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Bruno Hauptmann vakar mirė elektros kedėje
Nugalabintas už Lindber 

ghų kūdikio nužudymą

• • y • "

Žuvo Elektros Kedėje Lietuvos Naujienos
Traukinys suvaži-

M •
Nubaudė už mušty-

Mirė 8:21 vai. vakare gubernatoriui atsisa
kius dar syki atidėti jo žudymą

nėjo nes

TRENTON, N. J., bal. 3. —Bruno Richard Hauptmann, vo
kietis dailydė, šiandie (penktadienio) vakare, 8:21 valandą, liko 
nužudytas elektros kėdėje už pagrobimą ir nužudymą keli me
tai atgal Lindberghų kūdikio.

Jo byla sukėlė didelę sensaciją visame pasaulyje. Pasku 
tintų dienų įvykiai vystėsi kaleidoskopiniu greitumu.

Jis turėjo būti nužudytas pereitą antradienį, bet prieš pat jo 
žudymą, Mercer kauntės grand jury paprašė jo žudymą atidėti 
kelioms dienoms, nes tuo laiku grand jury tyrinėjo pašalinto 
advokato Wendel prisipažinimą prie Lindberghų kūdikio nužu
dymo. Bet pereitą naktį grand jury dėl nežinomi; priežasčių 
staigiai atidėjo tyrinėjimus be jokio nuosprendžio. Tada kalė 
jimo viršininkas tuojaus paskelbė, kad Hauptmann bus nužu
dytas šiandie vakare.

Tečiaus visą laiką buvo tikimąsi žudymo atidėjimo. Buvo 
tikimąsi, kad žudymą atidės gubernatorius Hoffman, kuris visą 
laiką žudymui priešinosi, žudymo atidėjimui kelią praskynė ii 
prokuroras, pranešdamas kalėjimo viršininkui, kad jei guberna
torius žudymą dar sykį atidės, tai kalėjimo viršininkas turi to 
įsakymo klausyti.

Betgi gubernatoriaus pasigailėjimo nesulaukta ir Haupt
mann mirė elektros kėdėje. Mirė tuo laiku, kada ėjo karšti gin
čai dėl jo kaltumo, kada iškilo kaltinimai prieš Wendel, kuris 
tebelaikomas kalėjime ir kada buvo dedama didelių pastangų 
išaiškinti Lindberghų kūdikio nužudymo misteriją, nes visų 
jaučiama, kad pasląptis t^ kūdikio nužudymo vistiek pasiliko 
geišspręs^a.. __  ‘
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ŠIAULIAI. —III. 14 d. Pa- 
venčio stotyje į Tryškius ei 
nantis traukinys ties iešmais 
suvažinėjo 20 metų VI. Klei- 
nauską, norėjusį įlipti į einan
tį traukinį-. N<^aimingąjam 
nupjauta kairė koja. Kleinaus- 
kas, kilęs iš Kęstaičių k. Alsė
džių vi., buvo neblaivus ir ke
liavo iš Šiaulių, kur buvo at
vykęs aplankyti sergančio tė
vo, kurį atvykęs jau rado mi 
rūsį. Neturėdamas pinigų bi
lietui, jis, matyt, “zuikiu” grį
žo atgal ir pateko po trauki
niu.
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Grand jury nutraukė
Wendel prisipažini

mo tyrinėjimus
Hauptmanas vėl paruoštas mir

čiai. Vėl gubernatorius liko 
vienintelė pasmerktojo vil
tis

kauntė prokurorą Hauck, kuris 
yra nepalankus tiems tyrinėji
mams, ir paskirti grand jury 
tyrinėjimus vesti specialį pro
kurorą.

Kokį atsakymą teisėjas duos 
dar nežinoma.

Gubernatorius gal vėl atidės 
žudymą

Audrose pietrytinėse 
valstijose žuvo 

39 žmonės
GREENSBORO, S. C., ba’. 

3.—Smarkiose vėtrose, kurios 
vakar per kelias pietrytine^ 
valstijas perėjo, žuvo mažiau 
šia 39 žmonės. Materialiai nuo
stoliai sifekia i daugiau $2,5007 
00(f. Vien Georgia valstijoje 
žuvo 25 žmonės. Vėtros siau- 
*tė protarpiais visą dieną.
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TRENTON, N. J., bal. 3. — 
Pereitą naktį grand jury nu- 
traukė tyrinėjimus buvusio ad
vokato Wendel prisipažinimų 
prie išvogimo Lindberghų kūdi
kio, neišnešdamas prieš jį jo
kio apkaltinimo ir kalėjimo vir
šininkas Kimberling tuojaus 
paskelbė, kad kadangi grand 
jury nerekomendavo atidėti 
Hauptmanno žudymą, tai Bruno 
Hauptmann bus nužudytas elek
tros kėdėje šiandie (pentkadie- 
nio) vakare, 8 vai.

Tuojaus prasidėjo ir ruoš i - 
mąsis Hauptmanną žudyti. Jo 
galva jau antrą sykį šią savai
tę liko nuskusta, jam duota 
švarius drabužius ir jis liko 
perkeltas į kitą kamerą.

Prašo naujų grand jury 
tyrinėjimų

Hauptmanno advokatas Fish- 
er pasiuntė telegramą teisėjui 
Trenchard, kad Wendel prisi
pažinimų tyrinėjimus padarytų 
Hunterdon kaimtės grad jury; 
nes toj kauntėj piktadarybė 
buvo papildyta. Fisher taipjau 
reikalauja pašalinti reguliarį

Wr h šž
Chicagai ir apielinkei federa- 

lio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Apsiniaukę ir gal biskį šil
čiau.

Vakar temperatūra Chica- 
goje 12 vai. dieną buvo 31.

Saulė teka 6:29, leidžiasi 
7:17.

Bruno Hauptmanno kelias 
baigtas, kadangi jis turi būti, 
teismo įsakymu, nužudytas šie 
savaitę ii’ kalėjimo viršininką?, 
jo žudymą nebegali atidėlioti.

Spėjama, kad gubernatorius 
Hoffman galbūt dar sykį ban
dys žudymą atidėti, nors yra 
abejojimų, ar jis turi legalę 
teisę tai padaryti.
Federalinių agentų nuomonės

Ne tik gubernatorius Hoff?y 
man, bet ir federaliniai agen- 
tai, kurie vedė tyrinėjimus 
Lindbergho kūdikio nužudymo, 
yra įsitikinę; kad Lindberghų 
kūdikio pagrobimas ir nužudy
mas dar toli nėra išspręstas. 
Jie mano, kad Hauptmannas čia 
yra prikišęs savo nagus, bet ne 
jis vienas yra kaltininkas. Įro
dymai prieš Hauptmanną esą. 
geriausiu atveju, labai paviršu
tiniški.

Todėl mirties nuosprendžiu 
ir nuolatiniu atidėliojimu žudy
mo paskutinę valandą norima 
nuvarginti Hauptmanną ir pri
versti jį išduoti kitus piktada
rybes kaltininkus.

Pats Lindberghas nesąs tik
ras dėl pilno Hauptmanno kal
tumo ir pats pareiškęs pasiprie
šinimą jo žudymui. Jis manąs, 
kad Hauptmannas turys būti 
uždarytos kalėjiman iki gyvos 
galbos, ar bent iki pilnai išsi
aiškins piktadarybė.

Kaip paprastai, paskutinę mi 
nutę pradėjo sklisti įvairus 
gandai apie susekamus naujus 
įrodymus. Ir pirmiau būdavo 
daug gandų apie susekamus 
naujus įrodymus, bet jie vis 
nepasitvirtindavo.

.įyį
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Austrija “pataisė” 
Chaplino filmą

VIENNA, bal. 3.— Austrijos 
cenzoriai :“pataisė” valiausią 
Charlie Ghaplino vėliausią fil
mą “Moderniniai Laikai”, iš-, 
mesdami iš jos tą vietą, kur 
jis paima nukritusį nuo vežimo 
pavojaus ženklą—raudoną vė
liavą, ja mojuodamas bėga pas
kui vežimą ir tuo patraukia 
linkui savęs komunistų demon
straciją, ir už “vadovavimą de
monstracijai” tampa areštuotas.

Vokietija gi visai uždraudė 
rodyti tą filmą.

Delei streiko Bosto
nas liko be pieno

UTENA.— Utenos apskrity, 
Malėtų valsčiuj yra Rimučių 
ir Sarakiškių kaimai, kuriuose 
gyvena narsus “kazokai” Da- 
teniai, Gobiai, Bimbos, Bara 
nauskai, Čirbos, Gečiai, Alek- 
siejunai ir kiti.

Gyvena jie kaip ir kiti: šio
kiomis dienomis dirba namie, o 
šventadieniais ir turgaus die
nomis aplanko savo Meką—Ma- 
lėtus.

, Kada tai tarp rimučiškių ir 
sarakiškių Čirbos Vaclovo bu 
vo mažutė byla, kuri baigėsi 
keliomis paromis arešto rimu 
čiškių vyrų nenaudai. 1935 m. 
kovo 20 d. įvyko “revanšas”.

“Mušis” įvykęs -1Į/2 km. nuo 
Malėtų apie 16—17 valandą.
Vežimuose lėkę rimučiškiai su 
“valio!” šūkiais. Susitikus su 
ėjusiais sarakiškių “pėstinin
kais” prasidėjęs baisus mušis. - 
kuriame dalyvavo geležys, ak 
menys. Iš sarakškių pusės bu- ' 
vo rpirtinai sužalotas Čirba 
Ylįfi>Yas, kuris kovo 22 d. be
veik neatgavęs sąmonės mirė, 
ir"1s' rimučiškių- išėjo su sun
kiu kūno sužalojimu Bimba 
Pranas.- Sako, kad kovęsis ne 
paprastu žiaurumu.

Byla atsidūrė Utenoj, apyg. 
teisme, kuris kovo 16 d. kalti 
namųjų suole išsirikiavęs 7 ri- 
mučiškius ir nubaudė: Datėni 
Z., Guobį P. ir Datenį B. po 4 
met. s. d. kalėjimo, o Datenius 
Igną ir Andrių, Bimbą G. ir 
Baranauską M. po 1 metus pap 
kalėjimo, Bimbai G. ir Bara 
nauskui M. atskaitant po atsė 
dėtus 8 mėn. ir priteisė kelius 
šimtus litų ir nuo 1935 met. 
balandžio mėnesio kas mėn. 10 
litų Čirbos tėvams.

Kovo 12 d. tas pats teismas 
nagrinėjo to pačio “mūšio” prie 
šingos pusės nuostolius ir už 
Bimbos Prano sunkaus kūno 
sužalojimą Gečį Stastį nubau 
dė V/z met. s. d. kalėjimo i)’ 
GeČį Vladą—6 mėn., o Alekse 
juną J.—4 mėn. pap. kalėjimo.

TRENTON, N. J.—Bruno Richard Hauptmann, vakar 8:21 
už Lindberghų vaiko, Charles August Lindbergh Jr., pagrobimą

vai. vakare žuvo elektros kėdėj, 
ir nužudymą.

Laimėjusi karą Itali 
ja prisiruošusi 

taikintis
RYMAS, bal. 3. — Italija 

patylomis švenčia dėl savo per
galių apie Gondar, Tana ežero 
apygardoj ir jaučia, kad jei 
karas su Ethiopija dar ir nėra 
galutinai užsibaigęs, tai jis vis
tiek yra tikrai laimėtas.

Todėl tai Mussolini ir paskel
bė, kad jis jau sutinka per tau- 
ti^ sąungą tartis dėl taikos su 
Ethiopija.

Jis nebesitiki ir nesusiprati 
mų su Anglija dėl užėmimo Ta
na ežero apygardos, kuri ; 
taip svarbi Anglijai, nes iš 
ežero prasideda Nilo upė.

yra 
i to

2. 
m.,

Anglija tikisi taikos, 
bet ruošiasi karui

LOGANSPORT, Ind., bal. 
—Mrs. Elizabeth Crosby, 36 
liko išgabenta ligoninėn kritiš
koj padėty po 10 dienų 
siliaujančio žaksėjimo.

nepa-

LONDONAS, bal. 3.— Ang
lija vis dar tikisi sėkmingų de
rybų su Vokietija, bet jos ge
neralinis štabas tęs pasitarimus 
su Franci j a ir Belgija apie1 ben
drą apsigynimą. Taip -pareiškė 
atstovų butui užsienio reikalų 
ministeris Eden.

Jis mano, kad gal ir galima 
bus priimti Vokietijos pasiūly
mus kaipo pamatą deryboms, 
bet tuo pačiu laiku Anglija 
ruošis eiti pągelbon Franci j ai 
ir Belgijai. Tokia politika rei
kalauja didelio atsargumo, bet 
tai yra vienintelė pozicija, ko
kią galima užimti prie dabar
tinių aplinkybių.

