 W. 33rd pla''e, 
7:30 v. v. Visos narės yra kviečiamos atsilankyti, nes 
reikia aptarti daug svarbių reikalų apie ateinančius rin- 
kmus. Stella Wodman, rašt.

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

SLA 109 Kuopos susirinkimas (treč. bal. 1) W. Nef f o svetai
nėje, 2435 S. Leavitt Street, 8 v. v. Visi nariai malonė
kite būti laiku, nes bus renkama Pildomoji Taryba ir 
delegatai į seimą. Visų narių priedermė yra balsuoti.

Valdyba.
Lietuvių Namų Savininkų, Bridgeporte, bertaininiš susirinki

mas (treč. bal. 1) 7:30 v. v. Chicagos Lietuvių Audiio- 
rijoję, 3133 South Halsted street. Namų savininkai rna- 
lohėkite skaitlingai atsilankyti. S. Kddėvičia, *a$t» ;

RYTOJ
SLA. 289*tos Kuopos, Harvey, III., svarbus Susirinkimas (ketv. 

bal. 2) J. Sematavičiaus svetainėje, 15609 South Halsted 
street, 7 v. v. Nariai ir narės, dalyvaukite visi, nes bus 
rinkimui SLA. Pildomosios Tarybos* Atsilankykite nors 
sykį į 2 metu ir atlikite savo pareigą. Bus renkami de
legatai Į Cleveland, O., seimą* A. L. Skirmoht, sekt.

Morhing Staf KiiubO mėnesinis susirinkimas (kėtv., bal. R) 
Klubo rūmuose, 2007 North avenue, 8 v. v. (antram aukš
te). Yra daug svarbių reikalų aptarti* Nariai prašomi 
nesivėluDti* Rast. M. Chepul.

Cicero Demokratų Mass-mitingas, (ketv. bal. 2 d. 8 v. v. vie
tinės lenkų parapijos svetainėje, IBth ir 50th avenue. 
Visi lietuviai kviečiami atsilankyti šiame mitinge. 8 v* V.

(Sp.
-.......... . ■ • ■ ’ ........... ......... -  —■ - -—...

sekanti: J, Rūta —.piftnittlnku. 
3267 S. Halsted St; P. Kiltas — 
pagelbininku, 8347 Lituanice Avė.- 
S. KUncevičia — nut. rašt, 3220 
S. Union Avė.; F. Kasperas — 
fin. rašt, 3534 S. Lawe Avė.; V. 
Dulevičia — kontr. rast., 812 — 
33 St; J* Balčiūnas — kfasierius, 
3200 S. Lawė Avė.; J* Mauhauskis, 

kasos globėjas, 4802 S. Sacra- 
mento Avė.; F. Kuncevičia — ka
sos globėjas, 3201 Lawe Avė.; K. 
Valaitis ligonių lankytojas. 
3806 S. Union Avė.
Susirinkimai įvyksta kas mėnesio 

pirma penktadieni 7:30 vai. vakaro 
Lietuvių Auditorijoje. 3183 South 
Halsted St.

“LIETUVA* BENO valdyba 1986 
metams: Frank Endrejauskas — 
pirm.; Frank Bistras — pag, i Jo- 

■ seph Dalukas <*-* hut rast; Kos- 
tantas Janušauskas — kasierius: 
Eris Reksnis it Leonės * Jaseviče 
— kasos globėjai; Ignacas JurVvi- 
čė — maršalka; K. Philips —• Ude- 
risj joseph Keturakis *** pagelb.
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Atsišaukimas j Chicagos 
Lietuvių Organizacijas

PAKVIETIMAS Į KONFERENCIJA DĖL 
AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESO

Yra proponuojama šaukti Amerikos Lietu
vių kongresą Clevelaride Birželio 20 ir 21d. Pa
sisakymas už atsteigimą ir gynimą, demokratijos 
Lietuvoj bus svarbiausias kongreso tikslas., :

Kad kongresas nebūtų kurios nors partijos 
įrankiu, jo šaukimas pavedamas organizacijoms, 
kurių atstovai apsvarstys ir nutars visus kongre
so šaukimo detalius. Draugijų, kuopų ir kliubų 
atstovų konferencija Chicagoj įvyks Balandžio 
19 d. 1:30 vai. po piet Neffo svetainėj, 2435 South 
Leavitt Street. Į konferenciją organizacijos, ku
rios turi nedaugiau kaip 50 narių, siunčia į kon
ferenciją po vieną atstovą, o nuo didesnių, po 
vieną atstovą nuo kiekvieno 50-ties narių.

ji Jei jūsų organizaciją nęspės išrinkti atsto- 
nariai yra kviečiami dalyvauti.

