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Lenkija briaujasi į 
Pabaltijo sąjungą

...................... . n Ui ■n..... .... i ■

Lenkija per Latviją bando įsiprašyti į 
Pabaltijo sąjungą neva bendram 

apsigynimui tautų sąjungoje
(Ha-

AUTOBUSO-GELšKELIO NELAIMĖJE ŽUVO 10
. r,-' f ~ ■ ■! ■: y' • < ' ’ .

' ' ■ 1 < ’ r.- 40 žmonių žuvo 
audroje

10^0

VARŠAVA, bal. 2. 
vas).—Lenkija ir Latvija susi 
tarė dėl bendros pozicijos klau
sime Londone iškęlto reorgani
zavimo tautų sąjungos, taipgi 
sutarė sudaryti naują Pabalti 
jo valstybių bloką, kurio prie
ky atsistotų Lenkija, kaipo 
stipriausia reiškėją rytų Euro 
pos opinijos..

Tokios žinios pasklido Varša- 
voje iš pusiau oficialių šaltinių 
po išvažiavimo iš Varšuvos čia 
viešėjusio Latvijos užsienio rei
kalų ministerio padėjėjo Mum 
terš.

Tuo reikalu* Miinters atlaikęs 
kelioliką konferencijų su Len
kijos užsienio reikalų minįste- 
riu Beck, kuriose nustatyta, kad 
vienintelis būdas paveikti tau* 
tų sąjungą yra kurti apygar- 
dines valstybių grupes ir ben
drai ginti savo grupių intere-, 
sus tautų sąjungoje.

Tokia apygardine grupė tu
rinti bu‘ti sukurta ir iŠ Pabal 
tijo valstybių, kuriai vadovau- 
tų Lenkija. |

į tarimą.: Prancūzai gi visai ne-
' ' v u J’ mano kalbėtis su'vienu Hitleriu- paprastą ambasado“ĮJeigu gi Hitleris nori kalbėti

Francija" šaukia ne

rių pasitarimą
Tikimąsi svarbaus nuosprendžio.

Franci ja labai nepatenkinta 
Vokietijos pasiūlymais.

-Fran-PARYŽIUS, bal. 2 
v cijoje viešpatauja rusti tyla.

Francuzai nesitiki karo, bet 
Vokietijos atsakymas įtikino, 
kad nieko rimto negalima ti
kėtis iš Vokietijos. Blogiausia, 
kad ir Anglija skatina Vokie
tiją nenusileisti.

Franci jos kabinetas dar nėra 
nusitaręs ką daryti. Bet val
džia jau pašaukė savo ąvar 
biausius ambasadorius Euro
poje, reiškia—Belgijoje, Angli
joje, Vokietijoje ir Italijoje — 
tuoaus sugryšti namo svarbiai 
diplomatinei konferencijai.

•Tai yra nepaprasta atsitiki
mas ir išrodo, kad ruošiamąsi 

; prie labai svarbaus nusispren 
dimo.

Nors valdžia ir tyli, bet Fran- 
cijos žmonės kalba su pasipik
tinimu Vokietijos pasiūlymais.

Jie mano, kad Hitleris nie
kad nebūtų drysęs tokius pa- 
siulymhs duoti, jei ne Anglijos 
draugingumas Hitleriui, kuris 
bando gerintis anglams ir juos 
dar toliau atitraukti nuo FYan- 
cijos.

Francija nori griežto susita 
rimo su pabaudomis sutarties 
laužytojui. Bet Hitleris siūlu 
vien Vokieti jos-Ęranci jos susi-

^GRRS-.
Chicagai ir apielinkei federa- 

lio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra; maža permaina tem
peratūroje.

Vakar 12 vai. dieną tempe
ratūra Chicagoje buvo 27°.

Saulė teka 6:31, 
. 7:16.

leidžiasi

Organizavimas bloko turys 
būti bagi tas prieš rudeninį tau 
tų sąjungos posėdį Genevoje.

(Lenkija jau senai bando į- 
sipiršti į Pabaltijo valstybių 
sąjungą—Latvijos, Lietuvos ii 
Estijos. Ji kaip didesnė vals
tybė norėtų tai sąjungai ir va
dovauti. Latvija, kuri veik vi
suomet buvo palanki Lenkijai, 
nežiūrint kivirčių su Lenkija 
dėl Lenkijos bandymo svden 
kinti katalikiškąją Letgaliją, jau 
kelis sykius bandė Lenkiją į. 
piršti į Pabaltijo sąjungą. Bet 
visuomet tokiam Latvijos žy
giui pastodavo Lietuvos kivir- 
čiai su Lenkija dėl .Vilniaus. 
Nenorėdama prarasti sau arti
mesnės Lietuvos draugingumo, 
Latvija bijodavo perdaug drą
siai piršti Lenkiją. Bet dabar, 
kaip, matyt, ji eina prie to žings
nio drąsiau, tikėdamosi, kad gal 
pasis’eks Lenkiją sutaikinti su 
Lietuva ir tuo pašalinti svar
biausią kliūtį Lenkijos įstoji
mui į Pabaltijo sąjungą).

su Francija, tai jis turi kalbė* 
tis ne tik su Francija, bet kar 
tu ir su visais jos talkininkais. 
Tame klausime- Franci jos nusi
statymas yra griežtas.

Jeigu Vokietija neduos rim 
tesnių pasiūlymų, tai nebus ste 
bėtina, jei Francija ,. atsisakys 
priimti Vokietijos atsakymą 
kaipo pagrindą deryboms.

Eckener nusidėjo 
naciams

BERLYNAS, bal. 2. — Dr. 
Hugo Eckener, garsus koman- 
duotojas Zeppelino, kuriuo vo
kiečiai taip didžiavosi ir patys 
naciai triukšmingai skelbė, kad 
jis yra patarėjas komandavime 
naujojo zeppelino Hindenburg, 
staigiai nustojo nacių malonės 
ir vokiečių laikraščiams už* 
drausta net jo vardą minėti.

O nusidėjo naciams tuo, kad 
jis atsisakė indorsuoti Hitlerį 
pereito sekmadienio rinkimuo
se.

Naciai buvo sumanę gauti vh 
sų žymiausių Vokietijos žmo
nių indorsavimą Hitlerio ir j c 
politikos priešrinkiminės pro 
pagandos tikslams. Bet Eck- 
ner atsisakė pasirašyti po in- 
dųrsavimir teisindamasis tuo, 
kad jis .yra tik technikas, o 
ne politikas. Naciai delei to 
labai įširdo, ypač kad 1932 m. 
prezidento rinkimuose Eckener 
yra kalbėjęs per radio už Hin- 
denburgą ir prieš Hitlerį.

Eckener dabar naujuoju zeppe 
linu skrenda j Braziliją, bet 
manoma, kad dėl susidėjusios 
padėties, jis iš ten nesiskubins 
gryšti.

2.METRPOLIS, Iii., bal 
Ohio upė vis dar tebėra patvy- 
nusi ir užliejo dalį šio mieste
lio, priversdama' daugelį žmo
nių apleisti savo namus ir ieš 
kotis saugesnės prieglaudos.

BYRON, Ga. — 10 žmonių žuvo kai čia susidūrė autobusas ir traukinis. Paveikslas parodo auto
buso likučius. ... ■

Gubernatorius Hoff- 
man liudijo grand 

jury
• i ____ ;________ ___

Hauptmanno likimo klausimas 
darosi vis painesnis

TRENTON, N. J., bal. 2. — 
Šiandie prieš Mercęr kauntės 
grand jury* kuris tyrinėja Wen- 
del » prisiyąžinima ir visas su 
tuo < prisipažinim^^urištas ► ap> 
linkybes, liudijo ‘ Bruno Haupt- 
mann bylos klausimais ir pats 
gubernatorius Hoffman, kuris 
stengiasi Hauptmanno žudymą 
atidėti iki pilnai paaiškės visos 
Lindbefghų kūdikio pagrobimo 
ir nužudymo aplinkybės.

Liudijo ir prokuroras Wi- 
lentz, kuris daugiausia prisi
dėjo prie Hauptmanno pasmerk 
kimo-mirčiai, bet kuris dabar 
deda visas pastangas nuslopinti 
tyrinėjimus dėl Wendel prisi
pažinimo.

Tų tyrinėjimų nenori ne tik 
Wilentz, bet taipjau valstijos 
policijos galva Schvvartzkopf, 
kauntės prokuroras Hauck, kur 
buvo teisiamas Hauptmann 
ir k. *

Į Wendel prisipažinimų tyri
nėjimus įsimaišė ir federalinė 
valdžia ir vienas jos agentų at
vyko liudyti apie pirmesnį Wen- 
del veikimą. j

Kalbama, kad gubernatorius 
išpirkęs iš kalėjimo vieną chi- 
cagietį, kuris dabar skrendąs 
į rytus pasakyti gubernatoriui 
kur yra paslėpta dar viena dar 
lis Lindbergho išpirkimo ^pini
gų, kuriuos jis buk nupirkęs 
iš Lindberghų kūdikio žmogva

Grand jury tebetęsiant ty
rinėjimus ir tuos tyrinėjimuc 
vis labiau plečiant, Hauptmanno 
likimo klausimas darosi vis pai
nesnis.

Kalėjimo viršininkas Klim» 
berling bu‘vo nusistatęs Haupt- 
manną nužudyti penktadieny. 
Bet dabar paskelbė, kad žudy* 
mą atidės iki šeštadienio, ar net 
ir sekmadienio, jei grand jury 
nebus baigęs savo tyrinėjimus 
Bet jeigu tyrinėjimai užsitęs1 
tų ir šią savaitę neužsįbaigtų 
—kas tada?

žudyti žmogų už žmogžudys
tę, prie kurios yra prisipažinęs 
kitas žmogus, juk butų netėi’ 
singa. Bent iki tas prisipaži
nimas nėra atmestas ii’ nėra 
pripažintas neturinčiu pagrim 
do.

Bet Hauptmannas, teismo f 

sakymu,, turi būti nužudytas šią 
savaitę, jeigu iki to laiko mir 
ties bausmė nebus atidėtą, ai, 
pakeista. Bet kas turi galią tai 
padaryti dabar?

Tečiaus manoma, kad gal ir 
atsiras legalių kelių tai painia
vai išspręsti, ypač jei Wendel 
liktų grand jury apkaltintas.

8 bedar- 
VeŽti į 

provinciją
KAUNAS.— Inteligentai be 

darbiai kol kas darbu* aprūpi
nami tik Kaune. Tačiau . yra 
nemaža ' inteligentų bedarbių, 
kurie nėra Kaune išgyvenę tre
jų metų, kaip to reikalauja 
Kauno m. tarybos privalu įsa
kymas. Taigi ir projektuoja 
ma tuos inteligentus bedar
bius, kurie nėra trejų metų iš
gyvenę Kaune, darbu aprūpin
ti jų kilimo vietose.

K^une inteligentų bedaro! ų 
yra aprūpinta apie 80 žmonių, 
neaprupinta apie 60; inteligen
čių bedarbių motferų aprūpinta 
apie 20, neaprupinta apie 50. 
Paskutiniuoju laikų Kauno 
mieste labai padaugėjo mote
rų bedarbių, ypač tarnaičių. 
Moterų bedarbių darbo biržoje 
esą įregistruota apie 300, ku
rioms darbo neįstengiama pa
rūpinti.

Vyrai bedarbiai buvo gabe
nami miškų kirsti ir akmenų 
tašyti,, bet dabar, auštant pa
vasariui, darbas miškuose tam
pa neįmanomas, nes Šlapia la
bai. Taigi ir bedarbiai į miš
kus jau negabenami. Dabar 
didesnėmis partijomis bedarbiai 
skiriami prie žemės darbų (Vil
kijoj ir kt. ir akmenų skaldyti.

Pakilus ir dar kylant Nemu
no vandeniui nutraukiami že
mės darbai ir žiemos uoste, kur 
turėjo darbo pėr 200 darbiniu 
kų. Tiems 200 bedarbių nori 
kuo greičiausia darbo parūpinti 
kitur.

—-------- r—----—A

12 žuvo Meksikoj
-—.. .... ■

CELA^A, Meksikoj, bal. 2.— 
Septyni maištininkai, ir penki 
federaliniai kareiviai liko už
mušti dviejų valandų mūšyje 
ties Tarimoro.

FARMINGTON, Me., bal. 1. 
—Mrs. Luce ir jos trys vaikai 
žuvo gaisre, kuris sunaikino jų 
namą. Vyras gal mirtinai ap
degė.

Rymas tikisi Baile 
Selassie pasitrauks 

nuo sosto
Italų įtūžimas prieš anglus iŠ - 

naujo didėja

RYMAS, bal. 2. — Rymo 
laikraščiai su dideliu truikšmu 
paskelbė .žinią iš Djibouti, Fran
ci jos- Sąmolf, kad ten tikimąsi 
"PlthiO'ni jošrr • Jįo, ii g -
lassie abdikacijos (pasitrauki
mo nuo sosto). ...

Taipjau Ryme pasklido ne
patvirtinta žinia, kad Italija 
neužilgo pasiųs daugiau karei
vių į Lybia, kurie bus pasta
tyti prie Sudano sienos. Jie 
taikomi pulti Sudaną, jei Ang
lija pasipriešintų italų užėmi
mui Tana ežero apygardos, Et- 
hiopijpje.' "

Italų įtūžimas prieš anglus 
išnaujo didėja ir prie Anglijos 
ambasados liko pastatyti nauji 
kareivių pulkai.

Prieš piet kolegijų ir gimna- 
cijų mokiniai buvo padarę triu
kšmingą demonstraciją, kuri 
betgi nuostolių nepadarė. Vė
liau mokyklos liko uždarytos.

Italai yra labai nepatenkinti 
Anglijos užsienio reikalų minis
terio Eden prižadu atstovų bu
tui ištirti, ar italai tikrai nau
doja- nuodingas dujas prieš 
ethiopus.

ŠIEMET NUMATOMI PA- 
' STATYTI DIDESNI

J TILTAI
/ •• -------- .—:-----z. ......

•‘KAUNAS. —• Kelių valdyba 
turi paruošusi projektus ir šie
met yra pasiryžusi pastatyti 
šiuos didesnius tiltus: Babtuo
se per Nevėžį, kuris kaštuos 
apie 200,000 lt., ties Žvingiais 
per Juros upę, kuris kaštuos 
apie 100,000, ties Skirgailiąis 
per šešuvą, kuris kaštuos taip 
pat apie 100,000 lt., ir vieną 
per Apasčią. Alytaus tiltas per 
Nemuną, kuris kaštuos apie 
1,000,000 lt., buvo manytas sta
tyti ukišku budu, tačiau dėl 
tam tikrų priežasčių buvo nuo 
to atsisakyta, šiam tiltui sta
tyti kovo mėnesį bus paskelb
tas konkursas.

METZ, Franci jo j, bal. 2. — 
Franci jos aviacijos karininkas 
Cridlig ir prof. Altmeyer liko 
nuteisti 5 kalėjiman ir 10 metų 
ištrėmimui iš Francijos už šni
pinėjimą Vokietijos naudai.

Smarki audra perėjo per pietvakarines 
valstijas. Labiausia nukentėjo vienas 

Georgla valstijos miestelis
■•"Iii lliųol. II

Į čia skubiai siunčiama pa- 
gelba iš kitų miestų. Bet grei 
tą atvykimą trukdo lietaus iš
plauti keliai.

Pačiame mieste visi vežimai 
liko panaudoti gabenimui už
muštųjų ir sužeistųjų. Iš to kaip 
sutrinti užmuštieji ir sužeis
tieji, esą reikia stebėtis, kad 
žuvusiu skaičius nėra daug di
desnis. •/'.

pvi mokyklos liko sugriautos, 
bęt laimei, audra užėjo pirm 
Vajkai buvo susirinkę į mo
kyklą.

Viesulą perėjo per pietvaka
rinę miesto dalį, apgyventą dau
giausia negrų. Labiausia nu 
kentėjo rezidencijų dalis, bet 
bfznip sekcija mažai nukentė-

. .
Audros atėjo su labai smar

kiu lietumi, delei ko pavojingai 
patvyno pietvakarinių valstijų 
upes.

CORDELE, Ga., bal. 2. — 
Kaip apskaitoma, šįryt siaųtii- 
siose pietrytinėse valstijose 
audrose ir viesųlose žuvo ma
žiausia 40 žmonių. Materialiai 
nuostoliai siekia virš $|,(t)0,- 
000.

Iš visų miestų labiausią nuo 
audros nukentėjo šis pietinės 
Georgia valstijos miestas.

Cordele miesto mana^eris' 
Brown apskaito, kad šiame 
mieste žuvo mažiausia 83 
nes—8 baltieji . ir 25 negrai. 
Tarp 300 ir 400 žmonių liko 
sužeista.

Dar 7 žmones 
vietose Georgia,
South Carolina valstijų.

Vak^r Cordele su didelėmis 
iškilmėmis liko atidarytas dide
lis besbolo stadionas, šiandie 
betgi jis tapo paverstas Į ligo
ninę, kiir liko Sutalpinti su
žeistieji, kurie nesutilpo kitose 
Cordele ligoninėse.

žuvo kjtoše 
Aląbama Jr

Mongolija stiprina Grūmoja mobilizaci 
;^kariudmen^^4 

i pasienyje j atsigihkludtų
MASKVA, bal. 2. — Gauto- 

mis žiniomis, Mongolija stipri* 
na savo kariuomenę pasieny, 
kad japonai nędrystų daryti 
naujų įšibriovimų per siėųą. 
Japonai buyo įšibriov.ę ; nęt 30 
mylių, bet po rišos, dienos mu-. 
šio. liko atmušti ir. iš Mdngolb 
jos, išvaryti. ? '

, . : . ■ ; ■ c ... .», ;

Abi pusės Skelbią 
pergalę

ADDIS AB AB A, bal. 2. — 
Italai jau pirmiau paskelbė lah 
mėję svarbų mūšį šiaurinėje 
Ethiopijoje. Dabar ethiopiį iš
leistas pranešimas sako, kad ne 
italai, bet jie, ethiopai, laimė
ję tą mūšį. Ethiopai esą paėmę 
keturias fortifikacijas ir ųžmu 
šę 700 baltuosius italų karei-; 
vius, 36 karininkus ir 2,000 
Eritrėjos kareivių. Ethiopai gi 
praradę 887 kareivių u*žpiu^ 
tais ir 335 sužeistais.

v RALEIGH, N. C., bal. 2. -- 
Pulk. Luke Lėa, buvęs žymus 
Tennessėe politikierius ir finam 
sininkas, liko paiiuosuotaą ant 
paroliąus iš North Carolina vals
tijos kalėjimo, kur sėdėjo nuo 
1934 m. u*ž peržengimą įstaty
mų apie bankus.

NaujienųRadio Programai
• ■. - , ■ • 1 . ■ . . . .

Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 
ŠESTAPIENI

" kaip 9:30 vai. ryto ant WCBD. stoties
1080 Kiloeycle, (0000 W*tta Pailgos).

šią stoti ant savo ratfio galite surasti tarp J. J. D. ir W. C. F. L. stočių

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

Garsinimai musų programoms yra priimami 
už prieinamas kainas.

PARYŽIUS, bal. 2. — Mažo
ji en tente—Rumunija, čecho- 
slpvakija ir Jugoslavija —pra
nešė vakarų Europos valsty
bėms, kad jos paskelbs mobi
lizaciją, jei Vengrija • bandys" 
pasekti Austriją ir irgi bandys 
atslginkluoti, į vesdama verstiną 
kareiviavimą, r

Jei tai įvyktų, tai didžiosios 
valstybės susilauktų naujų dide
lių keblumų,-panašių tiems, ku
riuos iššaukė Vokietijos at- 
ginklavimas demilitarizuoto Pa
remia.. /

Ethiopai bėga, sako 
italai

PARYŽIUS, bal. 2. — Gau- 
tomis iš Rymo žiniomis, paska
tintos aplaikyta didele pergale 
ant karaliaus Haile Salassie as
meniškų puikų/ Italijos armijos 
Veržiasi toliau į priekį šiauri
nėj Ęthiopijoj. 1 .

Maršalas Badoglio * praneša, 
kad ethiopų pasipriešinimas Ii 
kęs sulaužytas ir “priešas bė-

WHITESBURG, Ky., bal. 1. 
—Visoj Letcher kauntėj liko 
paskelbta visuotina kvarantina, 
nuo vakar dienos 7 žmonės su
sirgti meningitis. V * * ' '
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PITTSBURGH O NAUJIENOS I
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Begėdžiai ir vėl skverbiasi 
į S.L.A.

>1 u »w

Visų nuoširdžių Susivieniji ptymur. 
mo narių troškįmas yra išlai
kyti ant tvirtą pamatų savą, 
ją organizaciją^ kad ji ne tik 
aprūpintų juos- ištikus neiki' 
mei, bet kad jos gyvavimas bu
tų užtikrintas, taip kad jų vai
kai galėtų tęsti- tėvų pradėtą-- 
jį darbą ir juo naudbtiBi

Kad organizaciją butą; tvir-^ 
ta, svarbu kad jai vadovau
jantieji (Pildomoji Taryba) 
susidėtų iš sąžiningų, patyru
sių savo pareigose viršininkų 
(asmenų).

Per daugelį metų Susivieni 
jimo P. Taryba buvo vadina
mųjų taUtininkų-sandaroką ran
kose, jie visose šeimose, orga
ne “Tėvynėje0 skelbė Susivie
nijimą esant milijonine orga
nizacija, siekiančią savo1 turtu- 
net iki 2 milijonų dolerių.

Viskas buvo gerai, kol Su
sivienijimo nariai tikėjo jų po
pierinėmis atskaitomis, tačiau* 
tautiškoji Devenio afera atida
rė S.L.A. nariams akis, to pa* 
sėkmėj* nariai nebepasitenkino 
tylėjimu, bet panorėjo sužino
ti tikrąjį Susivienijimo finan
sinį stovį. Na ir kas pasiro
dė?

O gi štai- kas! Buvusieji Pil
domosios Tarybos nariai mu
sų tautininkai-sandarokai pri
pirko beverčių bonų, išdavė ei
lę paskolų saviesiems “drau
gams”, o dabar pasirodo,- jog 
didžioji dalis tų investm«utų. 
yra be jokios vertės, fąi,.yrą 
ne tik neduoda &L.A. naudos. 