KALAMAZOO, Mich., bąl. 2. 
Trys jauni grosernės klerkai, 
kurie važiavo į darbą, liko vie
toj užmušti traukiniui sudau 
žius jų automobilių.

Manchukuo pasiun
tė ultimatumą Išlau 

kinei Mongolijai
SHANGHĄI, bal. 3. — Ja- 

ponijos remiama Manchukuo 
valstybė pasiuntė ultimatumą 
Rusijos įtakoje esančiai Išlau
kinei Mongolijai “paliauti viso
kios rūšies provokacijas prieš 
Manchukuo sienas”, kitaip ji, 
Mongolija, susilauksianti “rūs
čių pasekmių”.

BOSTON, Mass., bal. 3. — 
350 pieno pristatytojų ir 175 
pieninių darbininkams sustrei
kavus, daugiau kaip 20,000 šei
mynų liko be pieno.

Streiko paliestų kompanijų 
raštinių darbininkai pristatė 
pieną hoteliąms, restoranams 
ir sankrovoms, bet į namus 
pieną pristatinėti nė nebandė.

Streikieriai reikalauja aukš
tesnių algų.

Ir i kaimą žengia 
venerinės ligos

ROKIŠKIS.—Kai kurių kai 
mų merginos, gavo kvietimus, 
kad eitų gydytis nuo veneri
nių ligų. Nusistebėjimo sukėlė, 
nes įtariamos merginos atrodė 
daugiau krypsta prie Dievo, ne
gu prie vyrų.

NaujienųRadio Programai
E t h i o p i j a prašo 
finansinės pagelbos

GENEVA, bal. 3. — Ethiopi- 
ja kreipėsi į tautų sąjungų, 
prašydama finansinės pagelbos, 
teisėj importuoti ginklus pei 
Franci jos portą Djibouti ir 
paskelbimo dar aštresnių sank
cijų Italijai.

Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 
ŠEŠTADIENĮ

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

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

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

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.
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Hartford, Conn.
Pirmutinis lietuvis (lie
tuvė) įėjo į Metropoli

tan Operą

rijoje' tai pirmutinis įvykis, 
kad į^jo lietuvių tautos daini- 
hinkas.

HartiordieČiai lietuviai linki 
Onelei Katkauskaitei didžiau
sių pasekmių.

Kovo 30 d. Amerikos dien
raščiai pranešė, jog lietuvė dai
nininkė (contr&lto) Anna Kas- 
kas (Ona Katkauskailė) laimė
jo kontestą ir įėjo į Metropo
litan Operą, šios operos vado 
vybė, generalis viršininkas Ed- 
ward Johnson, iš 700 kandida
tų išrinko 9 kandidatus, ir ga
lutinai iš šių 9 kandidatų lai
mėjo tik mūsiškė Ona Katkau- 
skaitė ir anglas Arthur 
ron, tenoras.

Ona KatkaUskaitė 
Bridgeport, Conn., 1910 
tais; 1914 m. su tėvais
kraustė į Hartfordą; giedojo 
bažnytiniame chore, privačiai 
lavino balsą pas įvairius dai
navimo mokytojus. 1927 me
tais išvažiavo į Lietuvą ir te
nai apie metus laiko mokėsi ir 
keletą kartų dainavo Lietuvos 
operoje. Iš Lietuvos nuvažiavo 
į Italiją, į Milaną, ir išbUVo 
du metus besimokydama. Iš 
Italijos sugrįžo į Hartfordą ir 
dažnai pasirodydavo lietuviš
kuose parengimuose
amerikonų Civic Operoje, New- 
ark, N. J. Paskutiniu laiku dai
navo New .Yorke ir Springo 
field, Mass. “Fauste” ir kito
se operose’. z

Hartfordo amerikonų spau
da didžiuojasi, kad pirmutinis 
hartfordietis papuolė į Metro
politan operą, bet sykiu dau
giausia didžiuojasi lietuviai, 
nes Metropolitan operos isto-

J. Sekys,

Detroit Midi.
(4švento” Jurgio para 

pijoj nerafnu

Car-

gimė 
mc- 

atsi-

o tarp

Čia, 
Jurgio 
sukilo 
ir reikalauja, kad jis išsikrau
stytų iš tos parapijos* cKažin 
ar parapijonai laimės tą taip 
“didelę” kovą prieš Čižauską, 
ar ne? Bet jie remiasi kiek tik 
galėdami visais galimais lega- 
liškais fr kitokiais budais. Ir 
kaip girdėt, tai jau rengiasi 
prie sprendžiamojo mūšio* Gal, 
vietoj gažinių boinbų, ginkluo 
sis Senais žaliais kiaušiniais 
priešą bombarduoti?

Mat, klebonas, kaip jie sa
ko, yra griešna asaba. Jie, ge
ri parapijonai, patys nedaug 
ką griešina, kai kas mato, tad 
jie nori ir klebono tokio, ku
ris butų nėkiėk negriešnas; o 
jei ir kiek butų griešnas, tai 
kad apie tai niekas nieko ne
žinotų.

Kažin, ar jie galės gauti to
kį kleboną, į čižausko vietą ? 
Gal kartais vyskupas suras kur 
kokį nepilnavyrį kunigėlį ir iš
mainys ant čižausko? Bet tai 
klausimas. Diplomatiniai ryšiai 
taip vyskupo ir parapijonų jau 
prasidėjo.

Padužos Sekretorius.

N. E. Detroite, 
parapijos parapijonai 

prieš kleboną , Čižauską

(<

NAUJIENOS, Chicago, .111
Drg, A. Frohželiš fealbėj’d pir
muoju ir palietė Ši’Uoš klhusfc

1) iMlitikrt ir jPs rfeiktmė-
2) Ar gali darbininkas bū

ti nuošaliai politikos?
3) Klasių kova ir jos reikš

mė.
4) Kodėl darbininkai yra 

susiskaldę į atskiras partijas, 
ir ar naudingas toks Susiskai
dymas, darbo klasei?

5) Kokia turėtų būti darbi- 
niiikų Valdžia?

6) Koks yra skirtumas tarp 
diktatūrų, asmens ir pelėta 
riato?

7) Ar yra skirtumas tarp 
diktatūrų fašistinių ir Stalino 
darbo klasei?

šeštadienis, balan. 4, 1936
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PER MANO; SPAKTYVĄ ŽIŪRINT
Rašo J. KRVKONIS

Reikety neužmiršti jų

štai jums siurprizas.

sutuo-

Religi- 
Dirbu, 
sočia -

Vienas mano geras pažįsta
mas rašo iš Toronto, Kanado
je:

“Didžiai gerbiamas drauguži 
Jonai!
Aš jau vedžiau. Radau savo 
minties bei idėjos mergaitę, ot 
ir sutiko būti mano žmonele.

“Kunigužio mums nereikėjo4 
išsiėmėm ‘laisnius’, radom tam 
tikrą įstaigą, kur muš 
kė.

“Esu laisvu* žmogum, 
nių burtų nepripažįstu, 
kiek aplinkybės leidžia,
listų eilėse. Parašau korespon
dencijų ir ‘Naujienoms’.

“Socializmui pas mus plati 
dirva. Fanatikų, kaip iš Vie
nos, taip iš antros pusės ma* 
žai. (Čia jis turi omeny kata
likus ir komunistus). Turim 
apie 4 fašistus su jum pažįsta
mu K. pryšaky. šiaip daugiau
sia vidurinės sriovės žmonės,

“Mes tikėjomės, kad gal S. 
V. socialistai kokį nors marš
rutą su prakalbomis padarys. 
Manėm, gąl nors atostogauda
mi užsuks j Toronto. Bet... nie
ko nesulaukėm.

“Naujienos pas mum, kaip 
ir visur: bedarbė didžiausia. 
Dirbam pusę laiko, arba nie
ko.”

nadiečių skyrių. O kiek 
knygų išpirko — kurių 
Amerikoje, jau niekas neper
ka!

Ir mes į juos per pirštus'žiū
rėjome ir tebežiutime. Kalbam 
apie viso pasaulio lietuvių ben
dravimą, bet nebendraujame 
su broliais čia pat, už lango.

Iš visų lietuviškųjų srovių, 
tik komunistai savo užduotį 
atliko. Jie lankėsi pas juos. 
Kanadiečiai dabar lankosi J. V. 
Ir pasėkoj, Kanados lietuviai 
turi jau komunistinį laikraštį 
ir savas organizacijas.

—------ o---------
Tai bent uoslė!.

Aš niekad netikėjau,

jie 
čia,

Ten suvažiavo

. -------- o---------
Taigi, taigi. Man senai at

rodo, kad J. V. lietuviai per- 
mažai domesio kreipia į Kana
dos lietuvius.
dai<g Lietuvos žaliukų. Nieko 
nerado atvykę: nei draugijų, 
nei lietuvių spaudos, čia Ame
rikos visuomenės veikėjams 
buvo plati dirva, čia galima 
buvo plačiai išplėsti SLA. čia 
galima buvo gauti savo laik
raščiams šimtus skaitytojų. 
Tik nieks nėjo pas tuos “gri- 
norius”.

Dar man “Keleivy” dirbant 
žinau, kad “Keleivio” tiražas 
žymiai paaugo kanadiečių dė
ka. l\as savaitė dėdavom ka

kad 
žmogu's atvažiavęs iš Lietuvos 
butų toks nekultūringas. Ten 
net tamsųjį kaimą Europos 
kultūra, kurią laikau geresne 
už Ameriką, pasiekė. O ką jau 
kalbėti apie inteligentus, žmo
nes ragavusius mokslo?

Ypač rimtumo tikėjausi iš 
Tysliavos, jam atvykus Ame
rikon* Bet**, pasirodo, jis ga
bus ne tiek poezijoj, kiek šni 
pinėjime, stačiokiškume ir vi
sut kitur, kas reikalinga tos 
rųšies žmonėms.

Štai' jis “žino” visą SLA. 
centro archyvą, štai jis “ži
no” net keno mašinėle raštas 
rašytas, štai jis “žino” visus 
Dr. Grigaičio ir kitų laiškus 
rašytus savo draugams bei pa 
žįstamiems.

Tegul sau žinotų. Daug ką 
mes galim žinoti, bet ne vis
kas galima viešai skelbti. Ypač 
asmeniški laiškai.

Nesuprantu ko p. Tysliava 
čia skursta. Ar ne geriau 
butų Lietuvos žvalgyboj ?

Jfe—>—    ui .^6
* '

Toronto, Ont

jam

Debatų įspūdis
Kovo mėn. 22 d. įvyko A. 

Frenzelio ir V* Railos debatai 
tema, “Koks skirtumas tarp 
fašistinių ir Stalino diktatūrų”.

debhtoriai tiirėjo dhug pranešė, kad jiė randą V. Rai 
fti, bet. feikhfc buvo ap- tą laifnėtoj'u. Gailia^ kad komi 

sija nemotyvAvb, kuriuose klau
simuose V. Raila laimėjo.

— Debatų klausęs.

Nors <________
kėlb&į M- fe:

feis’ti svetainę, locfel pfiveFsti 
bthfo bnigti.

Pabaigus debatus, komisija

Aštuoniolikos Metų
Sukaktuvės■ l

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBE — 
“VELYKINE SKRYBĖLĖ*’

______ .................... ..............._ '

ri būt ‘ jų “bosais” užveizdo- 
mis, kas reikalinga pagerinti 
ir tt.; tai tvarka kur darbo 
vaisiai priklausys pačiai dir
bančiąja! visuomenei, kur > pri- 
vatiška prekyba dėl asmeniško 
pelno pasikeis į visuomeniško 
pasidalinimo sistemą, kūi* gė
rybes žmones gamins — dirbs

ri *but ‘ jų “bosais”

r y bes žmones gamins
j!1 *!" ■ *

Pirmu atveju abudu kalbėjo 
arti po pUsanti’Os valandos^ o 
vėliau dar dviem atvėjais po 
15 minučių. Drg. A. Freftže 
lis pirmtfosius iki 6-fo klausi
mo apibudino šiaurioj, bet aiš
kioj formoje, o 6-7tą pafthgri- 
nėjo nuodugniai. Koks yra 
skirtumas tarp diktatūrų for
mų, vieno asmens ar tam tik
ros grupės asmenų ir prole
tariato kaip kad •komunistai 
mėgsta deklamuoti buk Sovie
tų Rusijoje esanti tokia dik
tatūra.. Kad parodyti tą dik
tatūrų principinį skirtumą dtgv 
A. FrettžOlis nurodė^ kad aš 
meninė ar kėlių asmenų dik 
tatura Visai nesiskaito su'ma-. 
šių reikalais ir norais, bėt ei
na visame kame prieš masių 
norą, o vadinamoji proletaria
to diktatūra reiškia tą patįj 
ką ir demokratija, neS žodis 
proletariatas apima Visą dir
bančią ‘liaudį, taigi savaime su
prantama, kad jeigu Sovietų 
Rusijoje tokia t diktatūra butų, 
tai ton kalėjimai nebūtų per
pildyti politinių kalinių kaip 
kad, šiandieną yra. Tokiu ąfc 
veju Rusijos liaudis turėtų 
spaudos, susirinkimų, orgdtti 
zacijų ir žodžio,, laisvę, ko jie 
iš tiesų • nettirf. 'Jis" Sak4 jei 
Stalinas žada kada nors dary
ti slaptus rinkimus) tai dar 
nereiškia, kad jau ten demo
kratija egzistuoja.