E. MIKUŽIUTĖ, 
Demokratijos Gynimo Komiteto:

, z - ^Laikinė Skretorė.
‘ " ’* ■. s . *' / ■ • ■ i

■ .. . '■'■■■"♦.■m...į?.... ................  1■

Įy^raldybos
i < W Vi » 'J.. -

Lietuvos

t 
tP. Tarybos rinkimai

- SLA. 36-toje 
Kuopoje

SLA. 36-toje kuopoje šian
dien vakare įvyks Pildomosios 
Tarybos ir seimo delegatų rin
kimai. ' ’ '

Susirinkimas įvyks Chicagcč.

Lietuvių Auditorijoje, 3133 S. 
Halsted Street. Prasidės 7;30 
vai. vakare. ' ' ■

Visi nariai prašomi butii.ai 
susirinkime dalyvauti ir ati
duoti balsus už pažangiuosius 
kandidatus, kaip F. J. Bagočiiis 
—į prezidentus; adv. K. P. GĮi^ 
gis—į iždininkus, ir kitus asme
nis, priklausančius tam sąrą- 
šui.—įNarys. ■ ; •’

ATYD A:
- Tėmyk: ( -' A —

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS
■ | '■■J- ę 4. S

UNITED FOOD M ART
3455-57 ŠP. Halsted St;.

Ketvirtadienį, balandžio 2 d.,1936
Visa, eilė prekių : Sūriai, Sviestas ; ir Kiaušiniai. Kępykloš 
prekės ir .didelis, pasirinkimas ’«importuotų .ir. ^Amerikos 
vyno ir degtinės.-- Musų kainos jus., nustebins.. ..' /į'

4 . Tėmykit! TėmykitJ .^mušų skelbimus prie savo du
rų r

NAUJIENOS, Ųhicago, III.-

J. - Ezerskiąir S
. zys NukentejO nuo ’%tve<ti laišVam</< kuopas, 

netik Chicagoj, bet Tš kituošo 
miestuose kaip padarė Rosė- 
landifečiai. r ' „

I Tupėdami savo forganizaciją
AAnn Snnth bendrai dau$ daugiau galėtu< 

• <me padėti saVo vienminčamš
•y Lietuvoj;' jų sttnkioj kovoj su 

iJiio!du6ju klerikalizmu. Kadaise 
turėjome žs^ailingą, veiklią lai- 
sv^ai^g)rąknM^ijąw 
.fąfetan^įms musf brpliiBįi^ 
tffvilj atidarė ^ak’iš ir a turėti- 
ke nuo klierikaližmo. Bet dė- 
lįa huligainiškąm' komunizmui, 
kuris pridarė tiek’ žalos visamJ 
darbininkiškam ‘jiidejmtH 1 ir 
mtisų lietuvių' pdŽangiam kul
tūriniam judėjimui, organiza
cija tdpbf jjakfilcil^ta/ ■ žino
ma, - Už tokį pdįidarbaVimą 
klerikalai yrą-’ jiems dėkingi 
ir pralotas Krušas galės ąp- 
(LOvaiiotl juos mė'dąliUis, Sme
tona, kiiriš: pYhiugiha dų kava- 
lieriu ’k'aih šuiigVyiiįų.f

Tdįgr imamai;n kaine 
yra hiusų tūkstančiai. Pagal
vokime,- ar nelaikąs mums' tu
rėti saVo orgahiŽdčij^. Kaip 
žinotd, kad ddbar it mirusio 
laisvamanio ktinaS yra bran
gus, tad kodėl mes savo lais
vasmintis taip pigiai turim 
leisti.; Pajęgėm ątsikrątyti nuo 
Romos;ągėntųį>tai* ąr nepajėg
sime atsteigti vėl laisvamanių 
Kujturinę orgąųiząeiją ir kiek
vienoj lietuvių ikolionij o j gali
me: tujrėti, ląisvąmąnių kuopą.