> 

bet neša milžiniškus nuosto
lius.

žinoma, S.L.A. nariai, nebe- 
pakentė tautininkiškos P. T. ir 
praeitame Detroito seime iš
rinko sąžiningus pažangiuosius

Pribijau, kad< ponas 
Rastenis nepradėtų S.L.A. fi
nansus taip tvarkyti, kaip jis 
juos tvarkė Baltimorėje., 

i Nay o- kas agitaciją už tuos 
tautiškuosius vadus į P. T. ve
da ir dš kur tos pajamos plau
kia- jų sargybinio bokšto leid
žiamam šlamštui 1. Kalbama, jog 
net musų dabartinio Centro 
New Yorke darbininkai ir or- 
-gano “T.” redaktorius yra sar- 
gybininkų rėmėjai,, na, o iš 
SilLA. ima algas!

Dėl* to ir nenuostabu, jog 
paskutiniuojiu laiku musų or- 
>gano “Tėvynė” netiesioginiai 
yra vedama agitacija už tau
tininkų sąrašą.

f Dabartiniuose rinkimuose tu
rime mes tautiškiems vadams 
parodyti, kad užteko jiems 
mulkinti S;LiA. narius, o ge
niausiai- mes galime' tai' pada 
'ryti- balsuodami už pažang. są
rašą į: P. T. Štai jie: adv. Ba- 
igočius, J. K. Mažukna, P. Jur- 
geliutė, K. Giugis, Mikužiutė, 
^Miliauskas, Dr. ‘Stanislovaitis.

Pgh?o Jonas.

KAIP BROLIUKŲ 
“DRAUGAS“ INFOR
MUOJA SAVO SKAI

TYTOJUS
S. PITTSBURGH, Pa.

gyvuoti ir daryti 
Yorko valstijoje, 
tautiškoji P. Ta- 

Susivienijimą pri-

Dabartine P’ T. rado S.L.A. 
finansinę padėtį visai pakrr 
kusta: lesų fondą bankrutuos 
j antį, taip kad reikėjo1 net pa
kelti po 5 centus kiekvienam 
S.L.A. nariui, ir net sumažin
ti patį organą1 ’ “Tėvynę”, Pa
sirūpino, kad butų leista S.L. 
A. kuopoms 
biznį New 
mat, buvusi 
ryba buvo
vedusi prie tokios blogos pa
dėties, kad net New Yorko; 
valstija, kurioje randasi musų 
organizacijos centras, buvo už 
draudusi Susivienijimo kuo
pom daryti biznį. Svarbiausia 
dabartinės P. Tarybos pagir
tinas darbas — sutvarkymas' 
ir saugu‘3 išdavimas paskolų, 
taip kad Susivienijimui dau
giau nereikės pakelti nuosto
lių.

Rodosi, reikėtų tik dziaug 
tis tokiais dabartinės Pild. Ta
rybos nuveiktais darbais ir ją 
vėl remti ir išrinkti, kad jos. 
nariai galėtų tęsti taip puikiai 
pradėtą darbą. Bet ką mes ma
tome, o gi visa fašistinė-san- 
darokiška spauda su jos gize
liais pila įvairias išgalvotas pa
mazgas ant dabartinių P. Ta-, 
rybos nariu, ir vieton1 jų per- 
ša savuosius patentuotu^ tau-’ 
tininkus.

štai jų tautininkų kaikurie- 
peršamieji į P. T.: adv. Ras
tenis, adv. Lopatto.

NU taip senai tautininkai1 
šukavo, kad P. T. esą perdaug 
advokatų, kad jų išlaidos esam 
čios perdideles, na o dabar jau 
patys advokatus perša; mat,, 
dabar jų peršamieji tai tauti
ninkams “košernK’, mat, vie1- 
nas iš jų geras katalikas,?o 
antras geras “linansistas”, pa>- 
sižymėjęs Baltimorėje Bendro
vių finansų “pavyzdingu tvar-

besi Vyrai-, ar jai nenupirksi-’klausomybė tiek tik tereiškia, 
met ją Taip • parašė*4Žaū»'kiėk skrybėle, paredas, papuo-
tininkų laikraštis “Lietuva” įšalas. ..Ir tai tik šventadieniui, 
(No. 12, 1918); Velykoms!

Kad šitaip butą parašęs koksH Papuošalas sportui, o ne gal- 
socialistiškas laikraštis; tai va tautai, Lietuvos žmonijai, 
tautininkai ir klerikalai (o iš Papuošalas himniškam valdo- 
dalies ir katalikai) sakytų —.'nėliui; kad imponirotų-man- 
Mat, kaip jie viską niekina. ĮdVautų prieš tautą, prieš žmo

nes, kuriuos 'jis nori valdyti- 
išnaudoti. (Bus daugiau)

ItoriuS Si- BakaWs,> S&& vice
prezidentas J. K^ MaŽukna ir 
p'. Pivaronas. Nežinia Itodėl Pi- 
varbnas neatvykę.

Kalb^jb S. Bakanas ir J. K. 
l&ažukiftk Prakalbą tvarką ve
ide kubpoS' pitmininkas J. Mi
liauskas. Kalbėtojai savo par
eigas atliko kuo geriausiai ir 
susirinkusi- kad ir neskaitlinga 
publika su didžiausiu atsidėji
mu' klausėsi.

Reikia' pasakyti, kad prakal
bos pavyko neblogiausiai. • ’ « f . '■ ' ■ I I •
i v si ‘.Ji r‘lriMll;>T.llBiMmite^i-a>

Į Tasai nelabasis potvynis pa- 
iftėte ta Nevr Kensingtono lie- 
tiiVius. BUVO Užlieti keli lietu
vių' namai.. Gana skaudžiai nu- 
■kentejio gerą “Naujienų” drau- 
igą Jurgaičiu krautuvė.
i -—Svečias.

mas Lietuvos žmonių kovą už 
atsteigimą demokratinės tvar-' 
kos. Lietuvoj viešpataujaiit 
Smetonos režimui yra panaikin-, 
tos visos politinės' partijos, iš
skiriant tautininku partiją-,- 
Lietuvos spauda daugiau 
zuros yrąs suvaržyta, negu caro? 
laikais buvo. Lietuvos žmonės! 

lės spaudos, ir tik per: nelegalią 
spaudą žmonės tiktą teisybę te^ 
gali sužinoti.

Kalbėtojas mums parodė iŠ 
Lietuvos gautą nelegalu laik- 
raštįy kuris vadinasi- “Kudir
kos Varpas”. Tie' laikraščiai 
Lietuvoje einą iš rankų į> ran
kas.

Antru atveju kalbėjo apie 
tai kokia valdžia geresnė dar
bininkams,— demokartiška ar 
diktatoriška. Nesumušamaiš: 
faktais drg. Grigaitis įrodė, kad1 
darbininkai daug daugiau lhi^ 
mi per demokratiją negu- per 
diktatūrą.

Publika klausėsi drg. Grigai- , 
čio kalbos su didžiausiu atsfde- 
jimu ir, reikia pasakyti, kad’ 
buvo ko pasiklausyti. Butų ge
rai, kad Pittsburgho lietuviai 
galėtų surengti drg. Grigaičiui 
po trejetą ketvertą prakalbų 
kas metai. Iš to butų didelė . 
nauda. Tada visokie politiški 
šarlatanai negalėtų musų pub
likos klaidinti.

Kalbėtoju*! pabaigus kalbėti, 
buvo pastatyti keli klausimai, 
į kuriuos kalbėtojas tinkamai 
atsakė. Atsakymu buvo paten
kinta ne tik publika, bet ir pats 
iklttušėjas.

Prakalbų lėšų padengimui bu
vo rinktos aukos. Po dolerį au
kavo šie draugai:^ , į < 

j *tF. Mičiuliš 
■;-P. Dargis .... ........ .

J. K. Mažukna
D. Grisius .....  .....
J. Parčiau'Skas
S. Bakanas    ....
Smulkių aukų surinkta1 4.00

yra* priversti griebtis nelbga- f.

raščių iškarpas”. >■
Tai tiek iš Pittsburgho bai^ 

senybių. —Ai įtaikau.

!New Kenšihgton, Fa.
-—....r. . ■ '‘Y ' "į

’SiLAv kuopos prMtalbos;-* 
i Lietuviai, kurie nuo potvynių 

nukeptojo . ' i
t Kovo 29 dv vietos SLA. T92 
kuopa buvo surengus prakalu 
;bas, kad paagituoti už SILA.^ 
Kalbėtojais buvo | pakviesta- 
SBA. ^-ėio' apskričio)

Išjuokia ir neprigulmybę!
Socialistai skaitytojai saky

mų; — Tai puiki satyra..; Ne 
taip juokingo,, kaip teisinga.. 
Kitas pridėtų!; — Galima sa^ l 
kyt; ne taip satyra, kaip sar
kazmas’. Bet vis-tiek tinkamai 

>pataikyta!’ * **
Ir, ištikrųjų, tautininkams 

ir klerikalams Lietuvos Nepri-

Dr.V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki S 
vai., Nedaliomis nuo 10 iki' 12 

3348 South Halsted SU 
Tai. Boulevard 1401

organiza^ 
m.iliriMMiiiMiįiM-|lllBMIil.lllMiW>lirfc .1.11 l.f■

)■ Aštuoniolikos Metų
Snkaktnvfts

. . . ntnrtn»r«•ritawrtnme>

iiciM m—titf rr

v

.Štą,. nuo pradžios iki pabai:

N.
—Kovo 29 d. teko skaityti bro^- 
liukų “Draugo” No. 73 edito- 
rialą apie Pittsburgho potvynį, 
tarp kitko, ten rašoma:

“Iš šios dienos Pittsburgho 
žinių' puslapio pastebėsite, - kad 
tame mieste įvykusiuose potvy
niuose ir lietuvių daug nuken
tėjo—liko be pastogės. . Taip 
pat užlieta šv. Vincento parap. 
mokykla ir North Sidės lietu
vių bažnyčia ir klebonija.’*

. Jei kas ištikrųjų skaitė ir 
įstebėjo” tą broliukų “D.” 
Pittsburgho žinių puslapį, tai 
tik galėjo pastebėti apie šv? 
Vincento- parap. mokyklos Už
liejimą McKees Rocks ir kįtus> 
dalykus.

Bet apie N. S. lietuvių baž
nyčios ir parapijos užliejimą vi
sai nieko nerado, nes apie tai1 
'nieko nebuvo parašyta.
: Vadinasi^ p. šimutis, rašyda
mas apie užliejimą North Sides 
lietuvių- bažnyčios ir kleboni
jos, vadavosi ne Pittsburgho ži
rnių puslapiu, bet “Naujienų” 
Korespondento pranešimais.
i Tačiau ponas šimutis bijo pa
sakyti savo skaitytojams, kad 
jisai naudojosi “bedievių” Nau
jienų korespondento praneši
mais. Į

“Naujienų” ir “Draugo” 
Skaitytojas.

Pittsburgh, Pa
;*NattjieiTU’’ Redafcto 

riaus P. Grigaičio 
Prakalbos

. .$1:00
1.00

... 1.00

... 1.00

... 1.00

.... 1.00'

Lš viso surinkta $10.00 
—S. Bakanas.

TRUPUTIS PITTS 
BURCHO BAISE

NYBIŲ i

Kovo 14 d. rūpesčiu1 “Pitts
burgho Naujienų^’ buvo sureng
tos LMD. svetainėje “Naujie-. 
nų” redaktoriui P. Grigaičiui, 
prakalbos. Prakalbos buvo* 
rengtos labai nepatogioj dfb-Į 
no j (šeštadienį), o be to, ta; 

‘oras buvo nepergeriausias. To
dėl prakalbose publikos buvo' 
4ieperdaugiąusid, bet apskritai 
reikia, pasakyti, kad prakalbos 
gana gerai pavyko.

Prakalbų tvarką vedė S. Ba
kanas. Pristatydamas drg. P. 
Grigaitį jis pareiškė, kad kal
bėtojas kalbės 2 atvejais. Pir> 
moj * kalbos daly kalbėtojas nu*-- 
švietė vėliausius įvykius Lie
tuvoj, labai gyvai nupiešda-

...Bsam sveiki, Dievas vienas 
težino kaip jam dėkinga... t 

1 uDaug mano draugų prarado 
visą, ką turėjo ir namus. Vie
nas turėjo du automobilius ir 
'dažnai mus išveždavo pavaži
nėti,—liko taip kaip stovi, t. 
y. turi tik ką vilki. Labai gail 
la. Vaikinas Ihnko Dūguesne' 
Universitetą, mokslo įrankiai, 
knygos žuvo.

“Kitas neteko savo Bowling< 
ištaigos. Trečias praradb savo; 
naujai įrengtą valgyklą. -

“žodžiu; negalima apsakyt 
kaip baisu; biedni žmonės tik’ 
ašaras braukia, lieja...
, “Ne vien potvinis, bet “gas 

-leakage” buvo antras pavojus; 
Visus išvaro iš miesto. žemė' 
dreba. Baisu! oh, kaip baisui 
Visas miestas kaip po karo1;; 
neturėjom nei vandens nei švie-' 
šos nei kuro, nei šilumos, nei 
laikraščių, nei siiSinešimo (telė-i 
•fono)1. Nors gyvenu 14 myn 
llių nuo miesto, tečiau nė mes 
Vandens neturėjom.

“Rašyčiau daugiau, bet viskas 
'taip sumišę, nenoriu baisių re
ginių kartoti, kad tik greičiau 
juos pamiršt.

<xPrisiunčiu Pittsburgho laik-

į ■uhiTrfteiidtiiĮt.i

šiandien; batandŽiio 3’ d'. 
eina lygiai 18 metą nuo tos' 
dienos, kai Pittsburgho lietus 
viai susirinko. L.S.S. 6-tos 
kuopos svet. pasiklausyti Liet. 
Socialistų Sąjungos 6 kuopos 
surengtos prelekcijos,- kurią 
pąrašė ir skaitė drg. Juozas; 
Baltrušaitis temoje: “Lietuvos 
Laisvė, ar Lietuvos žmonių 
Laisvė”. Ten Pittsburgho lie
tuviai pareiškę^ sąvo norus -- 
pageidavimus,'“kokia turi burti 
Lietuvos Valstybe, kas ir kaip 
gali Lietuvą vmdyti’. Tai buvo' 
labai. įdomi pąskaita ir tame1 
pačiame susi|i|®jmei kilo suma^ 
nymas' ją ^tspAizdinti 
les fonhoj ir plačiai 
sti tarp liptuvių. Ir7 
mas buvo išpillytaš.
; šiandien, man rodos- ta 
lekcija yra dai įdomesnė, 
:gų anais metike, ne vieh 
burghieciamsy bet abelnai- 
siems lietuviSni’s?6

Gavęs autoriaus leidimą tą 
pr^lekciją žodis į žodį atkar
toju,- taip, kaip ji* buvo para-! 
syta ir skaitytai Tat, šiuDmi* 
prašau visų “Naujienų” skai-: 
tytojų turėti triiputį kantrybės 
ir atydžiai perskaityti' vifeą ra- 

: ......i.■ ..■ i■ .. .» iiii<.»« .i .i^nnM ... i^i

Laidotuvių Direktoriai

b .B6te ' Ptofetaras A. B.

NeprikLansomybė ir 
Nepriklausomybė

Dvi yra nepriklausomybės 
prasmes. Kodėl socialistams 
netinka obalsis “Lietuvos Ne
priklausomybe?”

“Ateina Velykos, moteris 
tikisi naujų skrybėlių. Musų 
močiutė Lietuva taipgi laukia 
sau skrybėlės — neprigulmy-

............. Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis 

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

Šaradomis ir nedSl. pajral sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

Tėl. OFfice Wentworth <330 
Rez. Hyde Park 8395

Dr. Sušauna Slakis 
Moterų ir vaikų ligų rodytoja 
6900 So. Halsted SL 

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

- Ii i ■ Ii Oi I MSI

Phone Bjtalevard 7042 '
I Dr. C. Z. Važelis

Dantistas
4645 So. Ashland Avė

arti 47th Street
- Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

L Šaradoj pMraI sutarti. ‘ 
■ —i—;——-—> •. —

3421- S. HMst^MSt;WTel7 Yards 2534'P Dl*. Stfikol IS
Ofiso vai. v^arais^^ iki 9 vai. CM^a*

100 No. La Šalie St. Room 910 OliSMs 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Central 5541 Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8
Rezidencija vak. Nedalioj pasai sutarimų.

3407 Lowe Ava. Tel. Yards 7510 Ofiso Tel.: Boulevard 7820
---------- ------------- —--------- ------ — Namu TeL: Prospect 1930

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto' ofisas—127 N. Dėatborn St. 
Katnb. 1481-1434—-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.

Tel. Boulevard 1310.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

UaKal sutarties.

Telėphone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4831 SOUTH ASHtAND A VENK z Bes. 6515 So. Rockvell St.
Telėphone t Renublic 9723

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas

AKUŠERES
Mrs. AneliaK. Jarusz

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

3291 W. Cerrnak Road (W. 22 St.) 
OfiSb valandos: Kasdien nuo 9 iki 5 

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
_Pėtnyčios 6 iki 9. 
Telefonas Canal 1175.

Namai: 6459 S. Rockvell Street 
Telefonas Republic 9600.

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virrfniii 0033

į Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo
[ 6^-8 v. vak. Nedalioj pagal sutarti

Kiti Lietuviai Daktarai. ■

“NAUJIENOS”
PASIUNČIA PINIGUS
I LIETUVA

LITAIS
Persiuntimas nebrangus.i

1739 S. Halsted SL
CHICAGO, ILL.

sical TherSpy 
d' Mįdwifę4

S.:Weštėrn 
Avė., 2hd floor 

-'Hemlock 9252 
Phtarnauju prie 

< gimdymo namus 
, se ar ligoninėse, 

duodu massage 
? Electric t r e a > 

ment. ir magne- 
tlc blhrikets ir tt. 
Motėrimir ir mer
ginoms patari-1 
mai dovanai

A. A. SLAKIS
- ADVOKATAS

iii IV. Washington St
Room 737

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

Gyv. vieta: 6733 Crandon A Ve.- 
namu Tel.: — Hyde Park 8395

' LAiDOTŪVlV DIREKTORIAI 
JUOZAPAS ~

EUDEIKIS
į IR TĖVAS

REPublic 8340• o

AKIU SPECIALISTAI

Ofiso valandos: ...
1 Kasdien nito 1-4 p. t>. ir 7-9’v. v. ' 

TeL;.Hendock <5524»- dįensk ir_ h
Dr.Constance A.0 Bntis

gydytoja IR CHIRURGAS
Ofisas ,

3 . 2408 W. 63rd St.
Res.

6000 So. Campbell Avė.
Į j,, w j ' i a .r* * n,... J    j * ■ > *     -

į Phone Prospect 6376 
Dr. John Russell 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 W. 63rd St.
Valandos: nuo 2—4 ir 6:30—8:30 

■Seredomis ir Nedčliomis Dasrai sutarti
Rez 2515 W. 69th St.

Tel. Hemlock 6141

, Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
I Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. 
Turime Koelyčišas Visose Miesto Dalyse.

A. MASALSKIS
8807 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4189

. A. PETKUS
1410 South 491h Cburt Cicero Phone Cicero 2109 

ii li.tiM.iUIi i i i.................... * ■■■”. i................................... ■ —............................ ..

668; WCSt IStft Street Phone Canal 6174,
- r - ' 1 Į ’ ———- A.-.-i ----- ■

■

■ i), S.M.SKUDAS
T18 West IŠth Street Phone Monroe 3377

■ 'L J. ZOLP
West 46th Street Phones Boulevard 5203-8413
n n i ni.ti. (AUiOUt «i < i, i« iii...................................... .... nu i................... . .............    , ,

Jv F. EUDEIKIS
460fc07 & Hermitagė Avenue Phones Yards 17414742
Bi-ightoni PKrtt Skyrius, 4447 S. kairfiėl’d, Laf. 0727

■ ' '  .-j'..'. Į '>!*'* ■■ . . ............................................................

LACHAWICZ ir -SŪNUS
2314 West 23rd Plaėe Phones Cana] 2515—Cicero 5927
.r - i - ■-■■.■."■■■i ■ ■   į • ‘ ■ ■    ..1.^. .. ...    ■

& G LACHAVICZ
42-44 Ėast TQ8tli St. Tel. Pull'man 1'270 arba Ganai 2545

-Į-f—     - ■ ■■ ■

J. LIULEVICIUS
4092 Arthur Avenue Phone Lafayetfe 3572 j

- - - - ■ - . ■ . --.....  - — ........................... i

3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741-4742

DR. VAITUSH, OPf.
LIETUVIS

Optometricaliy Akiu Specialistas. 
I Palengvins akiu įtempimą, kuris], 

1 esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
| svaigimo, akiu aptemimo. nerVuotu- S 

Į mo, skaudama* akiu karšti, atitaiso ] 
ii trumparegyste ir toliregyste. Priren-T 
[ gia teisingai akinius. Visuose ateiti-j! 

kimuose egzaminavimas daromas su,] 
elektra, parodančia mažiausias klai-.l 

ridas. Specialė atyda atkreipiama 1- 
J mokyklos vaikus. Kreivos akys ati- 
1 taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
iNedėlioj nuo 10 iki 12. .

Daugely atsitikimu akys atitaiso
mos be akiniu. Kainos pigiau 

kaip pirmiau.

Į 4712 South Ashland A v.-
Phone Boulevard 7589

Tel, Boulevard- 5914 Diena ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 1 
iki 8:30 y. Nėdėl. nuo-10-iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS . 

Ofisas ir^Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

DR. G. SERNER
" LIETUVIS 

_ __ Te!. Yarda 1829
Pritaiko Akiniu*

(Kreivas Akie 
Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvi 
756 West 35th St 

kampas Halsted St.
• Valandos nuo 10—4. nuo 6 iki
Nedaliomis nuo 10 iki' 12 vai. diena.