Ar yra skirtumas tarp fa
šistinių ir Stalino diktatūrų. 
Drg. Frenzelis nurodė, kad 
skirtumas yra tik spalvose, bet- 
liaudis yra vienodai išnaudoja
ma Ir vienodai beteisė. Jisai 
dar nurodė, kad Sovietų Ru
sijoje šiandieną yra valstybi
nio kapitalo sistema,, o kitų 
valstybių diktatoriai kol kas 
nėra suv’alstybinę, kitaip sa
kant, nusavinę privatų kapita^ 
lą,- taigi tik tame ir yra skir
tumas tarp fašistų ir Stalino 
diktatūrų.

Drg. V. Raila norėdamas at
remti drg. Frenzelio argumen
tus tvirtino, buk Sovietų- Ru
sijoje esanti tokia laisve dar
bininkams, kokios nėra kitose 
demokratiškose šalyse. Esą 
Rusijoje socializmas budavoja* 
mas visu smarkumu*, kalėji
muose politinių kalinių nesą, 
tik kontr-revoliučionieriai it 
šiaip sabotažninkai. Visas ka
pitalas ir įmonės priklauso vi 
suomenei, o visuomeninė suda< 
ro valstybę,

BU

(Tęsinys)
Tokie tai liberalai, tokie de- 

mokrataij tbkie klerikalai Ar
ba krikščionys-demokratai; 
jiems Lietuvos Nepriklausomy
bė — ta nauja skrybėlė.

Jiems heprikiaušomybė ~ 
ne kūnas tautas, ne kūnas
sveiku, tekančiu raudonu ir 
mčlyhu* krnuju, su tampriomis 
gyslomis lygsvaroj iškelta 
galva ir su protingais smege
nimis toje galvoja ~ Ne! 
Jiems tik skrybėlė ant gal
vos!

Lietuvos Nepriklausomybė 
jiems tai ne dvasia tautos. 
Ne ta dvasia, kuri kiekvienos 
tautos nafį. veda prie laisvės, 
gėroves, prie ■ tobulybės, prie 
tiktos laisvės, pfie kiekvieno 
žmogaus nepriklausomybės. Ne. 
Tai niekis, tai skarmalas ir 
šiaudai; Susipynę į “brolybę” 
turės pUbšti galvą, 
sidėvės -
mesta ant mėšlyno.

Tautininkams ir klerikalams 
Lietuvos Nepriklausomybė tai 
kaip nauja skrybėlė ant senos 
močiutės gaivosu

Lietuvos 
dabar aiškiai pasirodė turinti 
dvi prasmes, — prasmes, ku
rių jokiu budu niekas nesutai
kys, nesudės į vieną.

Tautininkai ir klerikalai du*o- 
da jai praąritfiftid butų pro
gą; kiiŲf^ię^twms pirkliams^ 
.lietuviams fabrikantams, lietu
viams valdininkams — svietiš
kiems it dvasiskiehis^ — lie
tuviams žandarams, lietuviams 
kalėjimų šargąms, lietuviams 
baltosios vergijos užveizdoms. 
Vienu žodžiiu visa laimė ma
žai krūvai tokių išsiganiusių 
lietuvių vienoj pusėje, o kitoj 
m ii i j onai dar bini nk ų, skubiai 
ir bailiai dirbančių už men
ką dienos \ uždarbį; 
čių į trigubą purvyną 
niską, protišką ir dorišką. Vie

■ r . ..t ................. .. .. . .. ■ ..

tai he dvasia taUtbs

b kai 
nutHuš, tai bus

I

Nepriklausomybė

smirtikan-
- ku

ro valstybę, — taigi Frenze^ 
lio afgunientai esą visai neiš
laiko kritikos ir t.l. ir t;t. Fa
šizmo įsigalėjimo Vokietijoje. 
Austrijoje ir Lietuvoje kaltė 
krenta ant socialdemokratų, C 
komunistai visuomet buvę dar* 
bo klasės sargyboje ir visuo
met laiku įspėdavę socialdemo
kratus ir siūlydavę visuomet 
sudaryti bendrą frontą.

Bloga yra debatuoti su žmo
nėmis, - kurie nenori žinoti tik
rovės, būtent, kas jų buvo da
roma vakar. Dėl Vokietijos fa
šizmo įsigalėjimo drg. Railai 
patartina pasiskaityti savo 
mihties laikraščius tų laikų, 
tai ten pamatysi, kad bendrą 
frontą komunistai buvo suda
rę su naciais prieš demokra
tinį bloką. Argi žodžiai pir
miau nugalėkime socialfašistus^ 
o su naciais tai bus lengva 
apsidirbti, — nereiškia bendrą 
frontą su4 naciais, Hitlerio pa
sekėjais?

no j pusėj save besigarbinanti 
valdonai-valdonėliai, sau j ūkė
lietuvių buržujų, kitoje gi pU~ 
sėj save besižeminanti minia, 
kone visa lietuvių tauta ir ki
tos tautos Lietuvoj. Tokia tai 
jų dUbdama prasmė Lietuvos 
ttepHkiausoipybėt

Višai kitokia yra prasmė, 
kuTią jai dūoda socialistai.

Socialistams Lietu'vos Ne- 
priklausomybč — tai Lietuvos 
žmonių kilimus iŠ dvokiančios- 
purvinos žemumos į žmonišką 
RUgštiimą;

Tai proga kiekvienam žmo 
gui pareikšti savo visuomeni- 
hę (socUlę) asmenybę ir būti 
piliečiu tikro to žodžio pras
mė — lygiu ekonomiškai ir 
politiškai su visais kitais pi
liečiais;

Tai yra panaikinimas visų 
luoihinių titulų, Specialių iš
aukštinimų ir privilegijų ir 
privatinės nuosavybės ant vi
suomenes turto;

Tai yra įvedimas tokios tvar
kos j kur darbininkai patys vai- 
dytųsi tarp savęs ir bendrai 
valdytų savo darbą, medžiagą 
ir įrankius ten kut* jie dirbą, 
ir balsuotų dirbtuvėse kas tu-

Nauja Galia Nusilpu
sioms Organams

, . ' ■ ■

NTJGA-TONE stimuliuoja nusilpusius orga
nus. Tai puikus pilvui tonikas Kūrinąs ape
titą ir padedąs malimui. Skatina plaukimą 
syvų pilvo ir žarnose. Vidurių judfijimas pa- 
sllhiosuoja. NUGA-TONE veikmS 1 girdi i6- 
t „ __ _______________ :_
cijpms. Sveikstant po’ sunkios ligos, tai yra 
stebėtinas tonikas. Imkit NUGA-TONE Šian
dien. Persitikrinkite ftio toniko Nauja galia. 
Mėnesio trytipentas tik už Vieną Dolerį. Pa
sėkos garantuotos arba pinigai grąžinama. 
Parduodu visi aptiękoriai.

Nuo užkietSjinio imlčH—UGA-SOD-i-Idea- 
lų Liuosuotoją vidurių 25c ir 50c.

žmonėms suvartoti, o ne į ka- 
pitialištų-fabrikantų ir pirklių 
sandėlius ir rinkas krauti, pa
tiems būnant nedavalgiusiems 
ir pusplikiems. (Bus daugiau).

AJL.Davidonis, M.D
4910 S. Michigan Avė.

Tel. Ėenwood 5167
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS Ifc CHIRURGAS

SAuįda didesnę energija Jos įvairioms fttnk- Vnlandne 9 ibi A ir t nlintMO SvAikntanf ounlrlna Ifo-na f«>< vna. VaiaDUOS DUU Z IKI 4 ir J 
vai.. Nedaliomis nuo L. .. _ 

3343 South Halsted St
Tel. Boulevard 1401

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis

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

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

Telefonas Republir 7868

Tel. Office WeiU#ort|, 6330 
Rez. Hyde Park 8395

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

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

ADVOKATAI
K.R GUGIS

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

Tel. Boulevard 1310.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

Telehhone: Botilevard 2800

JOSĖPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So. Rockvvell SL 
Telephon«i Renublic 9723

Mrs. Artelia K. Jarus?

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS .

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas 

3421 S. Halsted St. Tel. Yards 2^34 
Ofiso vai. vakarais nuo 6 iki 9 vai.

Miesto ofisas
100 No. La Šalie St. Room 910 

Central 5541 
Rezidencija

340,7 Lowe Avė. Tel. Yards .2510

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio. Seredoz ir I 
Pėtnyčios 6 iki 9.

Telefonai Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600.

nuo 7 iki 9 
10 iki 12

Phbike BJUtevard 7042

Dr. C. Z. Vezel’is
L Dentistae
I 4645 So. Ashland Avc. 

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj nagai sutarti.

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

vak, Nedėlioj .pagal sutarimą.
i Ofiso Tel.: Boulevard 7820 

Namu Tel.: Prospėct 1930

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

Kiti Lietuviai Daktarai. .

įPhysical Therapy 
and Midwife ’ 

>^6630 S. Westetn 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252 1 

Patarnauju prie 
gimdymo namuti 
se ar ligoninėse, 
duodu mpssage 
Electric t r e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

A. A. SLAKIS
J ADVOKATAS

111 W. Washington St
Itoom 737

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPAS •

EUDEIKIS 
IR TĖVAS 

REPublie 8340 
■ r-' --------- - - -- --

Laidotuvių Direktoriai

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akiu Specialistas.
PalęnRvins akiu įtempimą, kuris I 

esti priežastiini galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akiu karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai-1 
das. Speciali atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimu akys atitaiso- 

mos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 75Š9

Phone Yards 1138
S. P. MAŽEIKA

8319 Lituanica AVėnUe

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

j J. MULEVIČIUS
4092 Afcher Avehue Phone Lafayette 3572
iruti ‘ I,t ..................... . . .

’ J. F. BADŽIUS
668 West 18th Street Phone Canal 6174

z------------Y.„ 
r>. į rirtr a

Nariai UhicagoS, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ.
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

■ A. Masalskis
8807 L.ituanica Avenue ^ Phone Boulevard 4139

■' - U- ''. ’A. PETKUS ./ ... ~.
1410 Soūth 46th Čdurt Cicero Phone Cicero 2109 ---------------------------------------------------------------------- ------

; S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 8877-m., .. . ............. .... .

L J.ZOLP
1646 WėSt 46th Street Phones Boulevard 5203-8418

r-* ................... .r 1«■ ■’■■■........................................• ■■ t—■- ,, - ,  ■; • -į

1 F. jĖUDEIKtS
4605-07 S. Hermitage Aveiiiie Phoneš Yards 1741-1742
Brighton Park Skyrius, 4447 S. Fairfield, Laf. 0727

LAČHAWICZ ir SŪNUS
2314 Wešt 23rd Placė Phones Gana] 2515—Cicero 5927
;T^ p ..- f . .r' .       .

ĄMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741—1742

' J. F. EUDEIKIS

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

t TeJ. Yarla 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu, Dirbtuvė 
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 Deiitistai

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

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

2400 West Madison Street 
Vai. 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namu telefonai Brunawick 0597

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343
Dr. Bertash

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

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8 iSO 
blediliomi* pairai sutarti.

£ Ofiso valandos:
Kfisdien nito 1-4 p. p. ir 7-9 wv.

: H&MAk.jfi52Ž.* dfėna natH.
Dr.Constance A.0 Bntis 

’ GYDYTOJĄ LR CHIRURGAS ' 
•' Ofisas 

2408 W. 63rd St.
)Res.

6000 So. Campbell Avė.______
Phone Prospėct 6376

Dr, John Russell
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir Nedčliomis pagal sutarti 
Rez 2515 W. 69th St.