Taigi, laisvamaniai, pagal
vokite. v.;. ' -;;,/ X.\$. . 1

a,"7 1 ■■■ S-t * ,

Gubernatorius Hor- 
.• Wiš Chicagoje

Vakar priM, ,-Čhięągon 
.ątvąžįayo ; gĮjįerjįątorįus H5r- 
her. Yąs spėjęs išlipti iš trŽU; 
kinio, jis nuskubėjo į Ilotel 
Sherman,/, ;kur^|py^ pasitari
mą šu saVo šalininkąįs. Horner 
pasakys -Įkeletą^alb^ Chicagoj.

Serga-Marijona

'U

ugnies ;
TOWN OF LAKE.-- Trum

pą laiką atgal apdegė > Juozą po 
Ezerskio/namas/
Paulina stręęt.^ Namas .užside
gė, kai kilo gaisras dviejuos 
kituose namuose, skers^į^įęlą? =

Ezerskio/ alinė;neniikenič.'io.
•ir v

bet šiaip ’ namui; padąrytąįąp 
$1,000 nuostolių;

Liepsnos palietė ir Jj’ 
5435 South.. Hermitage avenue; 
Sudegė jo; ' “rd&dh<>Usė^ ^hrię 
87th ir Maple avęriųe,; Willow; 
Springs, r • / J, ., . ' į

Teko patirti <iŠMsavįnįįįįo, k id 
namas bus pataisytas ir gie
žiau išpuoštas, negu' pirmiau.

' —Petras

* P
i

.. .. f'

S a k o, Auroros 
“Grand Dad” turi 
perdaug ^kifeo^ •

Mudu su Kazimieru Kasi- 
liausku, gavome progą didelia
me automobilyje nuvažiuoti ' į 
Aurora, pas pp. Pocius 61 Ri- 
ver s t. Nuvažiavome > sd drg. 
J. Smilgių, , 4459 S. Halsted st.. 
kuris yra Yards Tavern saVn 
ninkas. ' ; ]

Pp. Pociai irgi užlaiko ta 
verną, gražiui išpuoštą,; ardvin- 
gą. Savininkai yra seni “Nau
jienų” skaitytojai ir 
Atsinaujino laikraštį 15, mėh.,- 
ir įsirašė į Chicagos Lietuvių 
Draugiją. P-a Pocienę pašiM* 
dėjo Senam Petruii /gauti dai
giau “Naujienų’4 ’ skaitytojų 
narių į Draugiją. ; . ;

Aurora, III./yra apie 40 my
lių nuo Chicagos įr,;»turi; :ąpie 
50,000 gyventojų. Miestas gra
žus ir švarus.

; Viskas patiko - Senam Pėt; ui, 
Jr miesto išvaizda/ ar pį. Počiįe- 
nės pagaminai - skalius Valįia i. 
:JiK mes trys brO|įuW ąrit ry» 
tėjaussupratome/ Idįd Auroros 
■“Grand Dad“ f turėjo perdaug 
“kiko“.—Senas PętrasJ • ■

pa
buskime " '

fr- .. . > J. - ... y . < ■<•.* p v J‘
i

Trečiadienis, balan. 1, li>36

trečiadienio .rytą^> , . > ,. ' <
, : /. - (Męs kalbame lietuviškai) ^ -'

■ ■II.' . !!■ 1 Į ūinliii i ii'i i i p’ i .................

' i'.H'.'Hi i imu . ,i 1 ij i įiii A

r tik gera ALŲ

f ............................

SOUTH SIDE BREWING COMPANY
Visi geria ir mėgsta ĄMBROSI^ 
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yri 
padarytas iš geriausios rųšies pro- 
dūktų. ’ ' ■

Urmo (Wholesale) kainomis prf 
stato į alines ir kitas įstaigas. Vį 
suomet kreipkitės paš NORKŲ 
kur gausite greitą ir teisingą patar 
navimą. • 4 ;

3225 So..Lituanica Ąv^nut .. m. ngrkus.. >•
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179 : — Res/ YARDS 2084

/. Pąstarubju?dąikii'>/-.;ęhięa4ą|e* 
tprhd e jo? įyefHą^yį^^įų-^įųbųį 
kąip į; t ąį^Kt ųopiSkįų/ y>Žąr ašis-: 
kių,j.^Rdkiškį^^
Šiai? " Niekurie; klįtibų į gry
nai Įąiy^^^
ir nori pagelbėti ^pšayo^ • vien- 
mihčįąms’ ‘Lietuvoj^ , įsištėigtį 
laisvas' ’lęapilįęs; \ : ąpąįgihti 
nuo j lipdo ( kierikąlizmo.