8

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

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

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

Tel. Seeley 7330 
Name telefonai Brnnawick 0597

tiiti i Minate. Aia* ■ m ■<«o r M.f.B.m. , n

Ofiso TeL Boulevard 5918
Rfez.. Tel. Victory 2343
Dr. Bertash

756 West 35th St.
Colį of 35tH“ and Halsted Sts. 

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

KITATAUM
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS
' Gerai lietuviams žlnoinas nėr 81 
metus kaipo patyręs gydytojas chT- 
rUrgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas lisras 
vyru, moterų ir vaikų nasrai nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisttBi

Ofisas ir Laboratorija:
1634 W. 18th Si., netoli Morgan St

Valandos nuo 12 pietų ir 
nuo 6 iki 7<80 vaL vakaro.

Tel. Canal 3119
Rezidencijos telefonai: ' - 

Hyde Park 6755 ar Centrai 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
Vftkafo, Nekėliomis nuo 10 ik! 12 
valandai diena. - t - '

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 8 po piietv 
7 iki 8 vai Nėdli. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone PLAZA 2490 1

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. Tek Drexel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyrišku, Vaiku ir visi 
chroniiku lisru.

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

liomis ir Šventadieniais 10—12 
dienu. J
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KĄ ŽMONES MANO

Ar Dr. Jonas Šliupas 
didvyris ar karje

ristas?
II

“Naujienų” No. 75, šių me
tų kovo 28 dienos laidoje, Dr. 
A. L. G^aičunas apie Dr. J. 
šliupų rašo:..... “...irž užsitar- 
navimą ' močiutei Lietuvai..... 
D-rui Jonui šliupui velija ilgo 
amžiaus ir nepailsti einant prie 
užbrėžto tikslo visa Lietuva....
atvykus Dr. Jonui šliupui Ame
rikon galėtumėm priimti iškil
mingai, suteikti proga su vi
sais lietuviais pasimatyti ir už
girsti iš jo hi*pų KAS MUMS 
REIKIA DARYTI (mano pa
brėžta A. K. R.), kad Lietuva 
galutinai pasiliuosuotų iš dva
sios vergovės, iš po kunigų ir 
ponų globos.”....

Dr. J. šliupas Amerikon at
vyksta kaipo valdžios artimas 
žmogus. Lietuvoje cenzūra ir 
algos Romos “pašventintus” 
numalšina, bet Amerikoje ta? 
pačiai Romai turtų gamintojui

i u į * į

zurza. Tad Dr. J. šliupas čia 
gali pasitarnauti. -

Dar kitas reikalas, tai pa
gelbėti musų “fašistams” S.L.Ą. 
užvaldyti. Galima laukti, kad 
Dr. J. šliupas, jei S.L.A. Sei
me balsą gau’s, iškeiks “pažan
giuosius” benkartais ir pana 
šiai.

“Ordinu” dalinimu A. Sme
tonos agentai sudemoralizavo 
visus mažadvasius musų 
dovukus”.

komunistai taip tiki. Mano su 
pratimu, rimtesni komunistai 
turėtų savo sekėjus pamokyt? 
nors tiek, kad jie suprastų kaip 
reikia tokiuose parengimuose 
elgtis. Bet šiaip ar taip kai 
bėkim, jau pas komunistus “bu 
bu”, kaip jie pirmiau darė, 
pranyko. Taigi nors tiek jau 
nuprogresavo.

— S. Naudžius.

Springfield, III.

torius V. Klastailis , iš Sįjta kovo 17-tų dieną su bažny- 
Louiš, Mo./ir V. Tutlis iš Au"' tinemis apeigomis Kalvarijos

III. Dalyvavo ir abicjii kapinėse. Lydėjo 67 automo
biliai. Pas Springfieldo lietu
vi i.4s yra geras paprotys, kad 
jie skaitlingai kiekvienų a UI . 
skyrusį savo draugų ar drau
gę į amžinasties atilsį palydi, 
nežiūrint kokįų pažiūrų žmo
gus buvo. Didžiausį užuojautų 
mirusios' šeimynai ir giminėms, 
o velionei lai būna lengva am
žinai ilsėtis šaltuose kapuose 

, — V. černauskas.

burn, 
vietos kuopų organizatoriai ir 
veikėjai.' Didžiausias apsile>j3i* 
mas S.L.A. 13-to rajono kuo? 
pų organizatorių.

■VI*-

obaL
pro-
nuo

KORESPONDENCIJOS
> . . ■ .-f

Grand Rapids, Mich.
Draugo P. Grigaičio 

prakalbos pavyko
Kovo 24 d. L.S.S. 51 kuopa 

surengė drg. P. Grigaičiui pra
kalbas JJetuvos Sūnų ir Duk
terų Dr-jos svetainėj. Kaip jau 
visiems žinoma, drg. P. Grigai
tis važinėjo, po įvairias lietu
vių kolionijas su maršrutu, to
dėl ir , čia pas mus užsuko. Pa
sitaikė- ne labai kokia diena, 
bet' publikos prisirinko pilna 
svetainė ir ramiai klausėsi. 
Tiesa, vienas kitas Smalsuolis 
pageidavo, kad; kalbėtų apie 
Sovietų Rusiją. Mat, drg. P. 
Grigaitis pirmu atveju kalbe- 
j o apie dabartinę - Lietuvos pa
dėtį. Po pertraukos ’ jis . kalbe-

-’i > z A.-? ’ ••
—---------------------- -t-:........................... . ■ ■ ■ . >

Visose tautose fašistų 
šiai “žavėjanti”. - Stiprus 
tas gali atskirti grūdus 
pelų, bet “didvyrių” garbinto
jams, it avims, tenka sekti pa
skui “ordinais” papuoštuosius, 
it svi‘ skambučiu avinus. Triuk
šmas gali smetonlaižiams pa
dėti S.L.A. Seime laimėti. Di
džiausias triukšmadaris.. .rei
kalingas. Dr. J. šliupas su sa
vo laisvamanybe galės “pažan
giuosius0 ir demokratus su
kvailinti ir gerai A. Smeton u 
patarnauti. Kitų kartų daugiau 
apie Dr. J. šliupą parašysiu.

— A. K. Rutkauskas, M.D.
....... ■> ■■■■ ■■-■■............. > ».—■■■+—■ ■■ ......... ............

jo apie tai, kokia tvarka dar
bininkams tinkamesne — de
mokratija ar diktatūra.

Abi kalbos gana plačiai pa
liete-žmonių gyvenimą, todėl 
prakalbos nusitęsė iki vėsi
mos. Po prakalbų buvo duo
dami klausimai, į kuriuos kal
bėtojas gana rimtai atsakinė
jo. Klausimus daugiausia sta
tė komunistų simpatizatoriai. 
Tarp • tų klausimų buvo ir ga
na kvailų. Pavyzdžiui, čia tik 
kalbėtojas baigė kalbėti, koks 
skirtumas tarp demokratijos ir 
diktatūros, o štai vienas klau
sia kokia skiriasi demokratija 
nuG diktatūros. Kitas pasipia 
šęs balso nestato klausimo, b<?t 
pats drožia spyčių. Girdi, pa
žįstate Grigaitį iš Lietuvos, ir 
Grigaitis niekada nebuvęs dar
bininkas, todėl neprivaląs ir 
kalbėti apie darbininkų reika
lus. Tur būt, tas žmogutis ma
no, kad Stalinas taL tikrai su 
šęvelu dirbo, kad į jį dabar

Dėl gaisro apie 400 darbi- 
ninku neteko darbo. — 13 
rajono organizatorių su
važiavimas. — Mirė Au- 
gustaitienė.

Kovo 26 dienų sudegė No. 
4, Panther Creek Coal Co. Old 
West mainų tipelis. Su virš 400 
darbininkų neteko darbo. Tie
sa, ši maina jau ir prieš su
degimų suvis mažai dirbo. Pei 
dvi savaites 
dienas. Dabar 
bedarbių eilės 
šilus orui ir

dirbdavo vos 3 
nei to nebus, ir 
pasidaugins. At- 

kitose mainose
darbai sumažėjo.

—o—
Kovo 22 dienai buvo šaukia

mas SiL.A. 13-to rajono ku‘o- 
pų . organizatorių susivažiavi
mas. Bet į susivažiavimą atvy
ko tik 13-to rajono organiza ,

Turėkit švarius ir 
Sveikus Kambarius

Kovo 14-tų ditnų mirė po 
sunkios operacijos dar jauna 
(apie 40 metų) Petronėlė Au 
gustaitienė. Iš giminių paliko 
vyrų Vincų, sūnų Vincelį, duk
terį Adeliutę, brolį Antanų Ar 
minų ir seserį Mrs. Stonis, 
Chicagoje. Velione priklauso 
Chicagos Lietuvių Draugijai ir 
S.L»A. 275 kuopai. Nuo šių 
dviejų draugijų buvo nupirk
ta po gražų gyvų 
kų. Visokių gėlių 
daug. Gražiam 
karste tarpe gėlių
tum gyva miega. Petronėlė bu- 
vo, be to, gero budo moteris 
ir gera šeimininkė. Su savo 
šeimyna ir su visais kaimy
nais ir pažįstamais kuo gra
žiausiai sugyvendavo. Palaido-

G V RSIN.K 1TŪS 
NAUJIENOS!

gelių vainL 
buvo labai 

metaliniame 
atrodė ta r-

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

Išvalome ir Išprosinam ■
Plūs Apdr. nuo Ugnies ■ 1|^V 

ir Pavogimo.
Extra kainos už aksominius, Pietuotus 

Kailiais padabintus rubus.
VISAS DARUAS GARANTUOTAS 

o rUrai, ąi .«b 
ATSIIMAM IR PRISTATOM 
CAPITOL CLEANERS

1B9 N. STATE ST. KAMB. 1323
■ - DEARBORN 8746

PASKOLOS ANT MORGICIŲ
5 iki 20 metų 

Taupyk.it pinigus apsaugoto] vietoj
Mes išmokojOm 4% div.

STANDARD FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASS’N of CHICAGO

2324 S. Leavitt St.
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

K

DĖL GEROS VALDŽIOS
Cicero Reikalingi šie Vyrai!

BALSUOKIT
STRAICHT REPUBLICAN

Padėkit Kryželį (X) į

REPUBLIKONŲ RATELI

PIRKIT DABAR!
Specialis Išpardavimas Pas 

“MIDWEST STORF2S”
Pėtnyčioj ir Subatoj, Balandžio 3 ir 4 d. d.

KIAUŠINIAI»., .22 “ <20'2c
' Puikus Rinktiniai “Midwest” KIAUŠINIAI Kartonuose Tuz. 25c

11 T A I “PILLSBUjtY’S’» BEST

IflIL I Al 5 24c VoC
Pillsbury’s” KF:KSŲ MILTAI 20 line. pak. 2 už 190 

svaro -J E p 
maišelis I v vKAVA “Midwest” Puikiausi Golden Santos V 21. Kasdien šviežiai Spraginta!. ___ ___ __  - - - - - - ■

“Hėrshęy’s” COCOA U sv. ken. 8c. 1/5 did. ken. 2 už 90
KNOX"IELL“6“skonių .............................—- 3~pak.“ 190
Ghocolate Marslinialiow COOK1ES ................... sv. 190

3pak 19cTVATTT TACĮ1 špagetai, Makaronai
rVUJLdJb Egg Noodles_________________
“Midwesl” Cnt Grcen BEA'NS No. 2 kenai 2 už 250 
“Midvvest” COUNTRY GENTLEMAN CORN No. 2 kenai 2 už 27c 
Raikyti~Saldųš AGURKAI 15 unc. džiaraš 150 
PUFFETS ~aIFr?°ia7HEAT 2~di^~19Č
“Becch-Nut” SPAGHETTI ............... sv. kęnai 3 už 250
LOAF CHEESE ...................... ............. .......... svaras 250
“I^BSTĖTT’’nCHEESE“FOOD ....................... pak~150

vaikams maFstas o 17a
UlLltOILK o PERKOŠTOS- DARŽOVĖS t ken. ■ ■ ** 

ROŪND MINCED HAM .............. . ............ svaras 230
LONG BOLOGNA^UŠAGE-(DTšra)     sv. 170 
FRANKFURTS~SiiIairT^dcr .................. . sv. 19į40
Importuotos iš Holandijos
qtt TZ'-c’CĮ MILKERS...........................  9 svarų statinukė $1.07

MAIŠYTOS ......................... 9 svarų statinukė 97c
PUIKUS SAUSI"CIBULIAI         5~^~90 
“Tayst-A-Won” Jonathan OBUOLIAI ........... 4 sv. 170
DIDELI VIRIMUI OBUOLIAI ............. .... . 5 sv. 170
PUIOKIOS Californijos MORKOS ...? . . 3 pund. 130 
~“ TL0_^PARDAVIMAS “

TTVT A T TT'NT'I? 2—10c pakeliai 30 centų
įr Jreguliariai pakeliai vertės už

Cleveland Wall Paper CLEANER 
Šeminole BATHROO'NrTIŠŠŪE^': 
‘‘LEADER’“STIPRIOS”ŠLUOTOS 
“Pride” WASIHNG POWDĖR ....
“Palmvra” HARD SCRUB BRUSHES
“SWEETHEART” MUILAS ........... ....
PALMOLIVE” MUILAS
OGTAGON” VEIDO MUILAS

3 kenai 250
4. rolės 250 

.. Viena 35įš 

.... pak. 1Q0 
. Vienas 100 
... 4 už 190 
.... 4 už 190

50
“Octagon” ŠOAP 5 už 23c , -k1 ^Octagon” Cleanser 2 už 9c.
“OCTAGON” POWDER.Į>ak. -5c — “OCfrAGON” CHIPS pak. 9c

■ . , ■ ■ . J i'.', I >
Vieans reguliaria pakelis už 1c su pirkimu

“OCTAGON” .. 2 2pVx721c
$100.00 CASH KAS SAVAITE—TAUPYKITE MUSŲ 

PELNO PASIDALINIMO KUPONUS.
PIRK NUO NES PIGIAU

7-r ; .7...

“MANO MIELASIS 
SŪNELIS DABAR 

VALGO
KAIP PARŠIUKAS...

“Buvo tok* kfldąą Ir neturėjo, ape
tito; nežinojau nė ką daryti’.*

■ - j! ’ '
Motinos sako, kad TriAėr’e pltter 

Vynas yra geriausias' vAlitas susilp- 
nėjusioms, nepilnai augantiems vaiku
čiams. Jo sudėtinės dalys yra ge
riausios, kokias medicinos mokslas 
žino apgynimui nuo nevlržkinimo, 
prasto apetito, galvos skaudėjimo, 
nemiegojimo, gasų, blogo kvapo, o- 
dos nesveikumo Ir negerumų sąrySy 
su vidurių neveikimu. Malonus var
toti ir geras, atsakantis vaistas lel- 
mynoms. Visose vaistinėse; f

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER W1NE

Joseph Triner Compaay, Chicago

ŠIOS SAVAITES

Extra Bargenai
Springsinis | 1.95 
Matracas ■ ■’VM
Vertės $16.00

ROOSEVELT
FURNITOREl

2310 West 
. Roosevelt Road .

Tel. Seeley 8760

X) REPUBLICAN
Rinkimai Antradienį Balandžio 7,1936

FOR PRESIDENT
S JOSEPH S. KRAL

FOR CLERK
[x| JOHN C. STOFFEL

FOR COLLECTOR
S JAMES J. PELIKAN

FOR SUPERVISOR
S FRANK A. MAREK

FOR ASSESSOR
S EDWARD J. KAWAL

FOR TRUSTEE
E EDWARD KADLEC

FOR DIRECTORS OF PUBLIC LIBRARY
S FRANK HAREMZA
S OTTO TESINSKY

-.......-fe.. .< i •

A t lankyki t Lietuvą!
Važiuokit pagarsėjusiais Cunard White Star Laivyno laivais arba 

ŠAUNIAUSIU IR NAUJAUSIŲ LAIVU

“QUEEN MARY”
(per Angliją arba Franci ją)

Musų speciališka asmeniškai vadovaujama ekskursija išplauks iš;
New Yorko dideliu ir greitu laivu <
S. S. “BERENGARIA”

Birželio 17 d., 1936
Dėl informacijų rašykit savo vietiniam lietuviui agentui

CUNARD WHITE STAR LINE
J CHICAGO, ILLINOIS

Velykoms

THE BRIDGEPORT GLOTHINC 60.

DABAR PIRKDAMI SUTAUPYSITE 
NUO $10.00 IR DAUGIAU.

NUSIPIRKT SIUTĄ 
ARBA TAPKALTĄ

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

J. PETRAUSKAS, Savininkas

3312 SO. HALSTED ST.» CHICAGO

c-

X-RAY

KAINOS $2.95 IR 
Dčl vyrų mes užlaikome

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

Atsilankykit pas S U APIE O dfl pagalbos.
Mes užlaikome kiekvieno didžio ir pločio čeverykus, — 

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

Visi nauji pavasariniai stiliai
Visame savo gyvenime jus nepirkote Čeverykus iš krautu
vės, kuri elgiasi taip mandagiai ir kur kainos yra prlelna- 
miauslos už augštos rūšies čeverykus. _ «...

' P-as Shapiro yra kūdikių avalinės specialistas. Specialia 
departamentas dėl kūdikių. Kainos------$< 35 *“***
"Mes spccializuojamčs moterų avalinėje.

VIRS. TAIPGI DfiL STORESNIŲ.

Florsheims ir Freemane čeverykus. Kaina QE 
FLORSHEIMS *8.70 IR VIRS.

Cicero žmonės turi teisę turėti 
valdžią, kuri bus liuosa nuo ne
sutikimų ir ginčų; valdžia, kuri 
dirbs ir tarnaus dėl visų žmonių, 
valdžią, kuri yra teisinga, inteli
gentiška ir kuri bus ekonomiška.

Republikonų partija Ciceroj su 
pilnu pasitikėjimu ir pasididžiavi
mu prezentuoja šiuos kandidatus 
Cicero Miesto balsuotojams.
® VYRUS su Inteligencija ir Ga

bumais.
#VYRUS su Neužginčijamu Cha

rakteriu ir Principais.
• VYRUS, kurių bendrai

nėra peiktini ir nėra kontro
liuojami Politiškų Bosų.

VYRUS, Ikurių ambicija ir No
ras yra Sąžiningai, Tvarkiai 
ir Biznio Pamatais vesti mie
sto valdžią.

SHOES OF CHARACTER—FOR THE FAMILY 
6307-09 SOUTH V/ESTERN AVENUE

Republic 5436 The Florsheim Store
X-RAY FITTING AT NO EXTRA CHARGE 

WE CARRY ALL SIZES AND WIDTHS

EDWARD J. KAWAL
Virsminėti Republikonų Kandidatai Pasižadėjo Pildyti 

Šiuos Svarbiausius Principus.
1. Užbaigti Naminį Karų Town Hali.
2. Neišleisti jokių Bonų.
3. Sumažinti biudžetų ir jo laikytis.
4. Kasmet Spausdinti Metinius Raportus ir juos iš-. 

. dalinti.
5. Nekelti Sąskaitų už vandenį.
G. 'Atšaukti Water Works Bonsų Laidos Patvarkymą.
7/A-tstęigti Givil Service Policijos ir Fire 

Departamentuose.
8. Taksai ant Real Estate turi būt sumažinti. TODĖL

Antradienį, Balandžio 7 d. Balsuokit už 
REPUBLIKONŲ TIKIETA

NATHAN
KANTER

Visose Alinis* 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu
Kentucky 
Bourbon

Ir
Lietuvilkos 

Degtini*

Gerkit ir Reikalaukit
Ii® 
a®

7

■V

Mutual LiouorCo
4707 So. Halsted St

TeL YARDS 0803

Taupyk.it


1 r ______
HAUJ1ENOS

The Uthuanian Daily New« 
Puhlished Daily Ęzcept Suaday by 
The Lithuanian News. Puh. Co., Ine 

173> toth Hriated Street
CANal 8500

. . i' į . ■ *

-
JMtetfption Rat«ju
P©* 4a CanaOa

$8.00
.. 4.00
.. 2.00
.. 1.50

■* y«r
. . ‘ ' '

m mn to11*11 '-1 1 IJ>*'imWB.'.... .......

Gntered aa Secend Class Matter 
?th 1914 at the Post Ofttoa 

ri W. under the *ct of
mi irt m

eina kasdien, išskiriant 
toutoteuto Laidžia Naujienų Ren- 
atoto, 1738 S. Halsted SL Oiicago, 
Hh Telefonas Ganai 8500.

NAUJIENAS, Chicago,, BĮ, ______________ _________ _ Penktadienis, Balan. 3, 1936
•*— ------------------------- ------------- -------------------------------------------------- -— ------------------------------------------------------------ ■■ ■:  —    —   .................... ............................... ......................... ■ i n m.. ■» i i  .........................................

.Uaipėdos statutas tikrai bus kritei ką sako, nes Ispanijai butų neatsiuntęs angelo sargo 
vykdomas. Suprask, Hitleris Europos gyvenime maža reikš- Antano Smetonos asmenyje, 
norėtų likti kaip ir garantu mes turi. Ji net neatsveria kai] 
Klaipėdos krašto autonomijos, kurių mažų valstybių. 7
Hitleris, tas didžiausias šių daugiau pasakys Prancūzijos | tauta, bet kur ji eina, jis pa- 
dienų Europos reakcijos šulas, parlamento rinkimai, kurių lau- sakyti negalėjo, nes tauta eina 
labai yra susirūpinęs Klaipėdos jkiama su dideliu nekantrumu. 1 savo keliu ir Tysliavos nesi- 
fcrašto demokratine autonomija. | Jei čia demokratija rinkimus ] klausia.

Smulkiai Tysliavos kalbos 
neatpasakosim. Gana to, kad 
dabartinės diktatūros nemo
kėtų niekas taip gražiai išgir- ’ 
ti, kaip tai padarė Tysliava. 
Nieks nemokėtų ir tiek purvų 
įnešti buvusiai demokratinei 
tvarkai, seimui ir tt. Ir gal 
nieks sviete tiek meluoti ne- 

Kovo 22 d. A. L. T. Sandaros |moka> kaip Tysliava. Už tokią
1 apskritys ir vietinį kuopa su-Įkalbą, Tysliavai būtinai lurė- 
rengė čia prakalbas. W but užkabintas ordinas.