_______Tel. Hemlock 6141________
Tel. Boulevard 6914 Diena ir Nakti 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 1 
iki 8:30 v. Nedek nuo 10 iki 12 a. m

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 81 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

.Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyru,, moterų,ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.
<, r Ofisas ir Laboratorija: 
1034*5?. 18& SL, netoli Morgan St 

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

TeL Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Centrai 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS 

4729 Sd. Ashland Avė. 
2-ros lubos , 

CHICAGO, ILt.
OFISO VALANDOS:

Nuo 1Q iki 12 vak ryto, nuo 2 iki 4 
vai. do pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 28B0.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTrt ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 8 po piieta 
7 iki 8 vak Nedil. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone PLAZA 2400

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. Tek Drexėl 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku. Vyrišku, Vaiku ir visi 
chronišku li»ru.

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

liomis ir Iventadieniafa 10—12 
di«D«.
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TERRA INCOGNITA
(Pinionzų ministerio raštas 

be pabaigos apie jo kelionę į 
Lietuvą, po Lietuvą ir iš Lie
tuvos).

Kajutės
Miegamuosius kambarėlius 

ant laivo vadina kajutėmis. Jos 
, tokios mažos, kad stovėti ir 

sėdėti jose nepatogu. Tik atsi
gulęs gali miegoti ar ką kitą 
daryti. Aš *pasisamdžiaų priva- 

* tinę kajutę ir už kitus pasa- 
žierius platesnę, nes pinigų ne- 
turiu\kur dėti. Mano įrengi
mas miegojimui nepanašus į

“MANO MIELASIS 
SŪNELIS DABAR 

VALGO
KAIP PARŠIUKAS...

v

“Buvo toks kūdas ir neturėjo ape
tito; nežinojau nė ką daryti*.'

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

TRINER’S ELIXiR 
OF BITTER W1NE

Joseph Triner Company, Chicago

/ ŠIOS SAVAITES

Eitra Sargeliai

Vertės $16.00

Springsinis 
Matracas

ROOSEVELT
FURNITUREco

2310 West
• ' - *

Roosevelt Road
. Tel. Seeley 8760

lovą, tačiau gana patogu‘3 ir 
reikalui atsiradus galėtume vi
sa pora sutilpti. Yra tokių ka
jučių, kuriose miega poros. Bet 
tai ne mano biznis. Kiekvienas 
gali gulėti savo lovoj arba sve
timoj lovoj, jeigu savoji nepa
tinka. Valdininkai labai nuo
širdus ir mandagus, todėl lais
vės nevaržo. Biednesniųjų pa- 
sažierių kajutėse gali gulėti 
net po keturis žmones — po 
vieną ant kiekvienos lentynos. 
Kada pasažieris nuo viršutinės 
lentynos vemia, ant apatinės 
gulinčiam prisieina pasisaugo
ti. Taipgi kada viršutinysis li
pa žemyn, apatinysis neprivalo 
iškišti galvos. Ku*omet ženotas 
vyras vežasi ir pačią, jis gali 
gauti kajutę su dviem lenty
nom miegojimui — viršutine 
ir apatine. Kaip ir kiekvienas 
susipratęs žmogus, jis guli vir
šuj, o jo žmona apačioj, nes 
jai kebliau užlipti ant viršų 
tinės lentynos.

Įėjęs į savo kajutę nuspren
džiau miegoti. Nors jokio rei
kalo nebuvo keltis anksti, vie
nok pavariau savo budilninką 
porą valandų į priekį. Visi 
žmonės taip daro. Jie mėgsta 
save apgaulioti. Aš esu tiek 
gudrus, kad niekas sviete ma
nęs nėra apgavęs ir neapgaus, 
todėl yr^ malonu nors pats sa
ve kai kada apgauti. Juk ir 
tautininkai netiki, kad prie fa
šistiškos valdžios Lietuvoj esa
ma kokių nors laisvių pilie
čiams, vienok jie sako, kad 
Lietuva yra laisva. Jie žino, 
kad ne vienas jų kandidatas 
į susivienijimo pildomąją tary
bą nėra tikęs tokioms parei
goms, vienok perša juos.

Ne tik politikoj, o ir kito
se srityse žmonės mėgsta sa
ve apgaudinėti. Jie įsivaizduo
ja, kad jų organizacija labai 
daug reiškia, yra nuveikusi mil 
žiniškų darbų. Išsivaizduoja, 
ėsą geniališkais darbuotojais, 
artistais, diplomatais, autoriais, 
pasišventėliais, mučelninkais. 
Išsivaizduoja vienus žmones 
esant dievybėmis ir ima juos 
garbinti, o kitus grynomis 
niekšybėmis ir ima juos visur 
ir visada niekinti. Pradėję ra
šyti ar kalbėti apie muziką, 
dainą, poeziją, skulptūrą, pla
stiką, ima skelbti kvailiausius 
nonsensus ir pusti dalyką taip, 
kad rodytųsi, jog be jo svie
tas žūtų. Žmonės žino, kad jie

PASKOLOS ANT MORGIČIŲ
5 iki 20 metų

Taupykit pinigus apsaugoto] vietoj 
Mes išmokėjom 4% div.

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASS’N of CHICAGO 

2324 S. Leavitt St.
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

Mes Duodame Paskolas
dėl PIRMŲ 
MORGIČIŲ

Taip pigiai kaip —......

BEN F. BOHAC
2641 WEST 51st ST. 
Phone Grovehill 1900

mirs, vienok išsivaizduoja, kad 
ir po mirties gyvens. Taip ir 
pinionzų ministeris pasuko bu- 
dilninko rodyklę dvi valandi į

Jonui šliupui buvo va
dovaujamas šūkis. Kas keli me
tai jisai sugalvoja nau'jas “idė
jas”, vis po “apšvietos” vardu,.

tinis gyvūnas už visus kitus, sistojęs. Kur kas gražiau iš-Į ja”, 
todėl jis vienus darbus atlie- rodo ir yra patogiau, kada pa- 
ka atsitūpęs, kitus atsisėdęs, sirenki tinkamą poziciją kiek- 
trečius atsigulęs, ketvirtus ai- vienam darbui. ,

į vai

NUO

orakulas
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DEL GEROS VALDŽIOS 
Cicero Reikalingi šie Vyrai!

Padekit Kryželi (X) į

REPUBLIKONI] RATELI

3225 So. Lituanica Avenue
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179

FOR COLLECTOR

M. NORKUS
Res, YARDS 2084

Visi geria ir mėgsta AMBROSIA 
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra 
padarytas iš geriausios rųšies pro
duktų,

vaisiai, kuomet parašysite savo atsiminimus ir įspūdžius 
Lietuvių Tautiškas Kapines. Įdomiai parašyti straipsniai 
talpinami į Istorijos Knygą, taip piait ir reikšmingi atvaiz- 
Laukiame Tamstų raštų ir fotografijų.

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

Smetonos -ir Volde 
pažangos” partijoje ii

Cicero žmones turi teisę turėti 
valdžią, kuri bus liuosa nuo ne
sutikimu ir ginčų; valdžia, kuri 
dirbs ir tarnaus dėl visu 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, kuriu bendrai

nėra peiktini ir nėra kontro
liuojami Politišku Bosų.

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

IKI 
SUTAUPYSITE 

dabar ant RADIO 
Skalbiamu Mašinų, 

Refrigeratorių, 
Rakandų 

50 TŪKSTANČIŲ 
DOLERIŲ 

IŠPARDAVIME

Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

pradėjau galvoti
i turi miegoti gu 

išrodo, kad- ark 
nors miega, ta- 
miegoti stačias

SKALBIAMOS MAŠINOS 
Westinghouse, Thor, Gene

ral Electric po 
■39.50 ir '69.50

Mažos dalinės mokestys

Jos.F.Budrik

laukinio dramblio 
išsimiega stovėda 
tupi, kada miega, 
ant visų šonų, kad 

Kodėl žmogus nega- 
sėdė- 

jei reika

“Toks tokį pažino ir 
šes pavadino”. Taip ir Dr. A 
L. Graičuno peršamas “oraku 
las”, kad mes 
tauti nepajėgianti 
klausytume, anot Di
no, “i 
mums 
kad Dr. A. L. 
peršamą svečią 
pranašu žinovu.

Jo peršamas 
vo nebaigtus įvairius mokslus 
apvainikavo Baltimorės Medici
nos Mokykloje du metus pasi
mokinęs ir M.D. diplomą lai
mėjęs, iš lietuvių sužvejotais 
pinigais už mokslą užmokėda
mas. Pats Dr. J. šliupas, ga
lima sakyti, be darbo gyveno, 
tiktai iš lietuvių už savo / mok
sliškas” prakalbas atlyginimą 
imdamas. Tą prakalbų pramo
nę irgi darbu vadiname. Viso
kiems “apšvietos” reikalams 
žmonės pinigus dėjo, o vienas 
J. šliupas, kaip išmanė, taip 
sudorojo, zir vis nauji sumany
mai kilo. Vieną kokį Šukį nu-

ir patys pro- 
ir išsižiojo 

Graiču*- 
užgirsti iš jo lupų kas 

; reikia daryti. ..” Matyt, 
Graičunas savo 
laiko kokiu tai

ELEKTRIKINĖS LEDAU- 
po ... $89.00

ir augsčiaii

bet jo apšviesti lieka tiktai 
Jono šliupo palaiminti kaipo 
“apšviestunai”. Su tokiu mok
slu, kokį Jonas šliupas saviems 
pasekėjam^ sugebėjo įkalbėti, 
atsirado tautiški peštukai kaip 
miręs Damijonaitis ir jam ly 
gus. Jisai prakeikė savo suor
ganizuotų pirmutinių organiza 
cijų'narius. Jisai prakeikė vi
sus išeivijos lietuvius, kuomet 
jam nebuvo leista visos tautos 
vardu kalbėti Washingtone. Dr. 
J. šliupas išsižadėjo “sandarie 
čių”, o pats su savo sunumi 
ir dukra Hipatija Yčiene pa
sinėrė A 
maro 
dabar tapo fašistų šulu. San

susina, tai kitu Šukiu žmones 
“šviečia”, o už “švietimą”, kai
po mokytojas, teisėtai ima at
lyginimą. ' .

Mokslo atžvilgiu, — tai iš 
svetimų kalbų vertimai su* ten- 
denciniu faktų ' iškraipymu. 
Robert Ingersoll ir kiti Ame
rikos laisvamaniai leido mėne
sinį. laikraštį “The Truth Seek- 
er”. Tai buvb Jonui šliupui vi
sas “mokslo” aruodas.

“Nauja šluota gražiai šiuo-

..

STRAIfiHT KENTUCKY

priekį ir užtaisė, kad jis skam
bėtų 8 valandą ryto, kada iš 
tikrųjų bus tik 6 valanda.

Atsigulęs 
kodėl žmogus 
lėdamas. Man 
lys irgi kada 
čiau jis gali 
Arkliu gali jodinėti arba va
žinėtis visą dieną, jeigu nori 
ir dvi, dieni. Atvedei jį į štai- 
nę, įvarei tarp dviejų tvorų, 
kur nėra kaip atsigulti. Ir ant 
rytojaus vėl gali joti arba va
žiuoti — arklys pasilsėjęs. Aš 
manau, kad yra tokių gyvu
lių, kurie ir norėdami nega
lėtų atsigulti. Sako, niekas nė
ra matęs 
gulint. Jis 
mas. Višta 
Ji nesivarto 
pasilsėti 
lėtų miegoti stovėdamas 
damas, atsitūpęs 
las yra, atsigulęs? Galų gale 
ir kam pats miegas? Kiek 
naudingų darbų padarytume 
tautai, valstybei ir visuomenei, 
jei nereikėtų miegoti!

(Galo niekad nebus)
Apšvietos komisija kalba.— 

Iš tikro, butų laimė, jei tokis 
pinionzų ministeris ir jam pa
našus rašytojai ir veikėjai, vi 
są laiką miegotų ir mes ne
paisome, ar jie miegotų atsi
gulę, atsistoję, atsisėdę ar at
sitūpę.

Redakcijos žodis 
yra tobulesnis ir labiau siMė

EDWARD J. KAWAL 
Viršminėti Republikonų Kandidatai Pasižadėjo Pildyti 

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

dalinti.
5« Nekelti Sąskaitų už vandenį.

Atšaukti Water Works Ronsų Laidos Patvarkymą.
7. Atsteigti Civil Service Policijos ir Fire

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

Antradienį, Balandžio 7 d. Balsuokit už 
REPUBLIKONŲ TIKIETĄ

Lietuvių Tautiškų Kapinių 25 Metų Jubi
liejaus ir Istorijos Knyga

Gerbiamieji!
Liet. Tautiškų Kapinių Valdyba ir Komisija ragina Tams 

tas ir kartu kviečia pradėti rengti rašyti savo atsiminimus. Ei
lė metų jau prabėgo, kaip gyvuoja Chicagos Lietuvių Tautiš
kos Kapinė’3. Jų pergyventos dienos mums daug ko pasako. O 
dar lab.au atsispindės musų akyse tie darbai, tos kovos ir gra
žus 
lapie 
bus

Didvyris ar Karje 
ristas?