Kiti kliubai, nors ir neturi 
panašaus .: nusistatymo/ ir ^gy
vuojavien 'tik dėl (fraugiįįįiu- 
jno ir dėl „susipažinimo,. bet 
vistiek ,didžiuma, turi laisvų 
pažangių, minčių žmones. TaP 
bi, Ve ar neriaiįdingiau butų;

SLA. PAŽANGIŲJŲ
NARIU KAN- 

DIDATAI
■ - RINKIMUOSE ’
Kovo ir Balandžio 

mžjL 1936
Už JUOS PADEKITE 

KRYŽIUKUS! V 
Prezidentas ADV. F/J, BAGOČIUS 
Vice-Prezid. J; K. MAžUKNA ' 
Sekretorė, P, JŲRGELlUTfi ? ;
Iždininkas, aW. K; P. GUGIS 
Iždo Globėjai: 1

E. MIKUžIŪTfi /
J, MILIAUSKAS T ; 

Dr^Kvotėjaš, J. S. STANISLOVAMS
1".- r ■ "'.".-r '.Vinį iii’i'iįęiiJ ‘•(jji'Į i j 1 fj

. MARQUETTĘ PAĘK.— 
sirgo,-* ^rije^^j^Įsiepę, gyv. 
,7224; S.9-

Pagulėjusį, neoninę j e,' kove 
M naWt Mr' p°
nųoiątiiiib ■ gydytojo prįe^iura. 

? šeima žinom^ėki-
cagps visuomenei ■ kaip progre
syvus veikė j ai.; Priklauso prie 
‘‘Naujos Gadynes” choro; ir 
bendrai remia pažangų veikimu. 
Draugai esate prašomi apsilan
kyti.—-Senas Petras; : '■

SPORTAS

A MALĘVOTOJAMS ir
UOSJNAMŲ SAVININKAMS

į Didžiausias 18 Metų Sukaktuvių ! 
IŠPARDAVIMAS

1 galionas enamel $4 A
special /    I «ww 

ir daugiau 
lz gaįionas flat balta $1 
mąleva ;.....   I

ir daugiau
93c

Mes Padarom Gera 
DARBĄ PIGIAU

. Galite ateiti visadoą
Permanents rintei 

. SuecialyMI.

Ideal Beauty Shop, 
Charles Lionės* Vedėjas 

1747 ŠO. HALSTED STRĖET
Atdara vakarais ,

—*—■

Crane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

1 galionas malevos Q7f* 
visokių spalvų ......... w f
Specialė maleva medžio . C 7 f* 
darbui, ......    gal. O f- lf
1 gal. grindims ir trim varnish, 

išdžiūsta j 4 valandas 1 galionas pirmos kl.
[ ; jėmovąl .............

Taipgi visos kitos malevos, kempinės' ir šepečiai.
" Virš 500 įvairių sieninių popierių po 4c ,ir. daugiau. 

PIRKDAMI ČIONAI SUTAUPYSIT 25%
HELMAN PAINT STORE

1411 So. Halsted Št Tel. Canal . 5063 Pocahantaą Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiad S7..80 tonas 

Smulkesni $7.05 tonas

pat.< sudainavo Budniko radio 
kvartetas. Malonu buvo klaų- 
šytis įdomios Makalų istorijos, 
kurioj dalyvavo, ir pats vyriau- 
sįas Budriko štabas. • •

> l^ęf pa justi petekoi. kaip greit 
prabėgo ši maloni radio valan
dėlė; ątėjo. laikas ir linksmy
bės laivas išplaukė kur tai to
ji. Tačiau, turime vilties, kad 
ji^ daf^dfdig sykių mus aplaįi* 
kys ir linksmins musų sielą.
, r|Kiti * Budriko įradio progia- 
fnai būna ^tvjrtadiėįtiais hpo 
B iki. 9 zVąi;' vak. iš /stoties 
WHFC /kuriuose irgi "dalyvauja 
gabus radio ratistai...