Vokiečių naujieji žygiai ir Lietuva' Nors p. Tysliavos kalba bu- 
Daugjvo temoje: Kur eina lietuvių

Mažąją valstybių politika
Mažosios valstybės neveda 1 

savistoviai savo užsienio politi
kos. Joa savo užsienio žygius 
visuomet derina su kurios nors 
didelės valstybes užsienio poli
tika. šitas savo užsienio veiks-;1 
mų derinimas visuomet eina be 
galo atsargiai ir taip ųžmaskl-' 
ruotaį, kad kartais net sunku? 
pasakyti, kurios jos orientaci
jos laikosi. Žinoma, ne visų 

08.00 mažų valstybių varoma tokia, 
atsargi politika, čia yra išim
čių. štai Belgija savo likimą 
yra tampriai surišusi su Fran- 
euzijos užsienio politika.

Didžioj o karo, metu, kada, ro
dos, kiekviena iš valstybių tu
rėjo aiškiai pasisakyti kur ji 
eina, vienok kai kurios mažo-į 
sies valstybės taip atsargiai 
veikė arba taip neitralizavosi, 
kad sunku buvo pasakyti kur* 
link jos eina. Ir iš tos savo 
atsargios užsienio politikos kai 
kurios jų pusėtinai pagerino sa-’ 
Vo ūkiškąją būklę. Šitai Skan-% 
dinavų valstybės varė puikiąi 
prekybą ir net buvo savotiško-1 
mis tarpininkėmis tarp kariau* 
jaučių valstybių- Šiandien jau* 
niekam nėra paslaptis, kad di
džiojo karo metu, kai rusams' 
pritruko įvairių chemikalų vais-; 
tų pavidale, tai juos per šve-- 
dus pirko iš Vokietijos. Tokią, 
taip pat sėkmingą prekybą va-1 
rė Šveicarija.

Užsienio politika buvo ir dar. 
ilgai, tur būt,, bus grynai egois-į 
line, čia kiekviena valstybė iš-' 
eina grynai iš savo egoistinių: 
interesų ir juos atitinkamai de
rina su 'kitomis valstybėmis. ;

» 

Taigi, mažosios valstybės to
je užsienio politikoje ypač yra-, 
atsargios ir retai jos stambes
niuose^ tarptautiniuose įvykino-1 
se pirmoš’ tapa sa^o ^tvirą žo
dį. O jei kuO«igt’;T norsįsr drą
siai prasitariC.. tai darniausia.
kitų valstybių pavedamos, kuo-į 
met norima išgirsti, kaip į »tai 
reaguos priešingosios valsty-i 
bės.

Vokiečių žygis buvo 
žinomas

Lietuva taip pat nuo kurio* 
laiko pasidarė labai atsargi irs 
daug dalykų nutyli, kur,’ rodos. 

. aiškiai turėtų savo balsą pake!-, 
ti, ypač santykyje su Vokietija,; 
bet dažniausia nutyli. Nors 
tyla ne visuomet gera byla.’ 
Lietuvoje vokiečių pasiuntimas 
į Reino demilitarizuotą sritį 
kariuomenės nebuvo .jau visai- 
netikėtas įvykis. Daug kaip 
kas iš anksto tuos įvykius jau«Į 
ste nujautė, žinojo, kad taip 
turi būti. Vokietijos .gyvenimas: 
Lietuvai nėra svetimas daiktas. 
Jos vidaus padėtis žinoma te! 
net suprantama. Vokiečiams 
metai atgal patylomis buvo lei
sta atstatyti savo kariuomenę. 
Ir štai metams praslinkus, top 
jau toji kariuomenė atsistojo 
ant kojų tvirčiau, ji turėjo to 
kį'iiors žygį padalyti. Kareivis 
mušiu! dabar paruošiamas per 
devynis mėnesius. Taigi jis paM 
ruoštas drąsiai gailėjo eiti kurį 
jam buvo įsakyta. Lietuvoje i 
net kaip kas atsiduso, kad 
į Klaipėdos kraštą žygiuota,! 
bet į. Reino sritį. . į

Užsienio politikoje Lietuvoje! 
yra daug •skeptikų,, kurie ge
riems Tautų Sąjungos norams 
netiki ir truputuką pro Tautų 
Sąjungos duris mėgina, k toliau' 
kiūrėti. Yra dėlko buti betų-] 
viams skeptikams, štai Vilniaus' 
klausimas taip ligi šiai dienai! 
kabo ore. Tautų Sąj unga j ųk t 
ture j o ne tik lenkų žygį šiuo! 
•atsitikimu pasmerkti, bet pa-‘ 
reikalauti iš jų tą Lietuvai pa
darytą skriaudą atitaisyti. O j 
po Vilniaus šėke visa eilė kitii 
įvykių, kuomet Tautų Sąjunga1 
nebuvo pakankamai .griežta., 
štai japonų įsibrovimas į Man? rytum tokia Hitlerio malone 
džiuriją, dabar italų užpuoli- galėtų tik pasidžiaugti, bet... 
mas Etijopijos; pagaliau vokie
čių elgimasis su Klaipėdos kraŠ- mėt jis sutiksiąs taikytis, > jei

18c'
75c
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Chfoageįe — paštu:

Metams ••MMaeeeBaMMMvamMMKae*****.

Pusei metų
Trims mėnesiams ___ ___
Dviem mėnesiams ______
Vienam mėnesiui
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Lietuvan ir kitur užsieniuose 
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Orderiu kartu su užsakymu. «
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POLITIŠKI “DŽABAI”

Illinois valstijos iždininkas sulaikė algų mokėjimą 
septyniems tūkstančiams valstijos tarnautojų, parolkš- 
damas, kad į tarnautojų sąrašus esą prigrūsta daugybė 
vardų žmonių, kurie jokio darbo valstijai nedirba7, o tik 
ima algas už tai, kad jie remia gubernatoriaus kandida-

tuoja valstijai po $200,000 per mėnesį.
Labai galimas daiktas, kad tai tiesa. Politikoje tai 

Ubai paprastas reiškinys, kad aukštas valdininkas, ku
rio fialoje yra įvairus “džabai”, tuos “džabus” dalina 
savo šidininkams, idant jie už jj agituotų ir gautų jam 
balsų rinkimuose. Besiartinant rinkimams, tokių “dža- 
bų” išdafinama ypatingai daug. Tuo budu žmonių pini
gais politikieriai paperka balsuotojus,

Taip elgiasi gubernatoriai, merai, įvairių departa
mentų viršininkai valstijose, kauntėse ii' miestuose ir 
net pačios federalės valdžios šulai, neišimant ir aukš- 
čiausiųjų krašto valdininkų. Demokratai šituo atžvilgiu 
nesiskiria nuo republikonų. Tokia yra Amerikos val- 

sistema. Ji yrd ^cdijo^^p^ipelin^p^o , sistema. Ji 
L*demoralizuoja valdžią ir žmones. ■ 
^Htiska Wva Amerikoje yra visų-pirma kova dėl

politiškų '“džabų”, e ne dėl principų arba visuomenės 
reikalų.

ABEJOTINAS PATARNAVIMAS
4 * ,

, . ‘i? 4 J 1, .’i1’ • ■ ‘ •'*>’ ’ f. • *
Nabašninko Viktoro Bergerio našlė, Mrs. Meta 

Be^ger, pernai metais lankėsi sovietų Rusijoje. Ji ne
moka nė vieno žodžio rusiškai, todėl apie padėtį toje 
šalyje ji galėjo patirti, tiktai iš to, ką jai papasakojo 
bolševikiški palydovai ir vertėjai. Jie perodė viešniai 
kas yra gražiausio Maskvoje ir keliose kitose vietose, 
ir ji sugrįžo j Ameriką, įsivaizdavusi, kad sovietų Ru
sijoje viešpatauja kuone rojus.

Savo entuziazmą bolševizmui p-ia Bergerienė da
bar ėmė reikšti savo prakalbose rinkimų kampanijos 
metu. Milwaukee’s socialistai, kuriems rupi, kad vėl bu
tų išrinktas meras Hoan, suprato, kad iš tokių Berge- (

negu naudos. Galų gale, jie nutarė išbraukti ją iš kai- 
bėtojų sąrašo. Kapitalistinė spauda, patyrusi apie tai, 
džiaugiasi, kad iš nesusipratimo tarpe Mihvaukee’s so
cialistų ir Bergerienės yra proga padaryti sensaciją ir,

kurio jį neturėjo galimumo kaip reikiant ištirti, — ne 
žiūrint, kad ji yra gabi ir atlikusi daug gero darbinin-

žtati Rusiją — jos žmones, jog kalbą, jos papročius ir 
istoriją. Turistas, kuris pirmiau apie Rusiją nieko ne- 
finojo, atsilankęs tik -trumpam laikui sovietų krašte iri 
pasikalbėjęs su valdžios agentais, nieku budu negali* 
spręsti apie tai, ar tenai darbo žmonėms yra gera, -ar; 
bloga.

Tos keliauninkės agitacija už. bolševikišką tvarką; 
buvo labai abejotinos vertės patarnavimas nė tik Mil-; 
waukee’s, bet ir visos Amerikos socialistams.

t C

DEFLIACIJA LIETUVOJE
UUIII M III UIWI 1111

Lietuva pergyvena defliaciją, t. y. ekonomini krUį,; 
kitoj dėl tolutes (pinigų) brangumo. Litas da Ir šian
die tebėra ant auksinio pagrindo. Tai reiškia, kad to, 
auksine vertė yra apie 40 nuošimčių aukštesnė, negu 
aaglų svaro arba Amerikos dolerio! - *

šįtekio Lietuvos valiutos brangumo kainos Lie
tuvoje. labai žemos, prekių eksportas į užsieni puola,

ra

mimus. Darbininkų uždarbiai smunka.
Kodėl gi valdžia nenupiginą lito? Todėl, kad ji ne- 

atsižvelgia j žemės ūkio ir pramonės reikalus, bet tik 
stengiasi įtikti bąnkieriams, armijos karininkams ir 
valdininkams, kurie ima algas iš valstybės iždo.

Jeigu Lietuva, ture tų visuotinų balsavimu išrinktą 
seimą, tai tokiai finansinei valdžios politikai butų tuo- 
jauS' padarytas galas.7 » 7

tu ir pagaliau leidimas vokie
čiams ginkluotis, atstatyti sa
vo karo laivynų, vis tai savo
tiškai veikė lietuvį ir jis liko 
didelis skeptikas. gyvenimo 
faktai tiek jį pamokė, kad jis 
linkęs daugiau pats < savimi pa
sitikėti ir kitiems daug vilčių 
nedėti. {
Reikėjo atitraukti gyvento

jų dėmelį
Vokiečiuos vidaus padėtis 

dabar tokia, kad Hitleris turi 
sudaryti kokius nors savo gy
ventojams afektus, kad juos 
atitraukus nuo kasdieninio gy-j 
venimo. Juk dažnai taįp būva, į 
kad kai žmonės praranda daugi 
riebalų, tai jie pradeda galvoti, ; 
tuomet smegenys geriau vei-; 
kia. Vokietijoje kaip tik dabar 
riebalų mažiausia yra, todėl 
gyventojai pradeda sukti -sau 
galvą ar tikrai jų vadas vedas 
juos išganymo keliais, šioki to-t 
ki išoriniai1 įvykiai atitraukia 
mintis nuo kasdieninių reikalų. 
Toksai įvykis kaip Hitlerio; 
neva staigus kariuomenės įve-t 
dimas į demilitarizuotą zoną,; 
be abejojimo, vokiečiuos iššau< 

! kė daug kaip pas ką pasididžiia’ ? 
vimo jausmą it pagaliau Hitle
ris eilinio piliečio akyse įgyja

Dyvų dyvai! & visa tai yra. nelaimės, tai į visą Europos gy- 
kas iita, kaip Hitlerio noras I venimą bus įnešta daug pra- 
paveikti visų Lietuvos vidaus*|giedrulių. _^Para BeUum. 
gyvenimų, įsigyti čia daugiau] , 
įtakas ir tatoeti savo pašonėje] 
paklusnią valstybėlę, kuri tik 
Hitleriui pirštu mostelėjus tuoj 
sutiktų ant k&lių atsiklaupti 
ir laukti iš .jo visokių malonių. 
s štai Hitlerio tikrieji tikslai. 
Bet Lietuvai tenka gerai orien
tuotis. Ji draugų daug neturi,__r_____________
arba tikriau pasakius jos liki- j Pagal pirmininkavusio J. Le- tas ordinas? Tukstan-
mu maža kas yra suinteresuo- kio žodžius prakalbas rengė butų gerianl
tas. Tik kaip kas savo apsau- tam, kad parodyti, jog sanda- ue^ute» Tyslia-
gos dėliai norėtų matyti gy-mečiai dar gyvi. Girdi, 4aUge- vos kalbos perlai. Pasakoja jis 
vuojančią Lietuvos valstybę. lis kalba, kad sandariečiai jau į 

w išnykę, kad jie nieko neveikia]
ivcaKcija ■ ii., jj,

Reakcijos diegų tenka dabar Mano gi manymu, prakalbos 
ieškoti ir tonais, kur*, rodos, jų buvo rengiamos tam, kad pa-| 
mažiausia turėtų būti. Ptoiau- I agituoti SLA. narius rinkti į 
šia jų daug yra Anglijoje, ku-]pHd. Tarybų savąjį St. Mockų,

So. Boston, Mass.
Sandariečių prakalbos >

Kaip ten nebūtų, štai Tyslia-

į apie St Seimų ir kitus seimus. 
Piešia ūkininkų seimo atstovų. 
“Eina seimo atstovas į Kauną 
Eina su 'klumpėm. čebatus 
nešasi persimetę per petį. Prie 
pat Kauno nusimeta klumpes 
ir apsimauna debatais. Krep- 

. . . . j • i d x - - » ' !išy puspaltis lašiniu, sermėgane kaip ame pavandeniai ak- adv. Salną ir kitus. ilga tesiasi pUrVynu
mens veikia riekteno nepaste-j Pirmiausia agitacijos žirnius'ir lodgj abiem pusėm padaro 
bimi. Jų yra daugiau negu! pabėrė vietos sandariečių lyde- h|e vįsu keliu du brūkšniu, 
mes manome taip pat Francu-1 L * 
rijoje. Šie reakcininkai, be to,] dabartinį ir kandidatuojantį į;Lų dviejų skvernų 
turi daug bendrų finansinių 1 SLA P. T. S. Mockų. Mockus 
reikalų, štai Sueso kanalo šiam-; savęs nedrįso girti ir prašyti, 
biausi akcininkai yra anglai ir'kad už jį balsuotume. Jis, kaip 

didesnio svorio — žadėjo ve- dalinai prancūzai, e nepamirš-’ta gegutė ir gaidys, ėmė girti j 
kiečių garbę atstatyti, štai ir kim, kad per tą kanalą1 eina]adv. šalną. Nors adv, šalna jau, 
tesėju, prancūzų neatšiklausęs visas italų karo transportas. . apie 40 ar daugiau metų, bet 
padarė tokį žygį, kad atstato į 
kariškos Vokietijos prarastą 
garbę. p

žinoma, butų perdaug paika i i 
ganyti, kad Hitleris čia vienui i 
vienas su nieku nepasitaręs da
rė tokį žygį. Yra kas jam pri
taria. Europoje reakcija vis dar į 
nemažėja. Ji galvą, vis dar auk- ’ 
ščiau kelia? šios tamsios Eųro? 
pos jėgOs politikoje gerai yra i 
orientuotos.- j Jos žino, kad jei! 
tik kur nors gauna]
smagų smūgį, * jis gali ne tikį 
prarasti- -s£vo? galvą, bet beti 
jos netekti. ^Vokietijoje tuometį 
tikriausįai įsigalėtų nuosakioji^ 
demokratija^ Marksistai čia su- į 
loštų diM Jyaidmębį. O jei į 
Vokietijoj Reakcijos ramstis 
žūtų, teoj betnatant tai ištiktų 
ir daugelyje' kitų valstybių, Ly
giai taip ^butų, jei Itabjoje 
Musselinį ištiktų skaudus liki
mas ir jam tektų pasitraukti - 
— taip pat Europoje, reakcijai 
butų sukirstas . skaudus .smū
gis. Tai šios juodos reakcijos 
jėgos dirba išsijuosę, jos varo, 
gudrią politiką ir čia nieko ne- 
sigailį. ša reakcija yra įgijusi 
taurtautinio pobūdžio ir reakci
jos šuto remia visur nepaisant, 
kurioje jie valstybėje butų. 

Todėl Hitleris toks drąsus, 
todėl jis pasiuntė kariuomenę 
į Reino sritį, kurią dabar jau 
tuoj nori pradėti kariškai ,stip
rinti. Dabar ta visa politika 
persimes į Tautų Sąjungą ir 
tonais prasidės tų dviejų jėgų 
gi^mty-nės, būtent, liberališto] 
užsienio pdHtikes ir tikrų reak-! 
toininkų- Reakrininkai ‘ niekuo-; 
imat atvirai saw prietikes ne
varo, ji eina užkulisiniai, riap- 
ttai. Mes atvirai jos ir Tautų 
$ąRn®oje nematysim, negirdė 
rim. : i..' . ,

Pirųriausia, agitacijos žirnius ‘| į j. jto<jįel abiem pusėm padaro 

ris J. Lekys ir perstatė kalbėti | Viduriu klumpių pėdai, iš šo- 
l. linijos 

purvyne. Žmonės renkasi, tų 
pėdsakų žiuri ir juokiasi,kad 
čia seimo atstovo nueita.’* 

Tarsime, kad Tysliavos kai
po poeto, fantazija ir labai 
plati. Bet jau tekius kvailus 
dalykus įsivaizduoti nei kvai
liausia fantazija negali. Juk 
ir piemuo žino, kad purvyne 
nei klumpių pėdai stovės il
gai, nei sermėgos skvernai ja
me gali brūkšnį nurėžti ir pa
likti ilgesniam laikui. Ir tokių 
jau seimo atstovų nebuvo. Ir 
jiems pėstiems nereikėjo vaik
ščioti, kadangi seimo atstovai 
galėjo važinėtis Lietuvos gele
žinkeliais kiek tik nori, ir kur 
norį, visai Bemokamai.,

’ Imkim kitų Tysliavosj pasa
kų: “Valiuoja- seimo atstovas 
per tiltų ir pamato tilte skylę. 
Sugrįžta Kaunan ir seimo po
sėdy daro susisiekimo minis- 
teriui paklausimų: “Ar žino 
p. susisiekiu o min., kad ten ir 
ten tilte yra skylė. O jei žino, 
tai ką mano daryti, kad tos 
skylės ten nebūtų?’ ”

Šitaip nei didžiausias dema
gogas dar nedrįso pajuokti 
Lietuvos Steigiamojo ir kitus 
seimus. Tatai pasivelijo sau 
tik Tysliava, kuris jau ir taip 
perdaug sau leidžia bliuznyti 
per “Vienybę”.

“Lietuvos seimų valdė: žy
das, lenkas, rusas ir vokietis”

< ; apie 40 ar daugiau metų, bet
$wji stambioji finaaiisimnkų]Moc!kus jį jaunuoliu pakrikštL' 

grupė, ypač anglų, nėra labai no. Girdi, mes norim kuo dau- 
lužiuteresajota SSSR karo paje- giausia jaunuolių įtraukti į] 
gų augimu ir iš viso jus daro-įSLA. Męs mirsim- Jie turės] 
ma pirmynžanga. Vokiečiuos- užimti musų vietas. Girdi, mes 
labai yra stipri politikų grupė,] bandėm, įsileidom į Pildomų ją 
kuri jau mio senesnių laikų 1 Tarybą porą j aunuolių (matyti, 
anglams rialo pasiimti savo]omeny turėjo Januškevičių ir 
įtakon Kaukazo žibalo šalti-; Mikužiutę), . bet jie pasirodė 
alus, o vririeeiams tižleirii Uk-į nerimti, dar nesubrendę ir t.t.' 
rainą, BMorusiją. šitų vyrų Ot, girdi, reikia jau paaugusių* 
svajonės taip toli riekia, kad: jaunuolių, kaip adv, šalna. Tuo- 
jie beveik nieko neturėtų, kadįmęt viskas kaip ant sviesto 
Japonai Sibire iki Baikalo įsi

nerimti, dar nesubrendę ir t.t.'

jaunuolių, kaip adv, šalna. Tuo-

jaunuoliai būriais rašysis į
'C!T A “' ' P * ' ’ '

visos šatos tikrų reakrininkų 
grupės pirm negu Hitleris pa-, 
siuntė saw kariuomenę į Rei-į

lieta^ kak 
« ’*!* py bos, W vis 4ar Wba sunkM. ’

taksiu žysus labaiL^.^ Bar
smer c inas. . narys, pataria lietuviams tapti

• M kar kanos įrodęs to- A?erikos ilieJ;iais ir in, 
M. «al netprie agltacijos. Ir agitttajft... 
servuotą! smerke , Hitlerio pa- 
daryta Itate b^eik ^Hfflderiy meto-'
susilaikč, juos taip pat pasekč L Bet keigtag
toto, kum dabar vw w\ tame 
siento^itte- Lmy apie save pasakęs, p.
issiblaskę Tat visa * <<Ant ..to
L.etuvai teuka^^^M, 
d™ pasini taos. manau> kad aš (Mm.

mas būti SLA vice-preziden- 
tx-< . »

Pirmininkas p. Lekys suderi
nęs abiejų kalbėtojų kalbas, 
pridūrė savo dvylekį- ‘‘‘Mes' 

‘į]laofiitoniečiai turim du kan$da-i 
j tus į SLA P. T., tai St. Mockų

Adv. i&taa
Antruoju kalbėtoju perstato

mas adv. šalna. Dabar jis jau

mažiausia yra pavojingi.

Vokiečių pasimojimas
Užsienio, politikoje Hitlerio] 

programa dar nėra baigta, r 
Stiprėjant imiMtariškai vokie- '7 
$ai vis labiau stengsis atgauti], 
savo prarastų didybę. O' wiUta*!L

Italijai aštresnių sankcijų 
pritaifldhim©: delsimas, tai ir 
yra ir buveine to 'kita, .topj 
to juodos Eurojpos reakcijos'

sttdprėsmį' Muss^iniį, negu to” 
kokį mažai paslankų tuščiagar
bį etiopų karalių karalių, kuris 
Europos reakcijos tonine jo
kios reikšmes neturi.

Hitleris užimdamas Reipo 
sritį savo kalboje šyptelėjo taiip 
pat ir Lietuvai pažadėjęs nei 
su ja padaryti karo sutartį ar
ba pradėti arčiau bendradar^ 
biauti ir daugiau jau nepulti, 
tai yra nešmeižti. Lietuva, 'ta.