Rinkimai Antradienį Balandžio 7,1936
FOR PREŠIDENT

Ę JOSEPH S. KRAL 
FOR CLERK

Mutual LiporCo 
4707 So. Halsted St 

Tel. YARDS 0803

FOR DIRECTORS OF PUBLIC LIBRARY
x] FRANK HAREMZA
x] OTTO TESINSKY

—DRESES-----
VYRU SIUTUS 4| ©© 
TOP KAUTUS Į j©. 

Išvalome ir Išprosinam ■ * C
Plūs Ap<1r. nuo Ugnies B

■ ir Pavogimo.
Extra kainos už aksominius, Pietuotus 

Kailiais padabintus rublis. .
VISAS DARBAS GARANTUOTAS 

O RŪBAI, i(1.50 
ATSIIMAM IR PRISTATOM 
CAPITOL CLEANERS

150 N. STATE ST. KAMB. 1383
DEARBORN 8740 ________

INCORPORATED 
3417 So. Halsted St 

Tel. Boulevard 4705 
BUDRIK

FURNITURE MART 
3347-49 S. Halsted St. 
BUDRIK JEWELRY 

STORE
3343 So. Halsted St.

Budriko WCFL programas neriš
liomis nuo 5 iki 6 vai. vakaro.

S'<; \ KgJ

.v/- ■■

GERKIT TIK GERA ALŲ 
gaubto s7<z

MODEL

GALITE GAUTI
Paskolas Dėl Pirmų Morgičių ■ /' 
Pagal Direct Reduclion Planą. ?' š 

PARANKUS TAUPYMO SKYRIAI. SU AUGšCIAUSIU 
PELNU,. PAGAL DAYTON PLANĄ.

KEISTUTIS LOAN & BUILDING
ASSIICIAIIBNTIO.,!:

■ '. • f 33rd 'Streei . ■. '' 'ii
LOlAN. BAKE

'. J.. ’ Of'chic'Ago . <■ ;

dariečiams pagrasino: “jums 
botagų reikia.”

— A. K. Rutkauskas, M.D.
(Bus daugiau*)
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’ MOKESČIAI NUO NEIŠDALIĖNTŲ PELNŲ

Roosevelto administracija pasiūlė kongresui apdėti 
mokesčiais didžiųjų korporacijų pelnus, kurie yra neįšda- 
linti dividendų formoje tų korporacijų dalininkams (šėri- 
ninkąms), bet yra laikomi, kaipo rezervąs korporacijų iž? 
duose. Prieš-šitą valdžios sumanymą kilo smarkių protes
tų iš republikonų ir konservatyvių demokratų pusės.

Jie šaukia, kad tokie mokesčiai sunaikintų biznį, nes 
korporacijos, netekusios savo rezervų, nebegalėtų gyvuo
ti, atėjus blogiems ląįkąms, kada biznis neneša pelno. Da
bar tokiais blogais laikais kapitalistiškos kompanijos vis- 
tiejk gaji mokėti dividendus savo šėrininkams, nes kai jos 
nepadaro pelno, tai ima pinigus iš savo sutaupytų rezer
vų.

Bęt ar tikrai tie mokesčiai yra pragaištingi bizniui?
Kas gi yra neišdąlintieji dividendai? Jie yra, kaip mi

nėjome, pelnas, padėtas į korporacijos rezervą. Jeigu nuo 
to pelno valdžia neima mokesčių, tai turi daugiau mokes
čių sumokėti kas nors kitas, idant valstybės iždas turėtų 
kuo verstis. Mažieji bizniai, kuriuos veda atskiri asmens 
artya partneriai,, ttiriimdjiėii mokesčidš’hub įviso1 $avo pel
no. Joks jų rezervąs nėra paliuosuojamąs nup; mokesčių.

Tokiu budu mažieji bizniai gauna sumokėti tai, ko 
nesumoka stambiosios korporacijos, kurių rezervai yra 
palįuosuoti nuo mokesčių. Taigi ta mokesčių sistema, ku
ri veikią dabar, suteikia palengvinimą stambiajam biz
niui, o slegia mažąjį biznį. Smulkusis biznis yra triuškina
mas stambiojo kąpįįtalo naudai.

JąigU valdžia pradės takšnoti neišdalintus korporaci
jų dividendus, tai ji tik panaikins privilegiją, kuria dabar 
naudojasi didysis biznis, Nuo to ekonominė krašto padėtis 
negali nukentėti. Priešingai, visam bizniui bus sveikiau, 
kuomet stambiomsiom.s įmonėms bus uždėtą didesnė mo
kesčių naštą, nes jos gali daugiau pakelti.

Z. .1--------------------------------------------------------------------------

Kad daugiau tokių humbugų nebulu
DM SLA šeiminių raportų

Per paskutinius kelis me
tus Susivienijimo viršininkai įr 
pastovios komisijos savo rapor
tus seimui sudeda j vieną kyy- 
gą, kuri būna išdalinama spi- 
mo delegatams. Dalykas, ro
dos, geras, nes delegatai gali iš 
rašto raportus pastudijuoti ir 
tadą jiems lengviau dalyvauti 
diskusijose seime.

Bet iš gero daikto, deja, iš
sivystė labai trumpu laiku nei 
šis, nei tas. Sakysime, pereita
me SLA seime. Kaperiai buvo 
atspąusdinti labai storoje kny
goje (434 puslapių), bet kącįą 
ją delegatai gavo? Ną-gį, kai 
seimas buvo jau beveik įpusė
jęs. Kuris delegatas tuomet 
galėjo tokią didelę knygą atsi
dėjęs skaityti ir studijuoti? 
Dienomis posėdžiai, vakarais 
prakalbos, koncertai ir komisi
jų susirinkimai (be to, da jf 
įvairus “kokusai”) — aišku, 
kąd raportus iš tos knygos 
skaityti nė vienas delegatas' ųe? 
tūrėjo laiko.

Taigi baudos iš jo, gąjįma są? 
kyh nebuvo jokios, a išlaidą 
didelė. Tokią knyg^f atspaus? 

’dipti kaštuoja šimtus dolerių.
Kadą buvo supiaųyta, kad 

raportai butų spausdinami, tai 
buvo nutarta, kad raportų kny? 
ga turi būt delegatams išsiun
tinėtą iš anksto, idant, jau va
žiuodami į seimą/ jie buty per
skaitę juos pąsirengę daly
kus išmintingąi svarstyti sei
me. Dr. M- J- Vinikas pereitą 
kartą to nepadarė, pasiteisin
damas tuo, kad nebuvo gąlįm.a

Užsakymo kainai
Chicago Je — paštų: >

Metams .........__ ............._____ $8.00
Pusei metų —.r............____  4.00
Trims mėnesiams __________ 2.00
Dviem mėnesiams ____..._____1.50
Vienam mėpe^ui .......--------- .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija _____ 3c
Savaitei ......-------- ---------- ...----  18c
Mėnesiui _______   75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,

Metams .........................__ ..... $5.00
Pusei metų ..............__ ____ ..... 2.75
Trims mėnesiams ................... 1.50
Dviem mėnesiams .......... -......  1.00
Vienam mėnesiui ...________ .75

Lietuvon U kitur užsieniuose 
(Atpigintą)

Metams ................................. .. $8.00
Pusei metų ---------------------- 4.00
Trims mėnesįams .................... 2.50 
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

ąnksčiaus atspausdinti (teisin
tis tas politikieriukas moka lą 
bai gudriai), bet (tikrumoje tai 
jisai nenorėjo, kad delegątąi 
žinotų, ką jisai savo raporte 
posteringaus — idant jam bu
tų lengviau blofuoti. žemiaus 
pamatysime, kad jįsąi priblofa- 
vo nesvietiškai, ir dauguma de
legatų nespėjo net susigriebti, 
kad p. Vinikas seimą už nosies 
vadžioja.

Bereikalingas raportų 
skaitymas

Dąbąr kitas dalykas. Jeigu 
jau SLA išleidžia krūvą pinigų 
raportų spausdinimui, tai kąią 
dar viršininkai ir komisijų na
riai tuos raportus ištisai skai
to seime?

Skaitymus užlipą porą die
nų., Tai bęręikąlipgąs ląįkp gąi? 
šinimas, ir visai neįdomus. Ką? 
da delegatai tyri knygą ranko? 
j e, tai klausyti, kaip yjepąs 
vrršinipkąs PQ kHo, išėjęs į -es
tradą, skaito ir skaito, yra bai? 
siąi nuobody. Delegatai nerims? 
ta arba snaudžia. Daugelis eina 
ieškoti baro, kyr butų galima 
atsivėdinti.

šitokia procedūra tiesiog už
muša delegatuose interesą sei
mo darbams.

Jau laikas Susivienijimui iš 
tos praktikos pasimokinti ir ją 
keisti. Arba turi būt panaikin
tas raportų spausdinimas, arba 
jie privalo būt atspausdinti iš 
anksto ir išsiuntinėti; o seime, 
jeigu, rapprtai bys atspausdinti, 
tai viršininkai ir komisijos tu
ri padaryti tiktai trumpus pra
nešimus. Šitokiu budu bu$ su

taupyta kokios dvi dienos laiko 
delegatams. Kaip reikia seimui 
posėdžiauti būtinai ištisą sa
vaitę ?

Yra stambi klaida manyti, 
kad to viršininko raportas yra 
geriausias, kuris ilgiausiai kal
ba ir daugiausia paberia seimui 
visokių skaitlinių. Dažnai būna 
kaip tik atbulai: didele krūva 
“ličbų” (anot brolio Birštono) 
apdumiama delegatams akys, 
šitaip, pav. pasielgė pereitame 
seime musų “diplomatiškas” 
sekretorius.

Vjųiko blofai
Jo raportas užima 57 Spaus

dintus puslapius, — neskaitant 
12 puslapiu raporto laikinojo 
sekretoriaus, p. Vitąičįo^ Ir 
skaitlinių tęnąi pridėtą tiek, 
kad jas visas išstudijuoti ir 
patikrinti imtų keliąs dienas 
net įpratusįam žmogui. To “ra
porto” autorius, matyt, prisi
rinko statistiškų davinių iš vi
sokių kalendorių ir almanachų 
ir sukrovė į savo raštą: štai, 
žiūrėkite, koks ąš mokytas ir 
mandras!

Niekas, žinoma, negalėjo tų 
jo “ličbų” seime patikrinti. Bet 
autorius pasiekė savo tikslą: 
paleidęs storą kamuolį durnų į 
akis delegatams, p. Vinikas ga
lėjo apie SLA reikalus plepėti, 
kas jain patinką, nebijodaiųas, 
kad delegatai jo vingius supras, 
O betgį arčiau pažvelgus į Vi- 
yiko faktus ir skaitlines, butų 
buvę galima pastebėti, kad jo 
raporte yra keisčiausių dalykų- 
Vieną sekretoriaus išsišokiipą 
suspėjo iškelti aikštėn ąeime P. 
Grigaitis. Aš pasižymėjau tą 
raporto vietą knygoje (45 pj, 
ir čia paduosiu, štąi kas tenai 
pasakyta:

“Tas reiškia”, sako Dr. 
Vinikas savo raporte, “kad 
šiemet Susivienijimas yra to
kiame stovy, kad išmokėjus 
visas pomirtines dar liktų 
pertekjiųs^ 1.5§;%>|>J/ #tba. Iš
reiškus pinigais, dar liktų 
perteklius $42,428.00. Iš šito 
matosi, kad Susi vieni j irpo 
apsaugos skyrius yra gera
me stovy.”
Taigi sekretorius raportąvo 

seimui, kad SLA esąs taip stip
rus finansiškai, jogei jisai gali 
tuojaus išmokėti visas ppmįrti? 
ne§ — ir . dar jam paliktų pęr? 
Sekliausi $42,428.00!

Delegatas Grigaitis nurodė 
Detroito seirųe, kad toks Vlpi? 
ko pareiškimas tai didžiausias 
absurdas, nes visas SLA Įtur- 
tąs, pągal sekretoriaus apskąi- 
čiąviip^ siekę tuo laiku ąpie 
$1,600,000, tuo tarpu kai ną$ąi. 
buvo apsldraydę viso ant $6,? 
600,000. Aišku, kad, jeigu Det
roito seimo laiku butų reikėję 
išmokę>ti visas ■ pomirtines, tai 
butų pritrukę 5 milionų dole
rių! O Vinikas surado “perįek?.