7 —Jonukas.

Iki Balandžio 30

Į Trys tūkstančiai lietuvių — 
Vyrų, moterų ir didelis skai
čius j ąunimo yra nariais Chi~ 
ėagįos Lietuvių Draugijos, ši 
draugija yra pašaipos ligoje, 
pomirtinių, kultūros Draugija. 
Pašalpa trijų skyrių: $6, $10, 
;$16 per savaitę. Pomirtinė 
$200 ir dar $50 extrą palaido
jimo reikalams. .Mėnesiniai 
■fripkęsčiai 50c., 75c., $1.25, ši- 
;(ie mokesčiai pilnai padengia 
pašąĮp^ ir pomirtinę^

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

įsirašyti' Draugijon galima 
per musų konkursantus, Drau
gijos narius arba atvykite tie
siai į Draugijos ofisą. Ofisas 
atidarąs kiekvieną panedėlį ir 
ketvęrgą nuo 9 ryte iki 8 vai. 
vakare,-nedęldieniais nuo 9 ry
teiki 1 po piet. Nariais pri
imami - nuo 15 iki 48 metų 
amžiau^. '
/LięiuViai,, vyrai ir moteriš, 

dabar yra laikas įstoti Chica
gos Lietuvių Draugijon, kvie
čiam j musų skaitlingų narių 
šeimyną. Proga iki balandžio 
30 dienai; •
Chicagos: Lietuvių Draugija,

1739 S; Halsted St. (2ros lubos)

RISIS ALI BARA SU. SINGII į 
; ... .»įfr..l^u,tWn> ■■ .

šiandien’ Aroadia Gąrdens 
.svetainėje . (4444 Broadway) 
įvyks tikrai nepaprastos imty
nės : risis Ali Bfeibų su Narigo; 
Singh: ■

■ Turkas įBAbat pasidarė mė
giamiausias fchjfcęgieČių risti- 
kas,atžvilgiu, kad

' V SALUTARAS DRUG &■■ -Chemical co. . ;
Sąjutąi'O' ‘ Riteris :yra vienas iš ge- 

Biterių ką šiandien, randasi 
;aiif ftuirketo, ,ir žinoma kaipo. getą 
gyduolė.; dėl viduriu, ai* kitu nesmą- 

• guiĮiiu, splą^iai yra' yartojąmąs aptie- 
košė ;ir. -tavernose. - Geras gerti - su 
įdejgtine jy . be degtinės. • Reikalaukite 
visi ir visados Sąlutaras Bitęrio, pa
šaukite Tel. Ganai :1133.,' , i 

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

TONY THE CLEANER 
Seniausias ir geriausias valytojas 
Brighton Parke. Valome, visokius dra
bužius; vyriškus, moteriškus ir vaiku, 
parijų atliekame kuogeriausiai, nes 
turime datigelio mėtų patyrimą tame 
dąrb£. Darbą paimam iš namų ir pri
statom i namus Tel. Lafayette 1210 

TONY LUKOŠIUS
2555 W. 43 Stį.

■

kas',<-4 -berit11 tūpė1 atžvilgiu, kad 
piižiųrėti jė '‘šiiširenka visuo-1 
riiet didelė mtnižt žmonių. Jis 
sėvo oponentus taip lengvai 
paguldo, jog - 'daugis mano, 
kėd vargu kas gali prięš jį at
silaikyti. :

Tačidii šiandien jam teks 
sųsireiriti su tvirčiausiu priešu; 
Ihdusas Singh yra nepaprastai 
pavojingas ridikas.

.Linksmybės
Laivas ’

Budrikė radio linksmybės lai
vas praeitą sekmądienį nuo 5 
iki 6 vai. vak,, atplaukė ir vėl 
į savo nuolatinį uostą, būtent 
W C F L. J^į ^ųlą-rT-rądid ar
tistai, gražiai ftius pajinksmiuo 
s£vo įdomiu programų. Budrikę

■ KLIUBU IR ORGANIZACIJŲ 
ATYDAI!