Hitleris pridūrė, kad tik tuo

voje turėdamas tautines ma
žumas. Tie kurioj pusėj prisi- 
šliedavę, ten ir nusverdavę.

Tai sena tautininkų-fašistų 
pasaka. Nors seime mažumos 
“nusverdavę”, bet ir ponų len
kų dvarininkų dvarai buvo 
atimti ir išdalinti savanoriams 
ir bežeiniains-inažažentiams. 

ir ady. A. šalną. Todėl ir bal- Tuo tarpu Smetonai mažumos 
_ Dabartinį svarumo nesudaro,rišto įte dabar -diena iš dtoosjb 

Stiprėja, metas, visai ;neW- ,tnnip« F
prasmiškai duoda suprasti, kad; j Bagoe}1J ^usv OTfbinrieji 

per kur ,ais pirmiausia norės r
daryti žygį į SSSR, tai priklauJ „ J, Tysliava 
sys kaip jis savo reikalus su- Pirmininkaujantis perstato 
tvarkys su kitomis kaimyninė* kalbėti '“Vienybės” red. Juozui 
mis valstybėmis. Karo šmėkla ITyshavą. Ir atsistoja ilgas, lie-i 
aięha ne ti^ sumažėjusi, bet dar sas žmogus ir sako, kad jis ne 
didesnė tapo. Tysliava, bet Tysliava.

IKaro žinoto spėlioja, kadi < Ir pradeda, kaip tikras misio< 
vokieto tikto -‘savo kabo ruo- nierius. Rankas iškėlęs, žemu, 
$bs programą baigsią už drięjiyĮpudaiu halsu, akis panėręs 
trijų meitų, tuomet jie pradėsią1 ko: “Kur eini žmogau? Kas tu 
ir karo veiksmus. Q per tuos. esi.? Kuo tu busi.?” x
du tris metus, jįe užsienio pote Ir^ pradeda filosofiškai dėsty   ..... . .. ..o.  
tikoje stengsis kaip galima,bti lietuvių tautos istoriją. Ak,į valstybės kūno syvus čiulpti, 
daugiau surasti talkininkų. Ir kokią gražią pasaką .jis papasa-

bet jis 
dvarus grąžina atgal ponams 
lenkams; kitiems duoda plo
tus miško, dar kitiems moka 
grynais pinigais. Ir tai daro 
dėl to, kad nėra seimo ir ja
me ilgaskvernio sermėgių.

“Diktatūra ne amžina’’ — 
tvirtino Juslia va. Ir jis esąs 
didelis demokratas. Ir demo
kratija Lietuvoje grįž... tik 
tuomet, kuomet žmonės ]iric 
to bus “išauklėti”. Ir dabartinį 
“auklėjimų” įneš žinom. Visi 
diktatoriai jaunimų taip auk
lėja, kad 
būt juo rgmtis ir

ilgainiui galima
ilgiau iš

jeĮ Burboje reakcija nemažės, ko jo! Daug gražesnė už Robin-- 
beft timės palinkimo vis augtiJzono Kmgės gyvenimų!
Hitleris tikrai padegs . pasaulį! Ir nuo pasakos, p. Tysliava 
ir sukurs tokį karą, kokio pa• 
saulis dar nėra girdėjęs.

ėmė eiti prie demokratijos. 
Esą jau musų bočiai demdkra-, 

Dabar Europoje visi keliai ei-etiškai gyveno ir valdėsi. Bet: 
s i--  ’ru... — demokratijų p. Tysliava randa

labai daug, ir vot viena tokių! 
demokratijų pražudžiusi Lietu-; 
ivajr Lenkija 120 metų atgal. 
Kita demokratija butų Lietuvą!

I pražudžiusi. 1S36 m., jei dievas *

na į karų. Dar nebūtų galima 1 
sakyti, kad Europoje reakcijos 
slogutis, eina mažyn. Jei: jis ne
turi Ipatodmo staiga didėti, tai' 
vis dėlto jis stovi vietoje. Ispa 
nijos parlamento rinkimai labai J

Nepaklusnius jie “auklėja” 
kulkomis, bizūnais ir kitais 
pabūklais.

Lietuvos ūkininko būklę 
Tysliava nupiešė be galo gra
žiom spalvom. Apie ūkininkų 
skurdų, apie jų kovų su fa
šistine diktatūra, Tysliava ne
užsiminė nei žodžio. Bet juk 
agentas negali kitaip pasielgti.

Nelietė ir SLA. Agitacijos 
nevarė.

. Dziemedeli^



Draugijų Žinios
Jaunuoliai vartoja gerą tarmę

Garfield Parko

5 svarų maišelis

DRUSKA
SUPER SUDS

PALM OLIVE MUILAS
VIRŠ

Paskiausių pavasarinių skylių ir spalvų

Seminole
TOILET
TISSUE 1000 

SHEET 
ROllLS

Nusisekęs 
Vaikučių 
Koncertas

Oficialiai 
Susijungė

Pavyzdingai 
Veikianti 
Draugija

Praeitą penktadienį Liuosy- 
bės namas buvo liudininkas Va
karines žvaigždes kliubo galu
tino prisijungimo prie Chicagos 
Lietuvių Draugijos.

Nariai išpildė aplikacijas, pa
sirašė reikalingus dokumentus,

Irgi Galvoja Apie 
Jungimąsi

TOMATG SOlJp 
VEGETABLE SOUP 
®£AN «OUP 
PEA SOUP

Keletas narių neatsilanke su
sirinkime. Jie turės sutvarkyti 
savo reikalus draugijos ofise.; 
1739 S. Halsted street.

Pavasarines
Kepures

r.Degtinės
ER BRAU

Milžiniški šm. |
OCTAGON 1
MUILAS . I

54 svaro
Brown Label
JUODA

svaro
JAPAN

Atsilankykit pama
tyti šias puikias ver
tybes. J ų s . niekur 

* kitus panašių 
ne Rausite !

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate 
Defaulted ir Undefaulted 

PERKAM UŽ

DRESĖS vienas

gerai veikia

Didelis pasirinkimas
Visokio didžio

Moterys! Štai geri 
bargenai Universal 
Food Krautuvėse

Patartina moterims lankyti 
.šias krautuves ir pirkti ten sau 
maisto produktus. Dėl bargenų 
žiūrėkite jų skelbimą.

Biznio žvalgas.

GERB. Naujienų skaityto
jo# ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti Į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Praeitą sykį prisirašė virš 
30 narių

T0WN (RIETI

MILTAI

PAMATYKIT MUŠU ilfiKOŠ DEPARTAMENTĄ 
DĖL ŠVIEŽIOS MĖSOS SPECIALU

giau kaip 30 naujų t narių. Ne - 
tenka nusiskųsti ,4r vaidyba, — 
jie visuomet pi&u sąstatu lan
ko susirinlųmus, ' " .

Tuntas $090
Ačiū darbščiai vaidybai .drau 

gijos turtas jau siekia virš 
$6,000. Mėnesinių įplaukų turi 
apie $300. , Pomirtines;, išmoka 
pagrabo laiku,; o ligos pašalpas 
pagal ligonio reikalavimą,

Dabar gera proga< prisirašy
ti, todėl viri, • ’kas^dar nesate 
šios draugijos nariu* pasisteng-, 
kitę tai kaip galima greičiau 
padaryti. —S. Sklis.

tuvėms” dėl Velykų švenčių.-
Kada jus planuosite ka nors Ve

lykoms pirkti, būtinai atsilankykite 
j savo artimiausia “Midwest Stone*’ 
Čia ne tik turėsite dideli pasirinki
mą . šviežių prekių- bet ir specialios 
žemos kainos duos progos sutaupyti 
pinigų. - - . *

“'Midwest Stores* savininkai vi
suomet nori duoti didžiausia verty
be savo pirkėjams. Tai reiškia, kad

SUNKIST 0RANŽIAIr,„29c 
SAUSI CIBULIAI

Tautiškų, seserų draugija 
taipgi galvoja apie jungimąsi. 
Flirtuoja su 
kliubu. Kai kurios siūlo Chica
gos Lietuvių Draugiją arba 
SLA. Laikas seserims susirū
pinti likimu ir prisidėti prie 
stipresnės organizacijos.

Nauji, švieži, sti
lingi. Daugelis 
š i Iko pamušalu. 
Didžio nuo 14 iki 
20. Taipgi store
snėm moterims. 
Karnavalas ver
tybių, kuris jus 
tikrai nustebins. 

ŽIŪRĖK!
3,000 PORU 
•ČEVERYKU

engvai tirpstant 
ar ladizuota

2 ui 15c

vertes iki $2.35 
Didžiausios č e- 
verykų vertybės 
tistorijoj. Visi 
nauji—visų sty- 
lių,—visokio did- 
ižio. Nepraleiski
te šios progos!

BRIGHTON PARK. — Sek-*’ 
madienj, kovo 29 d., Liberty' 
Grove salėje buvo surengtas p.: 
A. Zabukienės mokinių vakarė ••

CONSUMERS
Vyno ir Degtines

Krautuve
2022 W. 35th Street

YRA PAGARSĖJUS DIDE
LIU IR ĮVAIRIU 
PASlRlWM'U ; ■

Vyno į
MEljŠjl

PRIMA-PĄRŠT ir ALE
■ . ALUS

Mes parduodam ir l/'8 bačkutės
Te'lef onuokit LAFay ette 0151

ŽIRNIAI -No. 2 kenai 
KORNAI No. 2 kenai 
TOMAITĖS No. 2 kenai

Kaip matote, šiandien ^Nau
jienose” telpa (ir tilps kiekvie
ną penktadienį) puikus skelbi
mas UNIVERSAL FOOD 
STORES.

Moterys nuėjusios į Univer
sal Food Stores galės pasirink
ti maisto produktus pigesnio- 
mis kainomis.

Reikia priminti, kad šios 
krautuvės turi suorganizavu
sios Universal Grocery Co., 
kuriui sandelis randasi 3150 W. 
51 :St. Universal Food krautu
vių savininkai priguli prie &ios 
kompanijos. Jie pirkdami čio
nai tavorus gauna pigesnėmis 
kainomis, užtai savo kostume- 
riams gali parduoti pigiau. Tai
gi, moterys pirkdamos valgi tį 
produktus Universal Food krau
tuvėse gali sutaupyti pinigų.

gausingu atsilankymu ir jo ren
gėjams Mileliams, AdaSiunams, 
Sitavičiąms, Cinstonams, Puniš- 
kams, Aleksiunams, ‘ Misevi- 
čiams, Dovvginams ir kitiems, 
kurių nėra galimybės numinėti.

Po koncertinės vakaro dalies 
buvo šokiai iki vėlybo laiko. .

Zabelę.

VISUOMET ŽEMAS KAINAS 
X-RAY

Vai.: 8:30 iki 8:30 v. vak.
TEL. HARR1SON 0751

Pirmiausiai buvo vaidinta1 
veikalėlis “Bauba”. Nežiūrint 
to, kad vaidintojais buvo jauni5 
vaikučiai, veikalėlis, reikia sa-: 
kyti, pavyko. Pastebėtina ir! 
tai, kad visi vartojo gerą lie-i 
tuvišką tarmę.

Kitu programos punktu sekė! 
dainos. Būrelis mergaičių padai
navo keletą gražių dainelių dvi
balsiu taip gerai, kad vargu ar 
begalima jaunuoliams daugiau, 
pasiekti, Tačiau dalykai pasikei
tė visai kita plotme, kai daina
vo augesniosios. (čia gavosi js-Į 
pudis, kad jos mažai kreipia; 
savo dėmesį į dainą ir, todėl,/ 
nerilavina tiek kiek jos turėtų, 
lavintis.

Visai gerai savo rolę atliko j 
dvigubas kvartetas, susidedąs; 
išimtinai iš ■“šešiolikinių”. Josi 
tai tikrai ‘^traukė kaip senės’’,. 
Jei jos ir toliau lavinsis,-nesun
ku butų atspėti kur jos nueis; 
už metų ar kitų.
Mažoji akrobatė visiems patiko'

Po dainų -sekė piano solo ir' 
šokiai, šokėjų buvo dvi gru- , 
pės. Pažanga matėsi ir čia. Bet : 
ypatingą visų smalsumą augę-’5 
bėjo patraukti mažoji altroba-’- 
tė E. Sakalauskaitė.

Programą -užbaigė bendras 
choras. Turint galvoje tai, kad1 
tas choras yra vos tik dviejų 
sezonų .amžiaus, neikia jam ati
duodi, didelį kreditą, o ypatin
gai jo mokytojai, p-iai Zabukie- 
nei’

šio vakarėlio ypatingas kredi,;. 
tas tenka tėvams, kurie prisi-;, 
dėjo prie - jo pasisekimo savo

KAUTAI
SUBATOJ LYGIAI 9 VAI. RYTE 
Tai laikinas ir draonatingas * iš
pardavimas kuris visais atžvilgiais 
yra iškilmingas. Parduosim už apie 
50c. ant $1. Tai yrą Mail Order 
perviršio atakas kaip tik i laiką 
Velykoms, šaunaus styOio—swag- 
gera, fishtails, iheoks, plaids ir 
tamsiai mėlyni. Tikras pirkinys.

su soura puHim u......m. mįmt 4000

18 APIEL1NKŽ}. — Draugys-! 
tė Susiv. Brolių ir Seserų Lie-i 
tuvos savo prdęitdmė susirinki-: 
me nutarė savo susirinkimą at <: 
kelti vieną savaitę anksčiau, tU 
y. Verbų sekmadienių, balan
džio 5 čL 1 vąlį įjjp.; Prašoma: 
visus narius atsilanlt^ti ir atsi-j 
vesti nanjų, parinaudojpnt nu-i 
pigintu įstojimo^^ jnokfiMčiu.

Kad (draugiją 
matomą iš to, kad per vien til

Neuralgnkų
Skausmų 
reikalaukit viMtne parauly 

pagarsėjuaio 
ANCHOR

PAIN-EXPELLERIO 
koris suteikia gs»H< 4r tikrą 

pdonfrinlmt \

CASH
Chapman and Co. Jnc.
135 & La Šalie St.

Tel. FrankHn 0576

ŠLUOTOS m8 Viena
■ įEXSTKA. STIPRIOS

GRYBOAVASH SS; 2, 23 c 
•Geras kiekvienąm namų reikalui. Pripažintas per 
_ _______  ^Sveikatos?, Departamentą.___________

PAVASARINIAI SIUTAI
• ' ' . ■' •

Kvalduotu užpakaliu, kišenėm iš lauko. 
Dubeltavu ir vienlinkiu užsegimu

4 *7šitos kainos yra 4
I < ' febai žemės : < W '

reikalaukite
DEUICIOUS OOFFEE

Puikiausios rųšies 
Ekonomiškiausi

svarų maišelis..... 95c

24c

w svarai ■ WW
7“~ SŪNSHINE"

KRISPY KEKĖSAI
7-ni°s p < Qr 
uncijosfci už I Ww

Nusipirkit Velykoms
Naujus ČEVERYKUS

- Nors dabar pavasaris, vienok ba-
.A siems nereikia vaikščioti. Musų 

krautuvė prikrauta pilna gcriau- 
ĮĮĮSjįfo, šių ir stipriausių čeverykų;

LITTLE

BO-PEEP
Specialiai prirengtas dėl pančiakų skalbimo

SHIRLEY TOMATO

CATSUP 2 „,25c

PHILLIPS SRIUBOS
Pasirinkit šią sriubą dėl savo namų 

PORK and REANS 
SPAGHETTI 
TOMATO J-UJCE

5 24c

MM Mhm verykus visai šeimynai.

Universal Shoe Store
A. ZALECKIS ir J. MARTIN, Sav.

3337 S0. HALSTED STREET

Universal Food Stores
..............................    m ■HMTCSVili II............. ...  ....................... .............. ..........................................

PRESERVAI/
Universal Food Stores 

16 uncijų ................ ..... už 35<t
7 uncijos ... ----- 2 UŽ 1O0

T yriausi Naivią P rezervai.

KENUOTAS MAISTAS
• Geros :Sandard Rūšies

DOUBLE 00QAlMn.il No-1 au«š- 9 PĘftSelected Pink vMLlvIufl kenai
Jūsų • O 
pasirinki- už^^l* 
mui *’ įĮ

HAWAIIAN, RIEKUTĖS
PINEAPPLES 2už39c

Qualitų Products

■■■.■■III. .11.1 I—M—»■ I .11 linu m ii.i I—

jus esate užtikrinti, kad čia gausite 
geriausias sutaupąs , ant reikalingų 
jums prekių. Velykoms jus norėsite 
sviesta, kiaušiniu, fcinkoa, dešrų, švie
žių daržovių ir vaisiu. Kada jus 
atsilankysite i artimiausia krautuve, 
jus tikrai nustebsite pamatę kiek 
jus. čia galėsite sutaupyti, štai dėl- 
ko taupios šeimininkės visuomet per
kasi ,zMidwest Stores” — krautuvė
se. (Apskelb.)

“SALADA” ARBATA
SPECIALIAI

SPECIALS!
Naujos moterų dresės. Pasverto 
šilko, rayons, acetates. Įvairaus 
didžio, taipgi storesnėm moterim. 
Velykoms Specialiai ? H QQ 

po -—.......... —........ - ■ ■*"***
$2.49 ir_$2.«9 

BO VELNINĖS L___ ~
didžiausių bargenų kada; nors pa
siūlytų. švarios ir šviežios. Įvai
rus styliai ..........  po 35c
NAUJOS PAVASARINĖS SKRY
BĖLĖS. Gyviausiu pavasarinių 
spalvų, padarymo ir pa- 5
puošimų, tiktai ..................
ŠILKINĖS PANČIAKGS —šen-1 
sacingos vertybės, puikios full- 
fashionod. Visokio didžio ACIfU 1 

tiktai . .......................
Aprengkit savo šeimą Velykoms . 

Bargenų Outlete.

PAVASARINIS ATIDARYMAS IR

IŠPARDAVIMAS!
TAP KAUTAI »

Dubeltavu užsegimu, Kvalduotu.' Užpakaliu— - 
Kišenes iš lauko pusės.—Neregėtos Vertybes.

OHDutch
Cle"“ris 4už27c

BALUNAI
DYKAI

SU DVIEM 10c KENAIS

MORTONS

RJTE
ŠUNŲ MAISTAS „25c
RE VĖRĖS       1 svaras į9C

. r , Artinantis Velykų šventėją, kiek
viena jeiminirikė jau dabar daro rei
kalingus pasiruošimus. O sekančia 
savaite ji bus labai užimta, perkant 
maistą, drabužius ir valydama na
mus. Taip kad pirmiausls dalykas 
ką jos pirkš, tai bus reikalingieji 
namų valymui daiktai.

Praktiškai, šeiinininkėms reikalin
gi namų valymui daiktai, jau išdėti 
išpardavimui visuose “Midwest Sto
res” krautuvėse. Tėmykit jų skel
bimą. kuris yra šios dienos “Nau
jienų” laidoje, ir rasi tai kas rei
kalinga išpardavime. Jus rasi
te muilų, milteliui klinserių, šluotu, 
šepečiu ir tt. Sutaupyk ir' ant na
mų valymo reikmenų. Pirk reika
lingus daiktus artimiausioje “Mid- 
west Stores”.

šios krautuvės irgi yra pasiruo
šusios Velykų šventėms. Kroviniu, 
— kroviniai naujų prekių jau su
pirkta tiesiai iš dirbtuvių ir ga
mintoju. Tos prekės kai tik dabar 

t yra išsiuntinėlamus “Midwos,t Krau- 
: li rn ir I-■» 1 ir r-Į—   

Trubenizuoti f>Kalnieriai
Puikaus Uroądėl'oths

Višoki Vyrams Aprėdalai Bargeno Kainomis

Brighton Purk Clothiers
.. KUR VIEŠPATAUJA STYUUS IR AUKŠTA KUŠIS

v (Kainpas Archer ir Whipple)
Storas1 atdaras ^Antradieni, Ketvirtadieni ;ar Penktadienį, Vakarais iki .9 valandos,—^šeštadienį,iki‘10 vai. 

‘ v.? vakaro, ^ekiąądįenįais <iki t2 valandai iš ryto, ‘ ;

V tRSAL

UTleT

n Fluor

AMERICAN 
MEDICAL 

ASSN.

k” -A:
fO°w

00QAlMn.il


Penktadienis, balan. 3, 1936NAUJIENOS, Chicago, III,

Naujienų Vajaus Kontestas Kontesto Eiga

NON-GRADUS—NEPASIEKĘ PIRMO LAIPSNIO VYRAMS OXFORDAI

Tąipffi ąukšti. čeverykai ir

SINKUS

MRS. D. ŽUKASMOCKUS
J. YOKUBYNAS

Turi 355 balsų

Turi 320 balsų

Turi 237 balsų

Turi 200 balsų

Turi 160 balsų

STANLEY 
BARTAŠIUS

Didžio 5- 
Platumo 
B—EEE

4741 So. Ashland Avė
1731 W. Chicago Avė.

4500 South 
Rockwell St.

Chicago.

biznį, tariu ši r- 
—K. G. Urnežis

kp. na
V. Mi- 

drapanų 
1017 S.

Kontestantų stovis, laipsniai ir balsų skaičius

MRS. M. 
ROVAITIENfi131 Adams St 

,Westville» III.
1519 W. Lom- 

bard St., 
Baltimore, Md.

Turi 80 balsų

Crane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

Tel. Republic 8402

JAMES 
SHOLTEM AN 

6456 South 
Maplewood Avė. 

Prospect 1695 
Chicago.

Turi 240 balsų

Al. Savicko iš Rock 
fordo darbuotė

Pocahantas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7..8O tonas 

Smulkesni $7.05 tonas

1224 Herrick Av 
Racine, Wis.

1739 South 
Halsted St.
Chicago, III.

Turi 639 balsų

L. Šlageriai, 7236 S. Talman 
avė

P-ĄR I
Didžio 3—9 Visokio platumo

SKIRMONTAS 
15723 Lathrop 

Avė. Harvey, III 
Turi 720 balsų

82 Crawford St. 
Toronto. Canada

MRS. E. 
NORGAILIENfi 

4454 South 
.Richmond St. 

Tel. Laf. 5647 
Chicago, III. 