Tyoniet seimas pamate, k.ą4 
Yiniko “ipokytymas” yra pą? 
rępitas blefu, nes jisąi nęt ne- 
syprątą skaitlinių, kuriąs var
toja savo raporte. Bet tąi tik 
vienas pavyzdys. Bpyo ir blo? 
gesnių dalykų jo raporte, ku
rie seimą tiesiog apmulkinę.

“PgiklĮs” finansinis čĮLA 
stovis -

Pažvelgkime į Į^itą vįęta ąelf- 
retoriays raporte. 80-am pus
lapyje p. Vinikas pasakoją, kąd 
ekonomine depresija skaudėjai 
pąlie»tę dąygybę stipriausių iy- 
dustrijų, ąpdrąudos įstaigų ir 
kitų organizacijų, taigi turėjo 
pakenkti ir Susivienijimui.

“Tačiau”, sako p. Vinikąs, 
“su pasigerėjimu reikia pa
stebėti, kad musų, organiza
cija nebuvo taip skaudžiai 
paliesta, kad jai koks nors 
artimas pavojus grūmotų. 
Tiesa, musų organizacija su
mažėjo nariais ir susilpnėjo 
finansiniai, bet jos susilpnė
jimas buvo patėipytinąį ma
žesnis, negu bendrąs ekono
minis susilpnėjimas įvairių 
finansinių ir fraternalių or
ganizacijų.”

NAUJIENOS, CMcago, UI. 
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Toliaus sekretorius, tvirtino 
seimui, kad SLA finansinė pa
dėtis esanti beveik geriausia iš 
visų fraternalių organizacijų 
Amerikoje. Kada nekurie abe- 
jojantieji delegatai bandė nu? 
rodyti, kad Dr. Vinikas persu- 
do, tai jisai su didžiausiu u^si- 
karščiavimu ėmę juos barti, 
kam jie “griauja pasitikėjimą” 
Susivienijimu. Ypatingai ašt
riai jisąi išvąnęjo kailį , velio
niui Raginskui, kuris pastebė
jo, kad įvairios sekretoriaus 
skaitlinės yra išpustos; o žymi 
dalis SLA irivestmentų yra vi
sgi netikę, taip kąd organiza
cijai pasidarys skaudžių nuo
stolių. Vinikąs šaukė 'visa gerk
le, koliodamas biedyą. Ragins- 
ką tokiais piktais žodžiais, kąd 
buvo sarmata klausytis. Jeigu 
seimo pirmininkas butų buvęs 
nors biskį bešąliškesnis asmuo, 
tai jisai butų padaręs pastabą 
p. Vlnikyi, kad nesikoliotų.

žodžiu, delegatams Detroito 
seime buvo kalama į galvą, kad 
Susivienijimo finansinių stoviu 
reikią “pasigėrėti”. O tuo tar
pu p. Vinikąs labai gerai žino
jo, kad New Yorko valstiją jau 
nuo pavasario buyo atsisakiusi 
duoti Susivienijimui “laisnį”- 
Jisąl žinojo, kad dėl blogų in- 
yestmentų,, į kuriuos Gegužio- 
Pąukščio laikais buvo sukišta 
šimtai tūkstančių dolerių SLA 
pinigų, ęrgąnizacijaį gjrąsino 
labai rimtas pavpjųs,

Iš tiesų, pirmame naujosios 
Pild. Tarybos susirinkime po 
vasaros atostogų, sekretorius 
Vinikas staigiai pareiškė Tary? 
bos nariams, kad Susivienijimą 
reikia kuogreičiausiai gelbėti, 
nes New Yorko Insurance de
partamentas gali jį uždiaryti!

Susivienijimo gelbėjimas
Naujieji Pild, Tarybos narįąi, 

kurie Detroito seime buvo gir- 
dėję iš Dr. Viniko lupų, kad 
organizacijos, finansai yra “ge
riausiame dovyje”, nustebo. 
Kas čia, velnias, pasidarė, kad 
dalykai susyk atsidūrė despera
tiškoje padėtyje? Kodėl Vini
kas pirmiaus nęsąkė, kad SLA 
jąu nebeturi “laisnio” New 
Yorko valstlibje? Kodėl ‘jisai 
blofavo seime? Jeigu seimas 
butų žinojęs tiesą, |ai jisai bu
tų apsvarstę®, kas daryti: butų 
ąrbą ųiPkęs^ius pakėlęs arba 
kitą kokią priemonę suradęs 
O dabar — kokią teisę turi Pil
domoji Taryba imtis nepapras
tų priemonių, kuomet seimas 
nėra to dalyko nutaręs?

Susidarė kebliausia padėtis. 
Delegatai išsiskirstė iš Pętroi 
to seimo ir raportavo kuopose, 
kad viskas kuopuikiausioje 
tvarkoje, o tuo tarpu Pildomoji 
Taryba pirmame savo posėdyje 
turi svarstyti, kaip išgelbėti or
ganizaciją, nęs grasina pavojus, 
kad ji bus uždarytą! Tai va ko
kį šposą iškirto P, Vinikas su 
savo humbugišky raportu sei
mui,

Dąjis yąyjųjų Pild, Taryboę 
narių, ypąč fcąrš.tespįeji, ėmė 
kalbėti? kad reikią šaulei nepa
prastą seimą, kiti — kad rei
kia padaryti viešą pareiškimą 
visam Susivienijimui, įdayt ną? 
riai žinotų, kokiame pąvojyje 
randasi organizacija. Bet koks 
skandalas klK j$20 $•
ęis į aikštę! Be to, kada orga 
nizacijos “įaisnis” neatnąyjin- 
tąs, tai viešas Pildomosios Ta
rybos pareiškimas, kad SLA 
fįyansąi yrą netvarkoje, gąįį 
pąskątįnti valdžią paskirtį ją’ 
resyverj.

Bijodama dar labįąy 3ųsįyįę- 
nijimą įklampinti, Pįld. Tarybą 
ėmęsi jį “gelbėti”, čįą p. Vįyį 
kas, pasirodo, jau ir “gelbėjį? 
mo” pianus turėjo paruošęs, 
Jisai prįmįnę, kad jay savo ra
porte seimui jisai buvo nurodęs, 
kąd reikės pakelti m»okęSči|is 
Įįgūsi pašalpos ir lėšų fondams 
sustiprinti. Taigi galima tą SU? 
manymą dabar įvykinti. Taip 
pat jisai jau kalbėjęs su broke
riais New Yorkei kurie apsiima 
iškeisti netikusius bondsųs ąnt 
gerų, ir t. t.\«

Siūle pakelt mokesčius
Pasirodo, iš tiesų, savo ra

porte p. Vįnikas kalbėjo apie 
didelius deficitus pąšalpos ir lė
šų fonduose (knygos p. 74) iv 
sakg, kad “padėtį reikia įtaisyti : 
ir reikia taisyti gana greitai”. 
Jo p,ąsiulymas buvo toks: »•

“Padėtį galimą pataisyti 
dvejopai — arba pakęįti ny
rių mokestis šjų fondų nau
dai, arha įmtis tam tikros 
ladmjnistratyyės taupymo 
drausmės, įąd fcyiųiai suma? 
žinti šįų fondų išJąĮdąs.”
Tačiau jisai ten pat raporte 

sako, kad tykia “taupumo drau
smė” gali būt įvesta ir todėl 
“bus galima, apseiti be padidi
nimo jokių mokesčių nariams/' 
(P. 74). '

Bet, nuramins seimą, kąd 
jokių mokesčių didinti peręikės, 
sekretorius tojiaųs sąvo rapor
te (p, 91, 92) modineja? kad 
keisti Sysivięjiijimo administ
racijoje dąyg ko negalima.

“Darant pagerinimus rei
kia turėti omeny, kad per 
penkiasdešimt metų įsigyve
nusią tvarką ir papročius ne
galima staiga keisti. Patobu
linti ir pakeisti vienu kartu 
administravimo tvąrką... nė
ra lengvą ir nėra geistiną.,. 
Ęęikia taipgi ątsįžvelgtį įr į 
tai, kad visi sistemos pato
bulinimai kainuoją nemažai 
darbo ir pinigų.”
Vadinasi, patobulinimai ad

ministracijoje ne tik nesuma
žintų išlaidas, bet dar jas pa
didintų. Tokiu budu Viniko pa
siūlytas “administrątyvis tau
pumas” buvo tuščias blofas, ku? 
rį jisai pats sąvę raporte su
kritikavo, Q jęįgy UiP, tai Vįie- 
nįntėjė išeitis buvo kelti mo
kesčius. Bet Vinikas savo ra? 
porte seimui sakė, kad bus gą 
Įima apseiti “be didinimo jokių 
mokesčių nariams”!

Taigi 'dpbar žmogus supaisyk 
ko tas '^mokytas” sekretorius 
norėjo, šitaip sau prieštarauda
mas! Tąčiąy seimas gavo įspū
dį įš jo ‘‘raporto”, kad viskas 
gerai ir SLA finansine padėtim 
reikia tik “pasigėrėti”.

O paskui, kai seimas jau bu
vo išsiskirstęs, tai pirmame 
naujosios Pild. Tarybos suva
žiavime p. Vinikas sako: MVy* 
rai, turime gelbėti Susivieniji
mą. Insurance departamentas 
grasina jį uždaryti!” Uždėkime 
penktukus pašalpos skyriaus 
nariams; iškeiskime netikusius 
b.ęndsus į gerus; sumažinkime 
“Tėvynės” išlaidas...

Vienu ranka ‘‘gelbėja”, kitą 
purvais drabsto

Tuo tarpu, kada Vinikas ši
tuos “gelbėjimo” sumanymus 
siūlė Pildomai Tarybai, tai per 
Vitaitį ir kitus savo vienmin
čius jisai informavo fąsistų- 
sandarięčių “Sargybos Komite
tą”, kad šis bųtų pasiruošęs 
pąkelti lermą, jogęi “sociąlįętai 
smaugia Susivienijimą”: kelią 
mokesčius, mažina 0Tėvynę’\ 
SLA investmentų neprižiūri!..

Ir iš tiesų, kada prezidentas 
Bągočius ir kiti Fįįd- Tarybos 
nąrįai, sukandę dantis ėmė 
traukti organizaciją įš balos, 
tai iš visų “tautiškų” kąnuolių 
pasipylė šūviai į tuos viršinin
kus.

Bjauriausi šmęįžtąį, begėdiš
kiausi faktų iškraipymai, šlyk- 
ščiąusi kūlio j ima* pilkai prieš 
tuos ’viršminkys ne tik iŠ ‘‘tau
tišku” ląikrąščįų špąltų, bet ir 
įš specialių bįyįętęnių ir ęįrkų? 
įįprių, kurįyys gamina Strimai
čio ^Sargybą”. šitąįp musų 
tautiečiai” darbuojasi “orga

nizacijos labui”, šitaip jie “ruo
šiasi” SbĄ auksiniam jubilie
jui? ' '■

Bęt reįkią tikėtis, kad SLA 
nariai nebus apgauti. O. Clęve- 
lando seimas pasirypins, kad 
tokiais humbugąįs, kaip perei
tasis p. Viniko raportas, seimo 
delegatai daugiaus nebylų mul
kinami.

Detroito delegatas.

šeštadienis, balan. 4, 1936
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DIDŽIOJI “NAUJIENŲ" EKSKURSIJA

TIESIOG I KLAIPĖDĄ
LAIVO NEMAINANT

MOTORLAIVIU GRIPSHOLM
Ilgio, 575 pėdų: pločio, 74 pėdos: 18,000 tonų ros. tonažas; 23,600 tonų įtalpos 

IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO

Gegužės-May 29 d., 1936 m., 11 vai. ryto 
Via, Gothenburg

I Klaipėda atplauks birželio 10 d„ 1 vai. po piet

J^ętorl^iyis Grip.shplm yrą nepaprastai švarus, moderniškas su ge
tą ventiliaciją. Skanus ir įvairus maistas. Patarnavimas maloniausias. 
K^tionSje bus visokių pramogų: šokių, muzikalių koncertų kasdien ir 
kita. Kftpibąfiai Čičęli, švaros ir gerai įrengti. Erdvios sales. Platus 
agniai ivąiriemš sporto žaidimams ir pasivaikščiojimams tyrame jurų 
ore. Reikalaukite ekskursijos brošiūrėlės.