Buvusia Svilainio Grove yra tin
kama ir puiki vieta dėl pikniku ir 
šokiu* ’ 'Greitu laiku atsidarys pir
mas kliąsos Tavern ir Lunchruimis. 
Dėl informacijų pašaukit i

LOUIS NIZINSKAS
Dabartinis savininkas Svilainis Grove

83 ir Kean Ąve., Willow Springs

Gerkit sveikiausia- PIENĄ iš
Lietuvių Pieninės 

EMERALD DAIRY 
Senuko Daugelavičiaus

3251 Ęmerąld Ąve. Victory 41 $1
Pristatom i namus ir groserį.

Pašaukit. >.
L „,l ■■■■-■■■ ■ , ......... ............. .......................... .■■■■■

CONRAD
PHOTO STUDIO

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

žiną atmintis, . . 
_______________________________
.................. • '.......... ' -

CLASSIFIED ADS
■■i..i; .i

Automobiles

Fclassified ads. j
Automobiles

TAISOM AUTOMOBILIUS
Misęellaneous for Sale 

įvairia Pardavimai
Perkam ir mokam cash. Pąrduo- jU0DžEMIS. vardais arba veži- 

dam ant išmokėjimo arba priimam tTLajs> specialč žemė —
sena kara i mainus. Matykit musu 
pertaisytus karus — tai geri bar- 
genai.

WOLTERAITIS MOTOR SALES 
4614 S. Western Avė.

. Lafayette 1329

Business Service
Biznio Patarnavimas

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

• Z. S. Mickevice & CO. 
6816 So. Westem Avė.

Hemlock 0800

UNIVEKSAL STORAGE 
V. BAGDONAS. Sav. 

Local and Long Dieta nce 
Furniture and Piano Movint 

3406 S. Halsted Street 
Phone Yards 3408

NAMU SAVININKU AT YDAI 
Musu biuras suteiks pa i a rimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu sv 
rendauninkais. Maža narinė mokės 
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. Šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU ny
• CHICAGO Inkorporuotas 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951 

Mes esame jau Šiuo adresu virš 
50 met.

CARR BROS. WRECKING CO.
(Ine.)

Parduodame Visokios Rūšies 
ANTROS RANKOS BUDAVOJIMU1 

MEDŽIAGA:
Naują Statybai Medžiaga ir Malkos 

Lietuvį pardavėja rasite musų 
varde:

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

STOGAI IR SAIDINGAI
TAISAU NAMUS ir dengiu sto- 

Darau 
ga-

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

JOE LILEIKA
4135 So. Campbell Avė.

Tel. Prospect 3140

‘humus” — 
25c. už bušeli, 5 bušeliai — $1, ge
ra kai sumaišysit su moliu ar smė
linga žeme dėl gėlių, baksu ir kviet- 
kynų. Pristatom tik South sidėj. 
Charles Gavcus, 6100 S. State St 
Tel. Wentworth 7942.

Partners Wanted 
Pusininkų Reikia

PAIEŠKAU moterį pusininke, 
eiti į Lunch Room bizni arba Room- 
ing House. Anna Beach,,, 1807 W. 
46 St.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

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

REIKALINGAS kriaučius prie pa
taisymo arba prosinimo.

4300 S. Kedzie Avė.

REIKALINGI du vyrai i junk . 
šapą prie beilavimo popieros. Tiktai 
patyrė teatsišaukia. Harry Rusha- 
koff, 1214 No. Leavitt St, 

—o— ' * \

REIKALINGAS bučerys į bučer- 
ne ir groserne, geram žmogui dar
bas ant visados.

3401 So. Lituanica Avė.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

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

10 " "ll— *' ' v

REIKALINGA mergina prie namu 
darbo Mrs. Stėlla Malinauški, Ar
cher Avenue. 1 block West of Kean 
Avė., Willow Springs.

MERGINA prie namu darbo, pa
gelbėt su kūdikiu. Nuosavas kam
barys. Be virimo. Juniper 9345.

PATAISYK STOGĄ IR 
R YNAS DABAR

1 • . ■
- I •

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

Leonas. Roofing Co. 
3750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

For Reni
STORAS ant rendos —- garu ap

šildomas — Piratiškas beismen- 
tas, nąu.iausios. mados “show win- 
dows”. Gera vieta dėl liciuor Store 
atba bile kokio biznio — Renda pri
einamą. 3341 So. Halsted St. '

w y i ^yiiana

PASIRENDUOJA Storas su visais 
fikčeriais dėl groserio arba dėl ki
to biznio. Randasi tarpe dideliu 
mokvklų. Renda $15 936 W. 33rd 
St. Tel. Yards 2074.