80 balsų

A. FRENZELIS
12 Parkjnan Av. 
Toronto, Canada
Turi 150 balsų

štai, J. Mičiulis iš Wau- 
kegano pereitą savaitę lai
mėjo 192 balsus ir pusėtinai 
pralenkė draugą Labanaus
ką iš Kenoshos. Draugas 
Budvidis iš Detroito irgi at
laikė savo poziciją, laimėda
mas 80 balsų;

Senas musų darbuotojas, 
K. G. Urnežis iš numerio 

numeri 5.

CONRAD 
PHOTO STUDIO 

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

žina atmintis.

K. SKIRKO
713 Wisconsin St 
Port Washing- 

ton, Wis.
700 S. 9th St 

Herrin, III.
170 balsų

J, MATŲ 
LIAUSKAS

MRS. F. 
EDKINS

1418 Muskegon 
Grand Rapids, 

Mich.
Turi 125 balsų

kad
Naujienos” augtų

lietuviams bus 
ką laikraščiai 
laike potvynio

ūkininkai labai
Naujienas” skaityti.

Rockfordo, 
pra-

Lietuvoje 
mėgsta 
Laikraštį galite užrašyti pažįs
tamiems ir kituose miestuose, 
Amerikoje, ypatingai dabar, po 
potvynio.

Pittsburgho, Pa., ir apielin- 
kių, New Yorko valstijos, Nau
jos Anglijos 
įdomu žinoti, 
apie jų vargus 
rašo.

“Naujienos” dabar yra riupi- 
gintos, tiktai $5 už/ 15 mėnesių 
— kituose miestuose arba val- 

$8 už 15

yra nuolatiniai “Naujie- 
skaitytojai. Dabar, kontes 

to laiku, nupiginta kaina užsi 
sakė
Ačiū pp. šlogeriams.

Lilija Jokužis, 4056 S. Arte- 
sian avenue., yra malonaus bu
do moteris, nuolatinė “Naujie
nų” skaitytoja. Užsisakė 15 mė
nesių.

J. Mickevičiai, 7030 M apie- 
wood avenue. Tai yra tikri pa
triotai, kurie myli apsvietą. 
P-ia Mickevičienė gera namų 
šeimininkė. Atsinaujino prenu
meratą 15 mėn.

Visiems, kurie darėt per ma
ne kokį nors 
dingiausį ačiū

SALUTARAS DRUG & 
CHEMICAL CO.

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

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

JOHN T. ZURIS 
JOSEPH A. GRABER 
MICHAEL TREMKO 

JOHN V. 
McCORMICK

President 
FRANKLIN D. ROOSEVELT 

United States Senator 
JAMES HAMILTON LEWIS 

Governor 
HERMAN N. BUNDESEN 

Lieutenant Governor 
JOHN STELLE 

Secretary of State 
EDWARD J. HUGHES

šios dienos kontestantų 
kopėčiose pažymėtina, kad 
A)l. Savickas 
labai žymiai pakilo 
lenkdamas net Į0 kitų kon
testantų; ir atsistojo šalia 
Harvey darbuotojo, Al. 
Skirmanto.

Tas parodo, kad draugas 
Savickas, nors dar nevisai 
pasveikęs, bet turėdamas 
pasiryžimo ir draugų pa- 
gelbą, gali didelį darbą at
likti.

Reikia pažymėti, kad ir 
daugelis kitų kontestantų 
pusėtinai gerai pasidarba*

Court
EDW. S.SCHEFFLER 
JAY A. SCHILLER 

JUSTIN F. 
McCARTHY 

LEON EDELMAN

K. MATEKONIS 
3437 West 

Jackson Blvd. 
Chicago, III. 

Tel. Nevada 8416 
Turi 335 halsu

Mes Padarom Gerų
DARBĄ PIGIAI!
Galite ateiti visados y jKF
Permanents musų

Specialybi!

Ideal Beauty Shop, 
Charles Stones, Vedėjas 

1747 SO. HALSTED STREET 
Atdara vakarais

PANČIAKOS
SPECIAL Full Fashioned j

Sheer Chiffon *

rius. Turi savo barzdaskutyklą 
po antrašu 1516 Broadway.

O šitai J. Yuškai; yra labai 
draugiški žmonės, mylinti skai
tyti Naujienas, kaipo gerą ir 
kultūringą laikraštį. Tariu vi
siems ačiū. —Al. Savickas.

F. KAMINSKAS 
4619 South 

Hermitage Avė. 
Tel. Yards 0093 
Turi 280 balsų

KLIUfiU IR ORGANIZACIJŲ 
ATYDAI!

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

LOUIS NIZINSKAS 
Dabartinis savininkas Svilainis Grove

83 ir Kean ^.ve., Willow Springs

AL. SAVICKAS
719 Lincoln Avė.

Rockford, III.
Turi 720 balsų

J. F. VILIS
2135 N. Spaul- 
ding Avė., Chic. 
Tel. Alb. 2981

, Turi 250 balsų

man pranešti 
ypatiškai. Mat, 

sunkios ligos

VINCAS 
BUDVIDIS

4094—9th St. 
Ecorse, Mich. 
Turi 800 balsų

BERNIUKAMS ir MERGAITĖMS
ČEVERYKAI 

dideliame pasirinkime

K. URNEŽIS
4607 S. Talman 
Avė., Chicago 
Turi 480 balsų

Puikiausi Pavasarinio Styliauš Čeverykai

VELYKOMS!
PILKI KID
PILKI SUĖDĖ
MĖLYNI KID
PATENT ODOS

mėn. prenumeratą

10 persikėlė 
Reiškia, susyk pralenkė 5 
kontestantus.

P-ia Norgailienė visuo
met, būdavo, lenktyniuoja 
su geriausiais ir patyru
siais kontestantais. šiais 
metais visi stebisi, kas su 
ja atsitiko? Na, po sekretu 
pasakysiu, kad ji buvo ga
na sunkiai susižeidus ran
ką ir per nekurį laiką ne 
gąlėjo dirbti. Bet dabar jau 
taisosi ir gal neužilgo pra
dės darbuotis ir lenktyniuo
ti su kitais kontestantais.

T. RyĘĘEVIčIA, 
Kontesto Vedėjas.

Šiandieną turime progą prasimušti i derlingą Poli
tikos Lauką.--------------------------------------------------
Mes laimėsime tik tuomet, kuomet kiekvienas Lietu
vis Balsuos už tuos, kurie -----------------------------
indorsuoja Lietuvį JONĄ ZURĮ į Teisėjus.

BALSUOKIT ® už SlUOS 
KANDIDATUS

Seno Petro Biznis 
‘N au jienų’' ‘ ’Konteste

šie ’žmdnės darę ' biznį per 
Seną Petrą: M n‘ '

Paul M. Smitfi, 4177 Archer 
avė., Smith Palm Garden sa
vininkas. Jo gražiai išpuoštoj 
užėigoje visados^galima gauti 
geros rūšies garimų, šiltus val
gius. P-aš Sihith taipgi užlaiko 
real estate biznį.

Oak Leaf Tavern, 3428 So.r; ■ Halsted st. Agnė Šidlauskienė 
ir S. Svilainis yra savininkai, 
ir svečiams visuomet maloniai 
patarnauja. ' • u

L. Burba, brightonparkictis, 
draugiškas ir progresyvis žmo
gus. Daug dirba darbo žmonių 
ateities pagerinimui.
; A. Dainis, taipgi progresyvis 
darbuotojas. Jis remia “Nau
jos Gadynėjs” chorą ir progre
syvius , laikraščius. Yra “Nau
jos Gadynės” bendradarbis.

Wm. Rupšis, senas Brighton 
parkietis, “Naujienų” ir “Kelei
vio” skaitytojas. Dirba Chicago 
Daily Tribūne spaustuvėje kai
po presmonas.

J. Kiauda yra Bismarck Ta
vern, 6101 S. State streeįį sa
vininkas. Jo gražioj alinėj ran
dasi 1893 mėtų Chicagos paro
dos barai, kurie laimėjo pirmą 
dęvaną. . J.Kiąudos mėnesinis 
garsinimas eina “Naujienose”.

Garsinimus davė arba prenu
meratas užsirašė ir šie žmonės:

J. Thomas, Jacksonparkietis, 
progresyvis, darbštus žmogus, 
per ilgą laiką gyvenęs kasyklų 
distrikte ir buvęs Collinsville, 
III., miesto gaspadorium;

T. Aleksynas, “Thomas Bu- 
ffęt” savininkas, 6828 S. Stony 
Island avė., davė mėnesinį gar
sinimą;

Kazimieras Kasiliauskas, ku
ris užlaiko “Charles Tavern”, b 
3364 S. Halsted st.

Norintieji įsirašyti į Chica 
gos Lietuvių Draugiją neatidė
liokite, nes beliko vienas mėne- 
sis laiko. Jei norite užsirašyti 
“Naujienas” sau ar į Lietuvą, 
įsirašyti į Draugiją, duoti arba 
atsinaujinti garsinimą, šaukite 
Seną Petrą, CANal 8500, arba 
kreipkitės į jį laišku.

Dėl Opių Ir Skaudamų Kojų
MES UŽLAIKOME PILNĄ PASIRINKIMĄ AIR CUSHION 

ČEVERYKŲ IR EXTRA PLAČIUS ČEVERYKUS
Del Vyrų — MASSAGĮC čeverykus

Del Moterų — New Mary Adams Air Cušhioii čeverykus. 
Atsilankykit į musų krautuvę šiandien ir reikalaukit musų 

specialčs discount kortos: \
Mes kalbam lietuviškai!

stijose, o Lietuvon — 
mėnesių. Chicagoje $8

Užrašydami “Naujienas” sa
vo draugams juos maloniai nu
stebinsite, nudžiuginsite, o Se
no Petro balsus pakelsite ir 
duosite jam progą laimėti pir
mą dovaną. Už jūsų paramą 
“Naujienoms” ir man, aš vi
suomet patarnausiu, parašyda
mas i “Naujienas” žinučių apie 
jūsų laimes ir nelaimes.

Dirbkime visi bendrai 
dienraštis
ir gražiai gyvuotų, o kartu, kad 
ir visa išeivija skaitytų “Nau
jienas”. —Senas Petras.

štai draugai, kurie parėmė 
mane užsirašydami Naujienas.

J. J. Petraitis, kuris yra 
SLA 77 kp. pirmininkas iv 
šiaip geras veikėjas, užsirašė 
Naujienas 15 mėn.

J. K. Guokas užlaiko 'valgo
mų daiktų krautuvę, 902• Mon- 
tague st.,- yra SLA 77 
rys ir geras veikėjas, 
zer užlaiko vyriškų 
krautuvę po numeriu 
Main St. Yra vicė presideptas 
SLA 77 kp.

S. M. Čepuliai" užsirašė ■ irgi 
15 mėn. Reikia pažymėti, kad 
jie yra labai geri SLA 77 - kp. 
nariai, o prie to dar p-ia Čepu
lienė tos kuopos koresponden
tė. M. Kačauskai užsirašė Nau
jienas 15 mėn. Yra geri SLA

Gerkit sveikiausia PIENĄ iš 
Lietuvių Pieninės 

EMERALD DAIRY 
Senuko Daugelavičiaus 

3251 Emerald Avė, Victory 4181 
Pristątom i • namus ir groseri. 

Pašaukit.

man paramą. Kurie 
arba 

prenumeratos jau pasi
prašau

G. SUGDINIS 
212 E. Clark St 
W. Frankfort, 

Illinois
Turi 80 balsų

Board of Tax Appeals 
PAUL DRYMALSKI 

Trustees Sanitary District 
THOS. F. BYRNE 

PAUL V. COLIANNI 
D. A. HORAN 

Clerk Municipal Court 
JOSEPH L. GILL 

Bailiff Municipal Court 
ALBERT J. HORAN 

Chief Justice Municipal Court 
JOHN J. SON^TEBY 

Municipal 
CAPLAN 
BROOKS

County Treasurer 
HORACE G. L1NDHEIMER 

States Attorney 
THOMAS J. COURTNEY 

Recorder of Deeds
7 EDWARD J. KAINDL 

Clerk Circuit Court 
JOHN E. CONROY 

Clerk Superior Court 
FRANK V. ZINTAK

• Coroner 
FRANK J. WALSH

Associate Judges
OSCAR S.
VVILL1AM
ERWIN J. HASTEN
THOMAS A.GREEN

Balandžio 14 d. Reikalauk 
DEMOCRATIC BALLOT

Kurie indorsuoti Cook County 
LIETUVIŲ DEMOKRATŲ LYGOS

Attorney General 
OTTO KERNER 
State Treasurer 

JOHN C. MARTIN 
Auditor of Public Accounts 

EDWARD J. BARRETT 
Congressmen at Large 

E. V. CHAMPION 
LEWIS M. LONG

77 kp. nariai ir rėmėjai.
Tariu visiems širdingą ačiū 

už tokią 
dar neskaitote Naujienų 
kurių 
baigė, 
laiškučiu ar 
man po tokios 
yra gana sunku greitai apiaks 
tyti, o kadangi ilgai negalėjau 
pradėti darbuotis, tai.jau esu 
pusėtinai nuo kitų kontestantų 
atsilikęs. Todėl dar kartą pra
šau rockfordiečių ir šiaip gerų 
draugų man pagelbėti, už ką 
busiu labai dėkingas. Mano 
antrašas, 719 Lincoln avenue, 
Rockford, Ui.

Nespėjau jums pasiųsti pir
mesni pluoštą prenumeratų, 
kaip štai vėl atpiškinu 3 pre
numeratas. Tai: A. Petraus
kas, kurip užlaiko, valgomų 
daiktų krautuvę, 917 S. Gre- 
gory st., ir aptarnauja labai 
gražiai daug lietuvių ir'svetim
taučių, užsimokėjo net už 30 
mėnesių. P. G. Aleksynas bu
vęs SLA 77 kuopos pirminin
ku per keletą terminų. Geras 
veikėjas ira psekmingaš biznie- 4607 S. Talman avė.

LAIPSNIS KETVIRTAS, REIKIA 
5,500 BALSŲ

LAIPSNIS TRECIAS REIKIA 
5,000 BALSŲ

1 2 3 . 1 2
•

3

I *

SENAS PETRAS

1739 S. Halsted 
Street. Chicago 
Tel. Canal 8500
Turi 6842 balsų

V.

/

•

. v • -

M

F. BULAW
1739 S. Halsted 
Street, Chicago. 
Tel. Canal 8500
Turi 3517 balsų

J

LAIPSNIS PIRMAS, REIKIA 
1,100 BALSŲ

LAIPSNIS ANTRAS, REIKIA 
2,800 BALSŲ

1 2 3 1 2 3

J. MAČIULIS 
906 Prescott St. 

Waukegan, III.
Turi 1596 balsų

^^3

v 
H.

LABANAUSKAS 
6631—llth St. 
Kenosha, Wis.

Turi 1242 balsi)

■.

• .
1

•

f
' \ •

«
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Rašo* — NORA
“Tūkstančiai įvairiu minčių 
gyvenirho plianų, idėjų . . 
visus kuriuos vienon 1 
von sutraukti užtektinai 
sos turi ifturika . . 

--------- ----- ■

Ona Katauskaitė —

km 
i iė-

svar-

dabar,. (visi* pradiniai, artistai 
įsitėmykiVe)’ palinkėdamas jai 
daug drąsos ir ištvermės savo 
darbe.

P-s Edward Johnson, šios » ( 
operos vyriausias perdetinis, 
ingi' pasveikino dainininkę;, pa
reikšdamas, kad reikalavimai 
šių audicijų, apart turėjimo 
ypatingai geros balso medžią4- 
gos, buvo dar laipsnis muzi- 
kahškumo, sceniškos- išvaiz
dos ir praktiško patyrimo, ir, 
kad dainininkai laimėję šiose 
audicijose- (buvo ir antras lai1' 

‘mėtojus, p. Arthuf Carron, te
noras) pasirodė turinti visas' 
reikalingas kvalifikacijas ir 
sprendėjai buvo vienbalsai jų 
parinkime.

Ponas Johnson prašė p-lės 
Katauskaitės, kad išreikštų sa
vo jausmą tapus nare Met
ropolitan Operos ir, kad* pa
sakytų klausytojams kokį pa
tyrimą turėjus operos sferose.

koncerte
Waterbu-

Naujausia 
MefropufitaM 
Operos 
Nare

Nėrė abejonės-, kad
binusia ir maloniausia- šios sa
vaitės žinia4 iš- Muzikos Pasau
lio, tai ta, kad bėgyje savo 53’ 
meto Metropolitan Operos se
zone buvo priimtas pirmus- 
lietuvis dainininkas šios Ope
ros- sųstatan ■— ONA KATAU- 
SKIUTĖ, Amerikoje gimusi ir 
augusi lietuvaitė.

Turėdama malonumo pažin
ti ir girdėti p-lę Katauskaitę 
dainuojant (ji tuomsyk daly
vavo, kartu su- savo* drauge 
Anele Saraveičikiutę, dabarti
ne Steponavičienę 
mano tėviškėje -
ry), prieš dvyliką metų, ir bū
dama sudominta jos nepap**- 
rastai turtinga balso medžią^ 
ga, atydžiai’ sekiau jos studi
jų progresą ir nekartą minė
jau šiose Muzikos žiniose jos' 
pasekmingus pasirodymus įvai- 
riose Amcrikomj parengimuo
se, kaip operoje, taip koncer
tuose ir svarbiuose radio pro- 
gramuose, etc. Už tat praei
tą sekmadienįv užsibaigus Met
ropolitan Operos audicijų se
rijai, kuomet Dr. John Erski- 
ne, kuris yra rimtas ir svar
bus autoritetas muzikos pa
saulio ir buvo vienus spren-. 
dejų šių audicijų, pasveikino’ 
p-lę Katauskaitę kaipo nau
jausią Metropolitan Operos

- narę, manyje sukurė ypatin
gas džiausgsmo jausmą* ir aša
ras

* I

Dainavo* Operaję 
Lietuvoj ir.
Italijoj

Skambių, jausmingu- ir aiš
kios dikcijos balsu p-lė KataiD 
skaitė pasakė, jog neranda 
žodžių išreiškimui to jaus
mo kuris- užviešpatavo pas 
ja, kuomet ji buvo- paskirta 
šiai garbingai vietai, ir, kad* 
ji dės visas galimas pastangas, 
kad pasiekti ir šlaikyti tą ar
tistišką augštumą; reikalinga- 
nariui šfos Metropolitan Ope
ros šeimynos. Tolinus, pasa
kė, kad* ji mokinosi: Hartfor
do konservą tori j o j, kur turėjo 
stipendiją, vėliaus ji' buvo* pa
siųsta Lietuvon, kur dainavo 
Lietuvos Valstybės operoje. 
Čionai buvo pastebėta, kad ji 
turi ypatingą talentą ir gabu
mą ir jai* buvo suteikta sti
pendija važuoti Italijon tęsi
mui* savo studijų; Italijoj; ji 
dainavo septyniose operose ir 
sugrįžus Amerikon visą laiką 
mokinasi.

Tolinus,* p. Johnson papra
šė, kad ji padainuotų ir pati 
praneštų klausytojams ką dai
giuos. Aria iš Meyerber’o ope
ros^ “Pranašas” - “Ach! Mano 
Sunau!” buvo- jos pasirinki
mas,; ir išklausius jos iš
pildymo, šio sunkaus kurinio 
netenka' abejoti, kodėl jt bu
vo, iŠ šimtų ir šimtų daini
ninkų, išrinkta* kaipo dau
giausia žadhnti ir skaisčią 
ateitį' turinti dainininkė.

Pranešimas — 
Muzikos 
Sparnais

šis programas atsidūrė su 
Metropolitan Operos orkeste 
ros ir choro pildymu tos link
smos ir gyvos Polkos iŠ- čekų 
kompozitoriaus Smetonos ope
ros “Parduotoji Nuotaka“, ku-' 
ri rodos taip ir išreiškė džiaugi 
$m$ kuris sekė DY. Erskhie 
pasveikinime Onos Katauskai- 
tės, kaipo naujausios Metropo
litan Operos nares.

Savo maloniam pasveikini
me, Dr. Erksne pareiškė,* tarp
kftko, kad Ši jauna daininin- Niro'ŠittfattS Datb© 
ke neimtų savo talentą ir ga- pp711Uftfa!S.
bumą “fbr granled** bet, kad 
jos sunkiausios darbo ir la- Taip, p4ė Katauskaitė ^iią
vinimosi valandos prasdcdla’ vietą atsiekė, bet ji neateiekė

ją per kokią ypatingą laihfę 
arba kitokias specialiai1 šusdė- 
jusias aplinkybes, bet kaipo' 
rezultatą rimto, nenuilstančio 
ir nu'OširdUus darbo. Teko jai 
susidurti su įvairiom audrom, 
nemalonumais ir nusivylimais 
belipant ir einant takeliais, 
kurie vedė į meno augštas 
viršūnes. Tačiaus skaistumas’ 
tos žvaigždutės ir jos spindUK 
lių, kurtė’ vfešpateuja jnenO' 
dausuose, niekados nebuvo 
pergalėti ir paslėpti didžiau-4 
sų audrų*; nemalonumai ir nu
sivylimai* niekuomet nebuvo’ 
tokie,* kokius mažiausiais pa
sisekimas ir pažanga darbe; 
nebūtų; galėjus panaikinti ir 
nunešti į’ užmirštį . . .

šiandien jau ji pasiekė' ke
lią, platų kelią, kuriuom eina 
pasauliniai dainininkai. Muzi
kos Žinių vedėja, ir, nėra abe-^ 
jonės, lietuviai iš viso, džiau
giasi ,kad lietuvaitė pasiekė 
tos augštumos muzikom pasau
lyje. Linkime, kad ji dide
liais žingsniais vis eitų pir
myn, ir, kad kiekvienas jos 
pasirodymas operoje ir visoje 
savo muzikalė darbuotėje bu
tų džiaugsmu, kaip jai, taip ir 
jos* skaittoeningiems drau
gams* ir pasekėjams*, kurie aty
džiai seka ir nuoširdžiai linki 
jai geros sveikatos ir ilgo ir 
pasekmingo darbavimosi savo 
parinkto j: ir mylimoj muzikos 
dirvoje.

tas į gubernatorius ir kiti de
mokratų kandidatai selhnadie- 
hį lankysis Marąuette Parke.