- Ekskuralfo už gi r ta Liet. Laiv. Agentų Sąjungos Amerikoje.
Platesnių žinių i,r laivakorčių kreipkitės

LITHUANIAN NEWS PUBLISHING CO., “NAUJIENOS”
J.73.9 South Halsted Street, Chicago, Illinois

AUTORIZUOTA AGENTŪRA

SWEPISH AMERICAN LINE

r PEOPLES KRAUTUVĖSE I
EINA

Didis Priešvelykinis
Išpardavimas

1936 Pavasario Gražiausios Prekės Siūlomos
MAŽIAUSIOMIS KAINOMIS 

CHICAGOS MIESTE!
• I

M

■

Aržuolo medžio 5-kių dalių 
gražus Breakfast SETAI 
(kaip ant paveikslo). La
bai numažin $«| ^ Ai* 
ta kaina tik i

Į;;

$30.00 Modernistic lovos 
rengimąs, susidedantis 
naujos moderniškos lovos, 
springsinio matraco ir ga-1 
rantuoti Coil springsai. Vis- 

■ •

kas $30.00 vertėj. Išpardavi

mo kaina $*fl Q OR. 
tik.................... J

• • *

Imame senus dalykus į mainus ant naujų 
Duodame didelę nuolaidą

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI
Didžiausįęs, ^augiausios ir Patogiausios Krautuvės 

kiekvięnam lietuviui lankyti. Užprašome.

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

CHICAGO, ILL.

GARSINKITĖS ‘‘NAUJIENOSE’

r

1936 pavasario šimtai nau
jų madų Parlor Setai, už 
stebėtinai žemas kainas.
$60.00 vertės

$90.00 vertes modernistic 
Parlor Setai $ J|

kausiu Virtuves gesinių pe
čių. Crown išdirbystės pečiai 
kaip išvaiz- ■yf"
da po     Ov■ f O 
Kitų išdirbyscių Stalo ma- 
Bargaiy kainos ant pui- 
dos pečiai ^24 95
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PAŽANGIŲJŲ KAN 
DIDATAI f S. L. A. IŽ

DO GLOBĖJUS

P-lė E. Mikužiutė
P-lė Eufrozina Mikužiutė, 

pasižymėjusi čiagimė jaunuolė, 
baigusi Chicagos universitete 
gamtos mokslų skyrių. Gražiai 
kalba ir rašo lietuviškai. Ji yra 
iždo globėja. Vadinasi, ganėti
nai turėjo laiko įgyti prityri
mo finansuose, be to, nuodug
niai pažįsta SLA reikalus. Bū
dama iždo globėja praeitus dve
jus metus pasižymėjo savo ak
tyvumu ir nuoširdumu SLA 
organizacijos reikaluose. P-lę 
E. Mikužiutę būtinai turim 
rinkti vėl SLA iždo globėja.

.... 11,1,.!

iš-

Jenas Miliauskas
Apsišvietęs darbininkas. Veik

lus darbuotojas įvairiose lietu* 
vių kultūrinėse ir pašalpipese 
organizacijose. Sumanus, prity
ręs, rimtas, teisingas vyrąs. 

^Pažangus, gerų norų, SLA na
riai, balsuokite už šį rimtą vei
kėją į SLA iždo globėjus.

P-lė E. Mikužiutė ir Jonas 
Miliauskas yra tinkamiausi 
kandidatai į SLA iždo globė
jus. Kurie SLA nariai linki la
bo Susivienijimui, tai balsuoki
te j iždo globėjus už p-lę E. 
Mikužiutę ir drg. Joną Miliau
ską.

Petronėlės Kese-
J f •

rauskienės Lai
dotuvės

Kūnas buvo atiduotas liepsnai

Nepaprastos moters nepa
prastos ir laidotuvės. Jos nu
veiktieji darbai kalbą pątys už 
save. Ketvirtadienį, balandžio 
2 d., apie 2:30 vai. pp., Petro
nėlės Keserauskienės kūnas, 
dalyvaujant labai dideliam gi
minių, draugų ir pažįstamų 
skaičiui, buvo nulydėtas j Bo
hemų Tautines kapines ir tenai 
po laisvų iškilmingų apeigų ati
duotas liepsnai.

Velionė buvo viena iš to taip 
mažo moterų skaičiaus, kuri 
žymesniąją savo gyvenimo dalį 
pašventė kilniems siekiams, 
veikdama už dorą ir pavyzdin
gą visuomenės gyvenimą. Ji ne
pakentė prietarų, skriaudos ir 
išnaudojimo ir kovojo už mo
ters teises. Todėl vien dėl šito 
ji moterims liko pavyzdžiu, p 
jos siekiai liko mums visiems 
sektini. Ir nestebėtina, kad jai 
palydėti į jos amžinąs ties ke
lionę, susirinko toks skaitlingas 
palydovų bdrys, nors iš ryto 
gamta, tarytum, iš gailesčio 
dar stengėsi ją palaikyti gyvų
jų bendruomenėje.

Mirtis visiems lygi, “ji ne
skirsto į luomus”, sako dainius. 
Petronėlė buvo naujų idėjų vė
liavos nešėja. Ji buvo, taip sa
kant, dar busiančio laiko skel
bėja ir dėlto, jos pasirinktasis

■ JW .1. 

laidojimo būdas ątatiko jos 
pionieriškai dvasiai.

Ląidotuvęs tvarkė laid. dir. 
A. Petkus. Lygiai 2:30 min. 
prasidėjo paskutinio atsisveiki
nimo iškilmės. Atsisveikinimo 
kalbą pasakė p. Abekas, o St. 
Rimkus padainavo atsisveikini
mo dainą. Giminėms ir daly
viams ' tarus paskutinį Sudie, 
velionės kūnas buvo išrengtas 
paskutinei kelionei.

Ąnt kapinyub koplyčioje
Ant kapinyno sekė kita ir 

jau paskutinė programos dalis. 
Tylu. Visi jos dar laukia, dar 
sykis ir jau paskutinis... tokia 
visų kamuojama buvo mintis. 
Ji mus neapvylė. Tyliai, bet iš* 
didingai pasirodo, tartum, iš po 
žemės jos puošnusis sidabro 
spalvos karstas.

Prasideda liūdnos dainos ir 
atsisveikinimo kalbos, dalis.

Kalba “Naujienų” red. Dr, 
Grigaitis. Jo kalba rami, apsa
ko velionės nuveiktus darbus, 
visuomeninę veiklą ir jos šei-

mos kilimą. Vėl daina ir tada 
išeina kitas kalbėtojas, tai p. 
Abekas, kurio kalbos tema bu
vo, galima sakyti, netiesioginiu 
atsakymu į prietaringų žmonių 
artimųjų užgavingas kalbas. 
Jis gana plačiai apibudino to 
atnaujinto laidojimo budo są
voką ir tuo lyg pastiprindamas 
abejinguosius.

Dar sykis ir jau paskutinį 
tarus visiems Sudie, kūnas vėl 
dingsta iš žiūrovo akių ir pa
matome tik po pusvalandžio... 
bet jau jį ugnies liepsnos prie
globstyje... —J. K.

NAUJIENOS, Chicago, III

nerąl Motors Simfonijos valam 
doje,

Chicagiečiai programą išgirs 
nuo 10 iki 11-tos vakare, per 
NBC stotį, WMĄę.

Koncertas susidės iš Handel, 
Rubinstein, Mehdelssohn, Verdi, 
Čaikovskio, Rossini, Šumano ir 
Fišerio kurinių. •

RADIO
Emanuel List, Basas, 
General Motors 
Programe

Emanuel List, žymus Metro
politan operos dainininkas, ba
sas, rytoj vakare dainuos Ge-

BOSTON SHOE STORE
3435 SO. HALSTED STREET

Del Pavasarinių ir Velykų 
ČEVERYKŲ eikit pas 

BOSTON’S

Didžio—2 iki 9 
Platumo—AAA iki EEE

f* Naujausi

98STYLIAI
a-COLONIALS
J—SANDAL STRAPS
•-—PILKI SUEDES

NAUJI PATENTS
IR UŽKULNIS

Jas Sutaupote kai Mes
Perkate GERESNIUS užlaikomeČEVERYKUS užlaikome

Kūdikiams
Didelis pąsirinki-

POLL PARROT 
ir

STAR BRAND ’ 
čeveryku.

Garantuoti 
tikros 

skuros.

FLORSHEIMS
RED CROSS 
ENNA JETTICK

T"VYRŲ ir JAUNŲ VYRŲ
OKFORDS A

Tikros Skuros, I 
_____ Styliąi

98
IR 

VIRŠ,

DYDIS 
5 iki 12

PANČIAKŲ SPECIAL
FUUL FASHIONED CRIFFON CS
NAUJAUSIŲ PAVASARINIŲ SPALVŲ

GERESNI

BOSTON SHOE STORE
3435 So. Halsted St.

A tyda!

CICERO 
VANDENS 

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

Vartokit vandens kiek tik jums 
reikia, bet žiūrėkit, kad nesieikvo
tų be reikalo.

Visuomet prižiūrėkite, kad kranai 
butų tvarkoje.

FRANK J. BR0Z, 
Superintendent of Water, Town of Cicero.

Dainininkai, 
graži muzika 
ir įdomios kalbos

Primintina, kad rytoj, nedėk 
dienį, litą valandą prieš piet, 
nepamirštumčt užsistatyti savo 
radio ant stoties VV.G.E.S, ii 
pasiklausyti žavėjančių daine

lių, gražios muzikos ir įdomių 
kalbų bei svarbių pranešimų. 
Įdomiu programa rūpinasi 
Tamstas pavaišinti Progress 
Furpiture Compapy Krautuvė 
Kaip visuomet, taip ir rytoj, 
programo išpildyme dalyvaus 
grupė žymių dainininkų, mu 
?ika ir kalbėtojai. O pats pro
gramų vedėjas J. Romanas tu
rės pasakyti daug įdomių ži
nių bei svarbių pranešimų. Ne
pamirškite užsistatyti savo ra 
dio. Rep. xxx

GARSINKITeS
NAUJIENOSE

*"""" '‘"I r *' ... ...... .... I —r—

i______ ' ■ 'm m

5 Priežastys Kodėl
YRA IŠMINTINGA VESTI 

BIZNĮ SU ŠIUO BANKU

1. Saugumas-—
2. Nauji Kredito Metodai—
3. Specialis Patarnavimas—
4. Pilniausia Kooperacija—
5. Biznio Kooperavimo Patarnavimas—

Tani tikri štabo darbininkai paskirti jūsų teritorijai ir 
jūsų bizniui. Specialistai su praktišku biznio 

išsilavinimu.
. » •

HALSTED EXCHANGE 
NATIONAL BANK

HALSTED STREET prie 19th PLACE
Nariai

FEDERAL RESERVE SYSTEMOS 
FEDĘBAL DEPOSIT INSURANCE KORPOĘACIJOS

. .......................................... ......... ............................. imi iii iii i»iiiww
■ ___ .______________________ 't ’ < i <•■•«» r <<    :  ' ' —

5is ApsirelSkimas Nastebins
Vyrus Virš 40!

BET GALI ATNEŠTI 41YVENIMAN 
DAUGELIO METŲ KOMFORTĄ!

AB praradot daug jėgų? . Ar/turite 
skausmus nugaroj? ir kitur? Ar 

turite atsikelti nakčia 2 iki 10 kartų? Ar 
kenčiate nuo nervirftumo, nuovargio., svai
gulio, pypto depresijos, kroniško užkietė
jimo vidurių asciatica taip vadinamos nu
alps ai-KmumP? Daugelis yyrų vlrS 40 <pa- 
ctero klaidą ir paskaito tuos simptomus 
kaipo .ateinančią senatvę. Jie ilgai gydosi 
ir tankiai negauną tinkamos pagalbos ir 
senatve būną nejajikl, tpdfl. kad jis neati
tiko i ląiką tikrąją priežastį.

Tikra Mąjlos Gilės Reikšmė
Mokslus atrodo, kąd pas vyrus virš 40 

šios ligos tankiui apsireiškia dčl Prostata 
GjIčs nbveiklump ar padldčjlmp.. Si maža 
gils sutinsta ir nebeveikia. Nebent ją 
gydysi t arba ji pasidarys blogesnė. Pasek
mei to greičiau ateina senatvė arba rei
kalinga sunki operaciją.