CRAVEN’S SUKIRSTOS MALKOS 
kūrenimui pečiu $4 krovinys. Dėl 
furnace —■ :$4.50 krovinis, 

. ■ Tel. YARDS 1834

COAL
COAL BACK TO OLD 

PRICES!
High Grade Northern Illinois Coal 

Direct From Mine.
2 . TON MINIMUM

Mine. Run ..... .........  $3,75 per ton
Lump .......I.......  $4.00
Egg .... ......................... $4.00
Screen ......................... $2.75

$2.00 per ton truckers charge.

Phone, Day or Nite — 
KEDZIE 3882

Elducational
Monyklos

per
per ton
per ton

ton

Business Chances
Pardavimui Bizniai ‘

W^RWWW^WWW^***W*^*W*WW**W*****-^%*W**^*^^*^^»^**

PARDAVIMUI Tavern. ereroj 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. , • <

PARSIDUODA bučemė ir groser- 
nė su . namu. Storas ir 4. kambariai. 
Viršuj 6 ir 4 kambariai su maudy
nėmis, 2 karų garažas, t»k $5,300...

4605 S. kaulina St. .

PARDAVIMUI puse tavern pigiai. 
Renda pigi. Gera proga stoti i biz- 
nj, 1412 So. 49 Avė.

PRESS DESIGNING—MILLINERY 
LEARN PRESS PESIGNING — Pattern

Praftlng, Preasmakingr, Millinery or 
, Power Mąchine Operating. Indlvidual in-

Btru'ctions. Enron now. Pay or evening 
classes.. Reasonable rates. Most mod- 
ern equipped echool. Establiahed 1902. 
Come in or write for free Booklet.

MASTKR GARMENT SCHOOL, . 
400 South State St.

Farms for Sale - :. 
Ūkiai Pardavimui

AR NORITE gyventi Floridoj ant 
ukes — 40 akėrių farma ar dau
giau ant puikios išvalytos žemes 
$15 už akerį. 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 Rusiška ir Tur
kiška tabaką, 1728 S. Halsted St. 
Canal 9345.

. PARDAVIMUL pigiai restaurantas 
geroj biznio apielinkėj. Biznis iš
dirbtas per daugel metu.

22g2 So. Wabash Avė.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

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

S. E. SOSTHEIM & SONS
■ ................... ; ..

CALumet 5269
S. E. SOSTREIM & S( 

STORE FIXTURES 
1900 S. State St.

t_____  . J DODGeJ 1935 4 durų Sedan
Sžiin nrkpsfrh lėtinai orariaitror.ku — mažai vartotas. Bar- raaio orKesvra žavėtina g a iaLgenas, Priimsiu seną katą i mai- 
atliko savo numerius skoningai nūs. (Dodge Dealeris). 
sutvąrkytusr paties" ;radio; pro-]. / cen.TRALserv^cEsales & 
gramų- leidėjo Butiriko. 3453^. Morgan st. 
iniciatyva. Harmmmgai taip

J CENTRAL AUTO SALES
' SERVICE

Tel. Boulevard 2510
' ’ Matykit Paul Bruchas

$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.

Exe^ 
MAINYSIU namą 2 po 4 į 2 po 

5, Marųuette Parke.
2534 W. 45 Place

Keal Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

MES TEISINGAI PATARNAUJAM 
Kurie noritę pirkti foreklozuotus 

namus, fąhnas arba už morgičius, 
mes turime didelį pasirinkimą nuo 
vieno pagyvenimo iki didžiausių 
apartmentinlų namų. Taipgi kurie 
negalite parduoti namą, farma. lo
tus ąr kitokios rūšies biznį. Mes 
galime tinkamai išmainyti. Kurie ' 
iš kitų miestų norėtumėt mainyti 
Chicagoj nuosavybes, mes išmainy- 
sim. Kreipkitės laiškais.

A. GRIGAS 
2524 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 
Lunch Room 
metu __ _
uždėti ir tavern. Svarbi priežastis 
pardavimo. 7427 So. Western Avė.

bizniavas namas, 
randasi per daugel 

daro gera biznį. Galima

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

1708 So. Halsted St.

PARDUOSIU arba mainysiu ant 
mažesnid 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.