Jie kalbės masiniame mi
tinge, kurį rengia Marąuette1 
Parko Lietuvių Demokratų 
kliubas. Mitingas įvyks liė- 
tUvių parapijos salėje; prie 
b8-tos ir WaslitenW’ gaivių.

Tarp dalyvių bus ir adv. J*. 
T. Zuris,* lietuvis kandidatas ,į’ 
miesto ‘teišėjus; įžanga vie
šiems veltui;

‘1,000.
Sėdynės bus 

Komisija. 
7 *

Rekomenduoja Šeimi 
ninkėms Jautieną

Petraitis (trokaS). Kliubaš vi-, 
siems dėkingas.

Stanley Guskis, '

Adv. KL Jurgeltmis 
naujameofise 
vidurmiestyj

j Adv. K. Jurgelionis šiomis! 
dienomis- vidurmiestyj atidarė*’ 
naujų ofisą adresu 100 N. La 
Šalie St. Kambarys 910. TėL 
Central 5541*. šiame ofise

advokatas KT. Jurgelionis bii^ 
na iš ryto' iki 4‘ vai. pv piet.

Vakarais kaip ir pirmiau 
būna Bridgeporto ofise 3421 
So. Haisted St.

Kubų Krautuve Jau 
Prisirengusi Velykams

AdV. John T. Zuris su 
1500 Precinktų 
Kapitonų

! ■ .. a * ' 1 >, : . ..

(Įsisiubavus priešrinkiminiam 
vajui,, lietuvių kandidatas adv. 
Jonas T. ^uris su savo mena- 
džerite Ąl«, Kumskiu- lanko be
veik kasdieų-; įvairias politines 
sueigas. V ..

Kovo 25. dt, Morrison viešbu 
tyje įvyko precinktų kapitonų 
susirinkimas., Jų dalyvavo- viso 
1500. Ten lietuviui kandidatui 
prižadėta visa parama ir dar 
pabrėžta, jog tai pirmas . ir 
svarbus’ įvykis, kad lietuvių 
kandidatas oficialiai pripažintas 
Demokratų partijos* Adv. Zurį 
karštai sveikino ir kėlė ovaci
jas. > ; .

Felice Nausėda, sekretorė 
John T. Zuris Boosters’ Club.

i Chicagos mėsos rnfcos biu
ras praneša šeimininkėms, 
kad1 šiandien ir rytoj1 ekono
miški mėsos pirkiniai* bus jau
tiena,. “pot roast of beef”, ir 
kitos rūšys. Pigi busianti ir 
kiauliena.

Politika
Franft J. Bilek — 
į 2I-mo Wardo 
Altferntonus

Tarp 21-mo wardo kandi-' 
datų1 į aidennonus yra progre-* 
syvis žmogus, Frank J. Bilek.

Nesusirišęs su jokia parti
ja; jis kandidatuoja nepri
klausomai'. Tarp rėmėjų tun 
progresyvius žmones iš abie
jų didžiųjų partijų ir libera
lių grupių;

Savo' platformoje p. Bilek 
kalba apie lokalius dalykus. 
Jis stovi už eilę pagerinimų 
lotoje apielinkėje ir kitose 

:21!-mo wardb dalyse.
• I gubernatorius jis remia 
‘Hornerį; o į prezidentus Rbose- 
veltą.

Masinis Demokratų 
Mitingas 
Marąuette 
Parke

Dr. Hcrman Bundesen, re- 
guliaris demokratų kandida-

Rengia Bankietą
Lietuviui v
Kandidatui’

TONY THE CLEANHR 
Seniausias ir geriausias valytojas 
'Brighton Parke; Valome visokius dra
bužius, vyriškus; moteriškus ir vaiku. 
Darba atliekame kuoReriausiai, ties 
turime daugelio mete Patyrimą taine 
darbų. Darba paimam iš namu ir tJri- 
statom j namus Tel. Lafayette 1310 

TONY LUKOŠIUS 
2555 W. 43 St

Kadangi artinasi Vėlekos ir 
vyrai, kaip ir* moterys nori iš- 
sidailintis tai* Brldgeport Clotih- 
ing Gompany supirko kelis šim
tus siutų ir “top- kautų’’.

Savininkas p. Pfetrauskas sa-
aM>

....................... ....... 11*

kta ’ŽtiHš kiekviemun, kuriš at
eis rūbų pasipirkti (Sp)

SLA. PAŽANGIŲJŲ 
NARIŲ KAN

DIDATAI
i Kevo ir Batau

meih
I Ui 1
tPreridėhtas
Vice-PkVrid. __________
Sekretorė. P. rURUEUU’ 
Iždininkas, ADV. K. ~ 
Wo Gltibčdah

' ' * L
ii *i   m i L M. , — M—»

įtj

10

t

MMMMt

SUSIRINKIMAI

s

Tavernos
«

THOMAS BUFFET
Gražiausia lietuvio vieta Jackson 
Parke. Geriausios rūšies degtine, 
Berięhoff alus, vynas, ciklai. Kas
dien; šilti valgiai ir saiidwiches. Penk
tadieniais žuvis, šeštadienius muzi- 
ka. Atvažiavę į Jackson parką nepa^ 
mirškit aplankyti šios gražios vietos. 
THOMAS ALEKSYNAS. Savininkas 
6828 Stony Island Ave. Fairfa* 1104

m

ŠIANDIEN
Jaunų Lietuvių Amerikoje; Tautiško' Kliubo- bertaininis susirinki

mas (penk. bal.- 3) ChieagOs LietiMų* AuditoriįojiB, 3133 
South- Haisted street, 7 :80 vai.* vak. Visi-nariai malonė
kite skaitlingai atsilankyt^ randasi daug svarbių: reikalų 
aptarti.—S; Kunevičia, rašt. ‘ .

Raudonos Rožes Kliubo svarbus mitingas (pehkt. balt 3) <L1e- 
tuvių Liuosybės svetainėj,‘14th ir 49th Ct. 7 :30 vai; vak.

Illinois Lietuvių Paselpos Kliubo mėnesinis susirinkimas, (penk. 
ba|. 3) Chicagos Lietuvių Auditorijoje, .'8183 SoUth’ Hal 
sted street, 7:30 vai. vak. Visi kliubieciai prašomi būtinai 
dalyvauti. A. Kaulakis, rašt.

UŽEIKITE PA$ LIEtyyĮ

Prieš Mighway Teatirą
TaVetfn Ptilė Alus Stiklais; IffipOri 
tuotas ir Amerikoniškas Vynas h 

Dėgtinč. Sandvičiai ir Chile;
PETER KAZWELL, Sstv. 

6334 So. Western Avė.
Tel. Pfoąpečt 5086 Chieago, III

f A ii !!■»■■!» ■*

12-to Wardo Amerikai Lie
tuvių Demokratų OrgaiiiŽacija 
rengia bankietą- adV: John' T. 
Zurio naudaL Bahkietas įvyks > 
Hollywdod ‘šWtainėje, 2417 W. 
43rd street, B v. v. Yra pa
kviesti dalyvauti' adv. Zuriš, 
majoras Kelly ir kiti de
mokratų šulai.. Bilietas $1.

Pereitą sekmadienį tas kliu
bas buvo. surengęs' masinį mi
tingą BHghton Parko bažnyti
nėje svetainėje.. Dalyvavo adv. 
Zuris; majoras Kelly, kongres- 
monas Harry Beam, teismo 
isėkr. Conroy, DrymaIski; kan
didatas ..^Ębąrd of Appeals, 
John Frti'nk Zintak’ ir kiti.

Prie ‘Vakaro surengimo pri
sidėjo J. Budrick (garsįakah 
bis); Loveikis (gefe scenai) ir 
.— ........ — ■

i

■ ■ I ..rtbhAI

BISMARK TAVERN
Mano užeigoje visados randasi ge
ros rūšies degtinė; Bismarck alus, 
cigarai ir mandagus patarnavimas 
Taipgi yra svetainė dėl mitingui ve
stuvių. parių ar kitų parengimų. Ste4 
lai dėl moterų ar merginų, gražiausi 
barai CHioagoje, už kuriuos gavo pir
mą dovaną pirmoje pasaulinėje pa
rodoje Chicagoje, 1893 m. Neuž
mirškite apsilankyti pas našliuką;
JOS. KIAUDA, 61,01 So. State St.

- i.,..., ,. ,v     M — Ą • , I

*
i A

Paskiausios ir NaujttU&ios 
■ Mados. 

SpcCialemis Kainomis.

v OFFICE OF COUNTY CLERK 
OF COOK COUNTY, ILLINOIS 

STATE OF ILLINOIS į ’ 
COUNTY OF COOK j.88’

Sutiirtta- w sekcijos 34'
Illinois Brinitiry Rinkimų įstatymo; 
Aš šiuottil' ’liūdljūv kad utipierotisnaU 
va kuri' bus variDjtimą Priihary ba'- 
liotams titeakomų Ptirtijų dėl' Primas- 
ry Rinkimų, kurią bus laikomi viso
se pricihktaose ir diątriktaose Gook' 
Kauntes Paviete; wjūriądikri.taGėdk’ 
KaunteS' Klerko, Anfradtenyj, Sklan
džio 1'4, 1986. , turi būt kaip seka-:
demokratu partijai mėlyna* 
REPUBIilK0W
PARTIJAI ...u................. GELTONI

IR PAlimWWP K^RIUOi Aš; 
savo ranką Šiubmi’ pridedu Cook

• i___-
dienai. A‘» B; *1930.
MICHAEL

COUNTY ČF
COOK COUNTY,

- .V . 1 T- . M- ^ *

.į ;SP»BSrG.lNN
Musų užeigoje visados geros Yušiefi 
degtinį alus, cigarai; cigaretei it 
skanus užkandžiai Platforma dėl 
Šokių veltui, draugijoms, išvažiavi

mams ir purėms. ■ Savininkai i
KUCHINSKAI

S2th and': Kean Avie. WilloW Springs

HK® LIFE W
Kviečiu visUš draugus ir pažįstamus 
atsilankyti i mano užeigą.. Visados 
randasi gerinusios rūšies degtini 
alus, cigarai; linksmas; ir mandagus 

patarnavimas.
i , MARIE MARKEL, Sav. 

3416 S. Wallace St 
Tel. BoUtevard 3489:

SLA. 260-tos Kuopos mėnesinis r susirinkimas- (sekm., bal'. 5). 2 
vaE pp. Margučio svetainėje, 6812 S. Wėstem aventio. 
SLA. Pildomosios Tarybos, ir seimo delegatų rinkimai.

‘ Nepamirškite savo draugus atsivesti ir prirašyti prie 
SLA. 260-tos kuopos. K. Liutkus, sekr.

SLA. 129-tos Kuopos mėnesinis susirinkimas (sekm., bal’. 5)’ 1 :S0 
v;, p.p; priprastoje svetainėje. Bus- balsavimai- į> Pildomą 
Tarybą ir seimo delegatų rinkimai. Nariai, atsilasdry- 
kite ir1 atiduokite balsus toms ypatoms, kurios IhbiaūHiai 
tinka; urėdams. Pirmi 4 . " ;

SLA. 178 Kuopos mėnesinis susirinkimas (sekm. bal. 5) paės
toje viętoje, priprastu laiku. Pildomosios Tarybos*, ir 
seimo delegatų rinkimai. Bus renkama ir komisija In
stitucijos pataisoms. Atsineškite gerų sumanymų.* Kiek
vienas narys Jai pasidarbuoja gavimui naujų nariui - B. 
Walantinas. ■ . .. .'’

Kruopiškių Progresyvio Kliubo susirinkimas (sekini, bąli 5)) 10 
vai. ryto, 2007 West NortlV avenue, antram aukšte. Visi 
nariai kviečiami- atsilankyti, turimi keletą svarbių • rei
kalų apsvarstyta Rhšt. V.- čepulėvičiusi

Simano Daukanto Draugijos mėnesinis susirinkimas, (srtlm. 
bal. 5) 12 vai. dieną, Chicagos Lietuvių Auditorijoje, S133 
South Haisted street. Nariai kviečiami butinei- atsilan
kyta Nariai; atsilikę su mokesčiais,, prašomi* atskai
tyti. P. K.

į

0

SPECIALIS

PAVASAH1Ū IR VELYKŲ 
IŠPARDAVIMAS4

SWAG€9ER 
SIUTAI

ir virs;

DRESĖS
57.00 vertas

PANČ1AKŲ 
SPECTALS

Full Fasioned Silkinio Chiffbn

CLUB RAJAH
6627- So*- Westem Are.

ProSųėct 11)432
DINE & DAWR:

4 Flbor SKbW K«b Vakarą:
SU'

Suntty Bbuche, Ml G.
ir Atb Star Rėvųą 

Vištienos ir Steko Vakariene
Bė Cover ąr* minimam charge , 
Eštrtlb Andrulis ir motina; Sao. i

’ 1

I VJ- v*. * . |

Lietuvių; Keistučio Paselpos Kliubo mėnesinis susirinkimas 
; (sekmi Bali 5) Hollywood svetainėje, 24&J7 Wėst 48rd St., 

T2‘ trali dl Mokestis- galima užsimokėti nuo IT Vai. ryto. 
Yra1 pageidaujama,, kad visi* atsitankytųi nes yra daug 
svarbių tarimų. Kontestantai būtinai dalyvaukite šiame 
suvirinkime. B. Rudgalviute, rašt.

i-W MUM

PARENGIMAI
įPirkite Orimus Vely^ 
i kems P&S lietinį - d 
Dld&ausiš pasirinkimas visokiu g6> ; 

savo ranką šiuomi Pridedu Gook įrimų* — degtinės, vyno i$ bačkos, |
Kauntes antspaudą šią* Kovo 30‘jaltius keisais ir ttaėkutetiiią. Tris-- 
i. ... * tatome^i namus. į

MONA:RCH WINE & EIQW C©.^ 
i JOHN GAWAS, Stivi 
3529 Si* Haisted Si. Bculcvard 7258’

f ►

BA'LA'NDžIO 3^Mbtevų X T. Zuris Boostera Komiteto Mass 
Mitingas. Chicagos Lietuvių Auditorijoj. Įvairus progra 
mas ir kalbėtojai, tarp jų kandidatas J, T. Zuitei 

įB&ONDŽlO 4—L. Socialistų Sąjungos Chicagos Ctatralinęs 
Kuopos Draugiškas Vakarėlis, W. Neffo svetainėje, 2485 
So. Leavitt street,. 8 vai. vak. Įžanga 50c.—-ttt tą patį 
užkandžiai ir gėrimai. Kalbės “N.” red. P.*. Grigaitis, 
grįžęs iŠ prakalbų maršruto rytinėse valstijose.

Balt 4? — 12-to Wiard<r Lietuvių Amerikos Demokratų; Organi
zacijos bankietas pagerbimui John T. Zurio, ®fellywood 
svetainėje, 2W7 West; 43M stoeeU- ftagramas,. vakarie
nė, šokihi,.Mbėtojai. Į^ngu$ll PradŠtaSv.’V’

5*—9-to Wartlb XUrttovių Regmiarių demokratų ma- 
SihiB mitingas parėmimui John H Zurio i» SStaldon W. 
iSbVl^ Stinimilbs svetainėje, 158' E. 107 th Street. Gre* 

programas, kalbėtojaiy taipgi dykai ato$> lcttį suuu- 
kavo įvairus biznieriai; Pradžia T:30‘ v: p; p; 'Įžanga vi
siems veltui,

BALANDŽIO 5 «— Kvedarų; Koncertas^ Chicagos-Lietuvių Au
ditorijoje,. 3183j South Haisted street, < v,* v. 40c.

BALANDŽIO 12—Jv T^ Zurio Kandidatūros Vakatas Ashland 
Boųlevard. Programas, kalbos, šokiai. Bilietus 
galima gauti “Naujienose“,; kitų* laikraščių re
dakcijose, Cetftralinėje Dfem. rentinėje; Morrison viešbu
tyje ir pas kiekvieną- J. T; Zurio rėmėją.'

BALANDŽIO 12—Raudonos Rožės KliUbo* Velykų parengimas, 
Liet. Lietuvių Liuosybės svetainėje, 14th street ir 49 th 
Ct. Orkestrą,, Doc Ctayton. ; j

BALANDŽIO 17^—Lietuvių Jaunimo Draugijos (<L.Y.S.) Burico

red. P.*. (Grigaitis,

t*

ONA LĖKERAUSKlENft 
po tėvais Zijtmontaitė

Bėteįįilfyrfc sm Šiuo pasauliu> 
kove 31 dieną; rorip-' valantfb i 
vakare 1986 ni;,< sulaukus- pu- 
sės amžius, gimus Kauno1 miu- > 
ste ir apskrity^

Amerikoj .išgyveno > 35 metus. -. 
• Paliko dideliame nuliūdime • 

sūnų Karirtiėrą, marčią Oną,. 
4 dukteris Ahną' Venckus; žen* ' 
tą Jeną;, Amdllą Beveikus,, žen- ; 
tą Benediktą, Marijona Btmt- 
tin, žentą Bovidk* ir Btonislh- 
va Lekerauskaitė. 4 tiltukus ip j 
daujr kita-giminių, o liiėtavoj;! 
3 seseria ii*, ^imines^ J

Kūnas pašarvotas randtisi 
3133 So. Union Avė.

Laidotuvės iyyks subtitaj ba* i 
landžią 4 diąn&j 8 *00 vai. 
iš rtamų i Šy. Jųrffib parapijos - 
bažnyčią, kurioje atsibus gediu i! 
linuos paniaidos už velionės į 
sielį, o iš ten bus nulydėta i 
šv, Karimieri) kapines^

Visi a. a.’ Onos ‘liekerauskie- 
nės, giminės, draugai ir pa
žystami estit nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame, »
Sūnūs, marčios, dukterys, j 
žentai, anūkai ir Riminės.- I 

Battimauia laidbtuVių direk- J 
torius S. T. Mažeika, Telefo- i 
nas Yards 1138. J

; m’Nci8»Bs sMKtimMMB;
• Pbrsiskyre su šiuo pasauliu’ 
} kdyo 30 dieną. W:1X) valandą 
‘ naktį 1033 m., sulaukęs puses

amžiaus, gimęs Šiaulių- apskr., 
Žagarės parap., Minkių kaie;

Paliko didėliame nuliūdima 
mylimą moterį Oną po tėvais > 
Petronaitė, 3 sūnūs Leonardą, ' 
Edward ir Albert, 2 borlius 
Kazimierą ir Mykolą, du pus-

• broliu Juozapa Dunski ir Kle- * 
mensą Martinaiti ir daug kitų ’ 
giminių.

■; Kūnas pašarvotas 
4605 So. Hermitage Avė; > 

Ltiidotuvės ivyks šeštadieni,
:• balandžio, 5 dienav 2:00- vai. po 

pietį; iš Eudeikio koplyčios i
i Apačia Bark kapines, 7800 
■ Jrving Ptirk BdUlėvatd,

Visi a. a; Pranciškaus Mar- ' 
tinaičio gimines, draugai ir pa-- 
žystami esat nuošir<lžiai kvie^- 
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 

x suteikti jam paskutini patar- 
' navimą ir x atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Moteris, Surtai; Broliai, 
pusbroliai ir giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius J. F. Eudeikis, Telefo-- 

« nas ¥ards L741, . ...

Kazimieras bagučanskis
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 1 dieną, 7:80 vai. 
vak. 1936 m., sulaukės puses 
amžiaus gimęs Lietuvoj, Šiau
lių. apskr., Pakapės kaime.

Amerikoj išgyveno 22 metus.
Paliko dideliame nubudime 

rtidteri Barborą (po pirmu vy
ru čarupienė) posūni Ralph, 
duktėri Kazimiera. 2 poduk
ras Anelė ir žentą Thurman

f Mblville ir Melvina. pussesere 
.Emiliją 'Senką ir švogeri,. Pus
broli Juozapa Bapučanski jo 
šeimyną ir. gimines Amerikoj, 
o Lietuvei' broli Pranciškų jo 
šeimyna' ir giminės.

Priklausė Organizacijose Jau
nu Liet. Tautiško' Kliubo.

Kūnas pašarvotas randasi 
koplyčioje, 5807 Eituaniea, Avė;

Laidotuves* ivyks Pirmadieni 
balandžio 6 dieną, 1 vai. po 
pietų iš koplyčios i Tautiškas 

■ kapines.
Visi a; a; Kazimiero Baeu- 

čanskio Riminės.- draugai ir 
pažystami esat nuoširdžiai 

‘ kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą. 1

Nuliūdę liekame.
M'otėris. stilius,, duktė, 
podukros, žentas 
ir ghifiltės. .

randasi
4

įtarty, Chicagos Lietuvių Auditorijoje, S&33 South Hal- 
! sted street, 7:30 vai. vakare. Tikslas padengti išlaidas 

meno ir dailės parodo,* kUr-L rengiama Mandel Brothers 
krautuvėje, taipgi atgabenti eksponatų jš užmiesčio. Datįg 
dovaųų laimėjimui ir gražus programas../ BHietai 25c;

GEGUŽĖS* 3.-—Chicagos Lietuvių DarUgijos Iniciacijos, Dovanų 
Laimėjimų, šokių ir įdomybių vakaras, Ashland Boulfe- 
vard Auditorium, kampas Ashland Boulevard-ur- Vhn 
Buren Sts. Pradžia 2:30 v. p.p. * Įžanga $1.00.

• RAMKHTLIAI
Naujausio Styliaus Tamsiai Mėlyni, 
Pilki, Rusvi. Didelis

ir virš.
NAUJAUSIŲ Pavasarinių EQm Special
S palvą y y;; ;į- V J - „Įį.............................  ... ............. „    

BERNIGE DRESS & LINGERIE SHOPPE
3437 SOL HALSTED STDEO



P. Grigaitis Kalbės 
Socialistų Kuopos 

Vakarėly j
■/ —_____________

P. Grigaitis, “Naujienų” re
daktorius, rytoj kalbės apie 
savo maršrutą rytuose, Socia
listų Centralinės kuopos vaka-\ 
rėlyje, kuris yra rengiamas 
rytoj vakare-,, W.; Neffo sve- 
tanėje.

Kalbėtojas praneš 1 Chięa- 
giečiams ką veikia draugai ry
tuose, kaip gyvuoja socialistų 
kuopos ir kokie yra planai 
ateičiai. 

. * 'v
Vakarėlis prasidės apie B v. 

v. Bus užkandžių, gerintų, 
šokiai — viskas už vieną įžan
gos kainą —- 50c. Neffo sve
taine randasi adresu, 2435 $. 
Leavitt Street.

b.
b.

b.. 41 
... 6 b

b 
b

SLA.' Prezdento vietai 
Bagočius ... ..... 41
Rastenis .......... .

SLĄ. Vice-prcz. vietai 
Mažutna ........

Šalna .......... ............
SLA. Sekretoriaus vietai

Jurgeliutė ............... 31
Vinikas ...................... 16

SLA. Iždininko vietai
Gugis .....   41 b
Lopatto ..........    6 b

Iždo globėjų vietai
Mjkužiųtė .....
Miliauskas ....
Mockus .........
Zalatoris .........

Dr. Kvotėjo.vietai 
I)r, Staneslow

’ Dr. Mikolainis

. 41 b.
. 29 b.

11 b.
.. 10 b.

Bagočius, Mažiukų^ 
Gugis, Mikužiutė lai* 

mėjo 226 Kuopoj.
Išrinko 4 delegatus į SLĄ 

Šeimą.

NORTH SIDE. — Bal. 1 d. 
SLA. 226 kuopa laike atviru
tėmis sušauktą susirinkimą. 
Narių Atsilankė 48 (gal blo
gas oras daugelį sulaikė?) 
Buvo renkama' Pildoma Tary
ba. Balsavimų daviniai buvo 
šitokie: . .

• A •

38 b.
... 6 j b.

PrįsŠ baisavimus nebuvo da
roma jokios agitacijos ne už 
vienus,’nė už kitus kandidatus.’

Kuopa išrinko 4 seimo 
delegatus

^LĄ seimo delegatais kuopa 
išfinlį^ ^sekamus keturis dėle- 
gatps: Dr. A. Montvidą, Vincą 
Karalių, Julių Mickevičių ir 
Petrą Galskį.

Vįst šitie delegatai yra seni 
kuopos nariai, daug dirbę Su
sivienijimo naudai. Jie aktyviai 
dalyvauja kuopos veikime ir 6 
apskričio konferencijose.

Nutarta delegatų kelionės iš
laidoms paskirti iš kuopos iždo 
$60 (po $15 kiekvienam).
išrinkta delegatai į Dėihokralti- 

jos:. Gynimo Konferenciją
Buvo vienbalsiai priimtas 

laiškas nuo Demokratijos Gy-

•inimo K-to sekretorės, E. Miku- 
žiutės, kuriuo kviečia atsiųsti 
savo atstovus j Demokratijos 
Gynimo Konferenciją Čikagoje. 
Tuoj .buvo išrinkti ir delegatai 
iš trijų narių: Dr. A. Montvi 
do, J. Kaulino ir K. čepulevi- 
čiaus.

Bankieto rengimo komisija 
išdavė' raportą. Iš raporto pa
sirodė, kad kuopos 25-kių metų 
sukaktuvių Jubiliejinis bankie- 
tas, kuris įvyko kovo 21 d., da
vė $9 nuostolio.

Buvo dar' priimtas įnešimas, 
kad kuopa surengtų išvažiavi
mą, ale šis įnešimas liko atidė
tas tolesniam laikui.

Kp. korespondentas. ‘

Išrinkti Delegatai į 
SLA. Seimą

P.
M.
ir

Einant balsavimui, p.

Karlu išvažiavo p. Rupšienė, 
tau- r4401 S. Rockwell avė. Mano 

gavo daugiau.ten paviešėti apie tris savaites

NAUJIENOS, Chicago, Iii.
suktas. • Atėjo pulkai narių,’kuirs užlaiko bučernę ir gro- 
kurie kuopos mitinguose nie- sernę, išvažiavo į.Hot Springs, 
kuomet nedalyvauja, ir balsavo ’ Arkansas, atostogoms.
taip, kaip iš. anksto buvo in
struktuoti. Tokiu budu 
tiškas > sleitąs
balsų, negu pažangiojo sąrašo 
kandidatai. Balsai pasidalino 
taip : Bagočius 51. Rastenis 83, 
čepononis 1; Mažukna 56, šal
na 79; Vinikas 72, Jurgeliutė 
61, Morris 2; Gugis BĮ, Lopatto 
74; Mockus 80? 'jįtii^ižiutc 34, 
Zalatorius (kuopęs pirminin
kas) 95, Miliauskas 10; Dr. 
Stąneslow 58,’Valibtis 10, Miko- 
lainis 61.’ . . ’

Gugio, Bagd^įąiis, : Mažiuk 
nos ir ypač Jurgoliutės balsai, 
yra žymiai Puidoję, .palyginant 
su nominacijprms

’*• ^/į^l^aįjdidatas.
REZULTATAIiNb^ kuo-

laiko. —Senas Petras.

3%: colių sniego 
Cliicagoje

>■

Pavasariu ir saulėtomis die
nomis besigerėjahti Chicago 
vakar ir užvakar netikėtai su
silaukė sniego, nes 3% colių. 
Karlu su sniegu užėjo ir ^ėt- 
ra, kuri savo aštriais nagais 
draskė žmonių Veidus ir bars
tė jiems snieguoles į akis, 
šiandien oras bus šaltas, bet 
šiek-tiek pagiedrės.

; Penktadienis, balan. 3, 1936

CLASSIFIED ADS. į
COAL

COAL BACK TO OLD 
PRICES!

High Grade Northern Illinois 
Direct From Mine.

2 TON MINIMUM
Mine Run  .........  $3.75
Lump ......................... $4.00
Egg ...................    $4.00
Screen .................. $2.75

Coal

per 
per 
per 
per 

$2.00 per ton truckers charge. 

Phone, Day or Nite —
KEDZIE 3882

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

ton 
ton 
ton 
ton

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

Furniture & Fixtures
Rakandai-ltaisai

GROSERNĖ Iš MĖSOS MARKE- 
TAS, pilnai įrengtas, rezidencijos 
distrikte, be kompeticijos. C. F. 
Thierbach, 2210 Adams St. Bellwood, 
Illinois.

PEKARNĖ ir 4 kambariai gy
venti, gera vieta, geras biznis ir 
gerai įrengta, stakas, trokas ir kos- 
tumeriai. , Lietuvių kolonijoj. Par
duosiu pigiai arba mainysiu į mort- 
gage. Matykit

A. N. MASULIS & CO.
6641 S. Western Avė. 

Republic 5550.

TAVERN PARDUOSIU arba mai
nysiu, Šokiam salė, 4 bowling Al- 
leys, pilnai įrengtos, su ar be namo, 
2402 St. Charles Road, Bellwood, 
111. C. F. Thierbach, Tel. Bellwood 
7533.

A MALEVOTOJAMS IR
/YlyaOSZNAMŲ SAVININKAMS 

Didžiausias 18 Metų Sukaktuvių 
IŠPARDAVIMAS \ 

Q7a t galionas enamęl 
.... mL.V speeial .....
,. ir daugiau

67c
varnish, . ir daugiau
O7f» 1 galionas pirmos kl. 
Olv removal

1 galionas malevos
visokių spalvų .......
Specialė malėva medžio 
darbui, ...... ............. ,.*4 gal.
1 gal, grindims ir triųi vąrnish

išdžiūsta j 4 valandas

Taipgi visos kitos rąalevos, kempinės ir. šepečiai.
Virš 500 jvairių sieninių popierių po 4c ir daugiau. :•

$1.39
ir daugiau

onas

Virš 500 įvairių sieninių popierių po 4c ir daugi;
PIRKDAMI ČIONAI SUTAUPYSIT 25%

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

SLA. 36 kp. išrinko 10 dele
gatų į Clevelando seimą ir nu
tarė du°ti kiekvienam po $25. 
kelionei. Delegatai išrinkti 
šie: P. Grigaitis, Dr. A. 
Graičunas, A. Zalatorius, 
Balčiūnas, Dr. K. Drangelis, 
Juozapavičius, M. Vaidyla, 
Stulpinas, L. Vanagaitienė 
adv. F. Bradchulis.
. Nors buvo nepaprastai blogas 
oras, į kuopos susirinkimą atė
jo apie 140 žmonių. 36-ta kuo 
pa turi apie pusketvirto šimto 
narių.
Vaidyla (sekretorius), kaip vi
suomet, varinėjo savo pigios 
rųšies politiką: rašė ant lentos 
pirmoje vietoje “saviškius”, ku
rie. dar nebuvo < nominuoti, o 
apačioje dėjo vardus ^pri^ų’^ 
nors jie buvo perstatyti' pir
miau.

Be to, dar prieš prasidėsiant 
balsavimui išlindo, kaip Pilypas 
iš kanapių, kokia ta “delegatų 
rekomendavimo komisija”, kuri 
jau turėjo iš anksto sudariusi 
delegatų sąrašą, ištyrusi ar jie 
apsiima ir ar yra geram sto- 
yyje. Tokios kofpį^os skyri
mas, žinoma, yra neteisėtas. Bet 
sąndariečių politikieriukąs ir jo 
sėbrai to nepaiso.

Pild. Tarybos rinkimuose bal
savimai ėjo pagal “šteam rok 
Įerį”, kuris iš anksto buvo > už- State Street.

Pildomosios j/Jatybos rinkimų 
rezultatai Rosets 
kuopoje buvoi;.^ 
Į prezidentus: i ■

Adv. F. J. BągoČius—44;
Rastenis—Į; -f;?r-.:-

Į vice-prezidentis;. •;
J. Mažukna—r42; , 
šalna—3. y

Į Sekretorius
Jurgelitftė 39; ;
Vinikas—4;
Morris—1. ’

Į Iždininkus:
Adv. Gugis—40;
Lopatto—5. - į š 

Į Iždo Globėjus^
Miliauskas—38;
Mikužiutė—86;
Mockus—13;
Zalatorius—9;

dp ' No. 139 
ami:

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

CLASSIFIEDADS
Automobiles

D0DGE 1935 — 4 durų Sedan 
su tronku •— mažai vartotas. Ber
genas. ’ Priimsiu seną karą j mai
nus. (Dodge Dealeris).

CENTRAL AUTO SALES ‘ 
SERVICE 

3453 S. Morgan St. 
TęL Boulevard 2510 

Mątykit pąul Brųchas

&

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumet 5269.

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematyt6mis 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 Įuxe
Atdara vak. iki 9—Nedėlioj iki 5 v.v. 

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

$175

GERA PROGA RUBSIUVIAMS. 
Valymo, prosinimo ir notion šapa. 
Geras biznis, puiki apylinkė. Be 
kompeticijos. Aukštos rūšies Sto
ras. Parduodu, dėl blogos sveikatos.

6645 So. Mozart St.

KEPTUVĖS įrengimas parsiduo
da, taipgi galite renduoti keptuvė, 
5959 S. Wood St. Paaukausiu už ju- 
su teisinga pasiulijimą.

PARSIDUODA Tavem visas arba 
pusė. Biznis išdirbtas gerai. Par
davimo priežastis 2 bizniai.

6227 So. Ashland Avė.

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

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

Adresu:
MATH FESEL.

. 1639 Orchard St.
Chicago, III. .

Į &*-Kvotėjus;
Dr. Stanislovaitis—38;
Dr. Mikolainįs^—6. -
Delegatai į seimą ’: A. Narbu

tas, J. Pučkoriųs, J. Gumuliaus- 
kas. Delegatais į Draugijų Kon
ferenciją Demokratijos seimo 
klapsimu: 1 J- tiPučkotiiis, A. 
Narbutas. , y 

■ ' ;•*? - j
Išvažiavo j Hot Springs
•/Atoštcjgoniš: ■

TAISOM AUTOMOBILIUS
- Perkam ir mokam cash. Parduo

dam arit išmokėjhrio arba priimam 
seną karą i mainūs. Matykit musų 
pertaisytais karus H* tai' geri bar- 
genai. , . . . ,.

WOLTERAITIS ' MOTOR SALES 
4614 S. Western Avė.

, Lafayette 1329

PAIEŠKAU pirkti mažą vartotą 
karą, pageidaujama 4 cyl. Ford. Ra
šykit kas turi kiek norit arba nekė
lioj balandžio 5, 1—5 po piet. Ma
tykit Tony, 2nd fl. 6335 South 
Racine Avė, .

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

1708 So. Halsted St.

Miscellaneous for Sale
įvairus Pardavimai .

JUODŽEMIS, yardais arba veži
mais,. specialė žemė — ‘humus” -r- 
25c. ūž bušeli, 5 bušeliai — $1, se
rą kai sumaišysit su moliu ar smė
linga žeme dėl gėlių, baksų ir kviet- 
kynų. Pristatom tik South sidė.i 
Charles Gąvcus, 6100 S. State St 
Tel. Wentworth 7942.

PARDAVIMUI pigiai restaurantas 
geroj biznio apiclinkėj. Biznis iš
dirbtas per daugel metu.

2222 So.. Wąbash Avė.
* ' ■• ■ <

FARMOS! FARMOS1
Pirkit farmas didžiojoj lietuvių 

ūkininkų kolonijoj, kur jau suvirš 
500 lietuvių ūkininkauja. Tai yra 
Didžiausia Lietuvių Kolonija Ame
rikoj. čia apsigyvenę jausitės kaip 
Lietuvoj, yra labai gerų faunų ir 
pigiai parsiduoda. Atsišaukit

J. A. ŽEMAITIS 
Fountain, Mich.

ųusinessgęjęvice
Biznio^iPatarnayimas

Charles Radvilas, 6108 So. 
, biznierius,

IR VĖL MES SAKOME:
. ■ 4 % • a, 9 .• .» • *. , . . .. . 5 / ,*  , ♦ - z . * į

GREITAS PATARNAVIMAS 
Skolinam pinigus ant mortgičiu. 
Užrašom visokios rūšies apdraudas. 
—• Insurance. ' Padarom dokumen
tus. Išrendųojam, parduodam arba 
išmainbm hekilriojamas savastis.

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

Hemlock 0800

Personai 
Asmenų Ieško 

i

PAIEŠKAU savo broli Jurgi Mi- 
kaloni, kuris 1910 gyveno Amster- 
dam, N.Y. bet po 2 metų iš to miesto 
išvažiavo ir dabar nežinau kur gyve
na. Girdėjau kad dabar gyvena Chi- 
cagoje. Turiu labai, svarbų reika
lą, prašau jo paties arba kas apie 
ji žino man pranešti sekamu adre
su Vincas Mikalonis, č/o Dr. A. 
Butko, 5320 W. Division St., Chica- 
fto, III.

PARDUOSIU maža farmukei grd^ 
ži vieta. Gera vieta dėl bile kokio 
biznio, arti prie highway*. Yra idė- 
ti visi įtaisymai, gasas, elektra ir 
vanduo.

Randasi ant Lake Street U. S. 20, 
mylios West nuo* Addison, 

North side of higway, 13 mylių 
nuo Chicago Limits. Parsiduoda 
už pigia kaina i greita laika. Var
das yra ant mailbox.

JUOZAPAS MOCKUS 
R. F. D. 1 

Elmhurst, 111.
UNIVERiSAL ŠTORAGE

: > < -BAGDONAS. Sav.
• Ločal 'and Long Distance 
Furnitutė; and Piano Moving

3406 S. Halsted Street
Fhone Yards 3408

i Sitiiation Wanted
. Darbo Ieško

PAIEŠKAU abelno nainu darbo 
arba prie biznio — Esu patyrus 
dirbti prie abelno biznio. Esu pa
vienė ir narėčiau ant vietos gyven
ti. Julia Kondrotas, 1657 S. Cliftpn 
Park Avė., Crawford 5^80.

Real Estete For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

JeigujieJus į

Nedžiugins... Mes

Užmokėsim ir tai
• • » t ' t .i

dvigubai j

CARR BROS. WĘEČKING CO.
. x ;■_ (Iri.c.) ' , .
Parduodame. Visokios' Rūšies

ANTROS. RANKOS BUDAVOJIMUI 
MEDŽIAGA:.

Nauja .Statybai Medžiaga ir Malkos 
Lietuvi pardavėją rasite musų 

' 't • varde. < • 
3003-3039 S. Halsted. St.

VICtory 1272-1273

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

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

MES TEISINGAI PATARNAUJAM
Kurie norite pirkti foreklozuotus 

namus, farmas arba už morgičius, 
mes turime dideli pasirinkimą nuo 
vieno pagyvenimo iki didžiausiu 
apartmentinių namų. Taipgi kurie 
negalite parduoti narna, farma. lo
tus ar kitokios rūšies bizni. Mes 
galime tinkamai išmainyti. Kurie 
iš kitų miestų norėtumėt mainyti 
Chicagoj nuosavybes, mes išmaįny- 
sim. Kreipkitės laiškais.

A. GRIGAS
2524 So. Halsted St.

NAMU- SAVININKU ATYDA1 
Musų biuras suteiks • patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu si 
rendauninkais. Maža narinė mokes 
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryte 
iki 8 vai. vak. šventadieniais d.ug 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO/., Inkorporuotas 

' 1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951

Mes esame jau šiuo adresu virš 
50 met.

REIKALINGAS žmogus ant for
mos — Kuris supranta darba — 
Valgis, mokestis ir kambarys. Tele
fonas Dorchester 3385.*

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

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

Tel. Boulevard 2800 ’ 
PAUL M. SMITH & COMPANY 

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

STOGAI IR SAIDINGAI
TAISAU NAMUS ir dengiu sto

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

JOE LILEIKA
4135 So. Campbell Avė.

Tel. Prospect 3140

MOTERYS patyrusios prie sorta- 
vimo skudurų. Continental Paper 
Grading Co.r 1623 Lumber St.

ga-
REIKALINGA patyrus veiterka, 

turi mokėti anglų kalba. Atsišau
kit Mae’s Restaurant, 3150 West 
Cermak Road. ■

KELETAS milijomj rūkytojų, vy
rų ir moterų išbandė musų La- > 
biau-Sušvelnintus Old Golds nuo 

to laiko kai musų Pinigus-Grąži- 
name pasiulijimas buvo paskelb
tas praėjusį Spalio mėnesį.

Mažiau kai- 1 iš 10,000 rūkyto
jų pareikalavo prisiųsti Pinigus- 
Grąžinam Atgal čekio.

Nors tas čekis yra gatavai išra
šytas ir laukia, kad bile kuris rū
kytojas, kuris mums praneš, kad 
Labiau-Sušvelrtinti Old Golds jį 
nedžiugino. . . * .

Jus nieko nepamesit, bet dvigu
bai galit laimėti, kodėl jums “ne- 
išbandytP’ pakelį "Labiau-Sušvel-, 
nintų” Old Golds šiandien?

(Įsteigta 1760)

P. S.... kad gauti, dvigubai-jusų pinigus, 
plūs už persiuntimą, prisiųskit ap
dangalą nuo Old Gold pakelio ir de
šimts neišruky tų cigaretų P. Loril- 
lard Company, Ine., 119 West 40th 
Street, New York, City prieš gegu
žės 1 d. 1936.

Išlaukine Ce 11 o- 
phane elUr atsi« 
daro iš apačion

Vidurini C e J1 <>♦ 
pliane eilė atei- 
daro iš viršaus

■ •

j r. Loriljard Co., Įpę.

RINKTINIO DERLIAUS TABAKAS 
padaro juos Labiau* Su švelnintais!

' ... c • ‘

2 ĖILfiS “CELLOPHANE”
palaiko juos Dirbtuvės šviežume!

■ i

PATAISYK STOGĄ IR 
R YNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co. 
8750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

REIKALINGA pusė amžiaus mo 
teris prie namų darbo. Valgis, guo 
lis ir mokestis. 817 W." 34 St.

PASIRENDUOJA Storas su visais 
fikčeriais dėl groserįo arba dėl ki
to biznio. Randasi tarpe didelių 
mokyklų. 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

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Ėducational
MoKykl^^^ _ _. v ,, _ _ / 

DRESS DESIGNING—MILLINERY 
LEARN PRESS DESIGNING — Pattern 

Draftiner. DresamaUing', Millinery or 
Power Machine Operatinr. Individual in- 
Btructiona. EnrOll now. Day or evening 
claeBCB.. Reasonable rates. Most mod
om pquipped Bchool. EHtabJiflhed 1902. 
Come in or write for free Booklet.

MASTER GARMENT 8CHOOL, 
400 South State St.

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

Taipgi gali • renduoti 20 mašinų 
garadžiu,labai pigiai. '

3464 Lituanica Avė.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė su namu. Storas ir 4 kambariai. 
Viršuj 6 ir. 4 k&mbariai su maudy
nėmis, 2 karų garažas, tik $5,300.

4605 S. Paulina St.

NEPAPRASTAS 
BARGENAS

Tokių bargenu mažai terą. 15 ak
rų žemės, 20 mylių nuo Chicagos. 
Yra namas 7 metų senumo, yra ga
sas, elektra, vanduo, sinkos, vanos. 
2 karu didelis garažas, taipgi na
mas dėl gasolino station. Namas 
tinkamas dėl biznio, yra 1 salė ir 
viena vieta dėl taverno ir gyveni
mui kambariai. žemė eina pagal 
Archer Avė. Parduosiu arba mai
nysiu. Savininkas randasi ant vie
tos.

147th ir Archer Rd.
Tel. Lockport 8025-Y-3

PARSIDUODA namas su Storu— 
2 trokai, naujas garadžius, 7 kam
barių flatas viršui — Savininkas 
duos pirma morgičių. — Kaina 
$3600. — Kreipkitės, Leo M. Nor
kus, 3225 S. Lituanica Avė., Tel. 
Yards 2084.

3 fl. muro 6 kamb. Garu šild. 
prię Chicago Universiteto. Mainysiu 
ant morg. arbą loto. Kaina $9500.

2 fl. muro 6 kamb. Vandeniu šild. 
arti 69 St. ir Western. Kaina $8000.

5 k. muro bungalow arti 71 St. ir 
Westem Avė. Kaina $3750.

A. N. MASULIS & CO.
6641 So. Western Avė.

- Republic 5550

KAS TURITE Cotage West of 
Westem Avė. nuo 62nd iki 72nd St. 
vertės apią $3000. Box 417, 1739 S. 
Halsted St*