Ką Tas Treatipenta? Reiškia
Mokslas Dabar Išrado pastebėtiną be* 

vaistinį naminį ti-eatmentą, kurį vartoįa ir 
indorsuoja gydytojai ir sanitarjumai. Jis 
tiesiog pasiekia prostąte gilę, prašalinda
mas jos neveiklumą, padidindamas cirkulia
ciją ir stlmuliuojanUs. Daugelis vartotojų 
reportuoja palengvinimą beveik per vieną 
paktj. Riti sako, kad jie jautusi jauneąųi 
per 7 dienas. Tai ne vaistai — masažas 
— dieta — violet ray arba mankšliųi- 
mos. Tai natiiraliSkas metodas. Kiekvie
nas gali jį vartoti savo privatiškąme kam* 
bary j.
•T

Jiems tano parodymas sekretas g&c4nes 
sveikatos. gyvumo, <4>ėJkų. V" pateikimas 
tos- matos giles - veikliam stovy dar ilgam 
laikui nors ji buvę eUitue ir nesveika-

Dykai Jei Veiksit Dabar!
Pasekmes' fiio naujo metodo yra stebe- 

-tin| jįr -jų išdirbėjai duoda jums progą 
iftbandyti juos. per sep
tynias dienae DYKAI! 
Jeigu jis neatneš ūmią 

> — Wu jus ne-
■ n sijausHe daugeli metų

.jaunesniu per 7 dienas 
l^Įi /y Jf-foM — jums nieko nekai- 

n.uos- PriaiuBkit ši ku- 
poną dėl smulkmenų ir 
dyb»i kopijos: “Kodėl 

. Daugelis Vyrų Pasensta
f r /'51.Yį S t kaip 49?" Joje paduoti l,OlWr įdomus faktai kurie 

*• ——J jums būt labai svarbus.
Be obligacijų.

W. J, Kirk, FresAdeut
The Electro Thennal Co.
300-4 Moirte Avė. StęubeųyiĮte. OMo.

PrUiųskit smulkmenas <161 Dykai

mokesčio arba obligacijų.
Vardas ......
Adresas

Miestas ..... ... Valstija..

TT

Progress Furnilure Company
KRAUTUVĖ 

Siūlo Nepalyginamas Vertybes ant 
Reikalingiausių Dalykų 

Šiame Laike

BALSUOKIT Už

Pirkite naują Radio Vely
koms. 1936 Zenith Gonsole 
Radios parsiduoda

po . .. .......  $29.50
1936 Philco Midget Radioš

po .... .......  $19.95
1936 Metų Mados kitokie

Midget Radios po $6.95

Dabar reikalingi Dulkių va
lytojai. Pilnai pernaujinti: 
Hoęver išdirbystės dulkių

valytojai po .... $16.95 į r ’ • ’ * -
Eureka išdirbystės dulkių 

valytojai po .... $10.95
Rankinės kauram Šluoti 

mašinėlės po . f. $1,95

/ • / .,'w • r r

A. B. C. Drabužiam Plovyk
los. Naujausi Modeliai

nuo ......................  $49.50
Bee-Vac Naujos garantuotos 
plovyklės $50.00 vertės

po .... .......  $29.95
Pasirinkimas visų gerųjų 
išdirbysčių plovyklių:

MAYTAG, THOR, APEX,

WASTINGHQUSE, 
BEE-VAC ir kitokių.

Westinghouse Refrigęrato- 
riai 1936 metų mados

nuo ........... $109.50
Kiti $125.00 vertės, nauji 
1936 metų Refrigeratoriai

po................... *87.50
Pasirinkimus:

SPARTOM, CROSLEY, 
GIHSON, GRUN0W, 
WESTINGHOUSE, 
FRIGIDAIRE ir kilų

IBS
®W_

SHEIDON W. GOVIER
Demccratic Waril Cnimilteeinan
ANTRADIENĮ. Balandžio 14,1936

■Jeigu norite, kad Rooseveltas butų Siįv. Valstijų prezi
dentu ir John Zuris butų išrinktas į teisėjus, Lapkričio 
mėnesio rinkimuose.
SHELDON W. GOVIER turi gerą rekordą kaipo sąžinin
gas visuomenes tarnas per 18 metų. Atiduokit už jį savo 
balsą, jeigu norite, kad 9-tas wardas butų saugus.

Reikalaukit Demokratų Baliotą 
ANTRADIENĮ, BALANDŽIO 14 d. 1936

Imame senus dalykus į mainus ant naujų, 
duodame didelę nuolaidų.

Lengvus Išmokėjimai Pritaikomi. Visiems!

t^reC^
3222-24-26 S0. HALSTED STREET 

Vedėjas J. KALEDINSKAS 
Tel. VICTORY 4226

Duodame gražius radio programus kas nedėlią 11-lą v. 
prieš pieį iš stoties WGES.

———Į .I WI I . II n■, I I |l II. l'»lj .. ‘"'J . ’.l" , 1!" ■. Įiiiliąi
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Politika
Gubernatorius Horneris 
Rytoj kalbės Lietuvių 
Auditorijoj

Bridgeporto lietuviams bus 
žingeidu išgirsti, kad guber
natorius Horneris rytoj atvyks
ta į Lietuvių Auditoriją ir pa
sakys lietuviams kalbą apie sa
vo kovą prieš demokratų par
tijos bosus.

Hornerio prakalbos rytoj bus 
Lietuvių Auditorijoj nuo 2 vai. 
popiet iki 4:30 vai. po piet. Vi
sur, kur tik gubernatorius Hor- 
ner kalba, susirenka tūkstan
čiai žmonių, taigi ir rytoj yra 
laukiama, kad Lietuvių Audi
torija bus pilna.

Su gubernatorium taip pat 
atvyks ir jo kandidatas į vals
tijos iždininkus, ponas Spiker, 
kurs yra lenkų Zwiąnzko iždi
ninkas.

municipialius teisėjus, aid. 
John Egan, ward komitime- 
nas, M. J. Flynn, valstijos au
ditorius E. J. Barrett. Progra
mą pildys orkestras, radio dai
nininkai. {vairus prizai. Įžan
ga veltui.

12-to Wardo Amerikos Lie
tuvių Demokratų Organizacijos 
bankietas, šįvakar, Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd Street. 
Pakviesti majoras Kelly, adv. 
John T. Zuris, kongresmonas 
Harry Beam, Frank Zintak, 
Bryan Hartnett, kiti. 
Įžanga visiems veltui.

Kai buvo kiti wardo komiti- 
menai, ar įturėjo nors vienas 
lietuvis miesto darbą? Visai ne. 
O po Govicro, desėtkai lietuvių 
turi, įvairius valdiškus darbus.

9-to wardo reguliaris demo
kratas John T. Zuris ir Govier 
boosterių kliubas prašo visus 
piliečius balandžio T d. savo 
balsais paremti ypatingai John 
T. Zurį, kandidatą į municipia
lius teisėjus ir Sheldon W. Go
vier, į 9-to wardo komitimenus.

Lietuvių Boosterių kliubo 
sekretorius Angaivas Jucius.

Lietuviai smarkiai 
dirba gub. Hornerio 
naudai

9-to Wardo Lietuvių Regu
liarių Demokratų masinis mi
tingas, Strumilo svetainėje, 158 
E. 107th Street. Dalyvaus adv. 
J. T. Zuris, Sheldon W. Go- 
vįer, kiti. Pradžia 1:30 v. pp.

Bilietai $1.00. Pradžia 8 v. v.
Kiti parengimai

Lithuanian American Repub- 
lican Business Men’s Organiza- 
tion bankietas indorsavimui 
kandidatų, La Šalie viešbutyje, 
Red Room, rytoj vakare. 6:30 
v. v. $1.55. (Sp.)

Mitingas Dobbs’o
Reikalu

Kaip žinia, lietuvis adv. An- 
thony Dobbs kąndidatuoja i 
valstijos atstovų butą republi- 
konų tikietu.

Balandžio 7 d. Marąuette 
Parko parapijos svetainėje 
įvyks mitingas, kurio tikslas 
paremti adv. Dobbs. Bus žymus 
kalbėtojai ir graži mųzikalė 
programa.

Mitingas prasidės 7:30 vai. 
vakaro.

R APIO
G. Lukas “Naujienų” 

Programe
šįryt “Naujienų”, radio pro

grame dainuos p. Gene Lukas, 
jauna Northsidės lietuvaitė dai
nininkė.

Programas yra transliuoja
mas kas šeštadienį iš stoties 
WCBD. 1080 kc., nuo 9:30 vai. 
ryto iki 10-tos. Programus 
veda Antanas Rypkevičius.

WCFL Budriko
Laivas Linksmybės

Oro bangomis plaukia į ju 
sų namus, nešdamas tikrą link
smybę ir malonumą, šis radio 
programas yra duodamas kož- 
ną sekmadienį iš stoties WCFL 
970 kil., nuo 5 .iki 6 vai. po pie
tų, su didele radio orkestrą, 
Makalais ir geriausiais musų 
dainininkais.

Ryt dieną gerėsitės Makalų 
gyvenimu, ’ dajnininkais, Jadvi-

ga Gricaite ir Stasiu Rimkum, 
bei šaunia Budrikę radio or
kestrą. 

I I

Primintina, kad subatoje, t. 
y. šiandie, Birdriko Furniture 
Mąrt krautuvėje, 3347 South 
Halsted st., bus artistai-piešė' 
jai, kurie pieš ant drobės įvai
rius paveikslus ir tie paveiks
lai tuoj bus parduodami už pi
giausią kainą — tik po 97c. 
Kiekvienam žingeidu pamatyti 
šį artistų darbą. Tik vieną die
ną — subatoje, Budriko krau
tuvėje.

čia paduodame sekmadienio 
radio programą

Linksmas variakalvis, Mar
šas, Budriko Radio Orkestras.

Kad galėčiau, Jadviga Gri- 
caitė, soprano.

Lietuviškas vainikas, Orkes
tras.

Mėnesiena, Dainuoja Stasys 
Rimkus, baritonas.

Linksmas sapnas, Orkestras.
„r

Pavasario balsai, Jadviga 
Gricaitė, soprano.

Stygų kvartetas.
Nakties atminimai, Stasys

Rimkus, baritonas.
Makalai.
Oi kas sodai, Jadviga Gri 

caitė, soprano.

Šokis lietuviams, (Rimsky 
Korsakovv), Orkestras.

Pas Dievą saule šviečia, Sta
sys Rimkus, baritonas.

Čiaužėjų valcas, Orkestras.
A. B.

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 

\

1b prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Nepasiduokite Partijos Bosams!

Įvairiose miesto dalyse, ypa
tingai Bridgeporte, Marųuette 
Parke ir Roselande, daugelis 
lietuvių stojo dirbti už gu
bernatorių Hornerį. Kadangi 
reguliarė demokratų organiza
cija lietuvius iki šiol ignoravo, 

, tai daugelis lietuvių nusitarė 
parodyti, ką jie gali, dirbdami 
už Hornerį, kurį reguliarė de- 

. mok ratų organizacija taip pat 
nuskriaudė. “Nuskriaustieji už 
nuskriaustą” toks esąs Horne
rio lietuvių demokratų obalsis.

Seniausia lietuvių demokratų 
organizacija, būtent, Lietuvių 
Demokratų Sąjunga, nors ne 
pilnai, bet didžiumoje dabar 

, eina už Hornerį. Daugelis šios 
. lietuvių organizacijos narių yra 

dabar Hornerio precinktų kapi
tonai. Daugiausia jų, tųr .būt, 
yra Bridgeporte (11 wardoje). 
Kapitoną ar kapitonų pagelbi- 
ninkai čia yra Vincas Stulpi
nas, Viktoras Balanda, Juozas 
Pentis, Adolfas Garuckas, T, 
Thurstonas, Stasys Shapkus, 
Bruno Aleksandravičius, A. 
Ambrozas, Dr. V. S. Norkus, 
Pranas Tamulis ir keletas kitų.

Lietuvių precinktų kapitonų 
viršininku tapo išrinktas inži- 
nierus Antanas Stasiulis, kurs 
Hornerio valdžioj užima svar
bią vietą kaipo inžinerius. An
tanas Stasiulis, kurs Hornerio 
valdžioj užima svarbią vietą 
kaipo inžinierius. Keletas kitų 
lietuvių kaptonų jau gavo val- 
džos darbus nuo gubernatoriaus 
Hornerio.

Govier j 9-to Wardo 
Komitimenus

Į 9-to wardo (Roselando) 
komitimenus kandidatuoja Shel
don W. Govier, dabartinis ko- 
mitimenas ir apeliacijos teismo 
raštininkas.

Jis nuo daug metų draugau
ja su lietuviais ir jiems patar
nauja įvairiuose reikaluose. Ki
ti politikieriai, kai išrinkti, pa
sidaro išdidus, nebenori su bet 
kuo kalbėti. Govier jau 18-tus 
metus politikoje darbuojasi ir 
nėra buvę tokio atsitikimo, kad 
jis butų atsisakęs pasikalbėti 
ir patarnauti. Kartais jam ten
ka už tai nukentėti nuo stam
besniųjų politikierių. Vienok jis 
kantriai pernaša nemalonumus 
ir tebegelbsti savo wardo žmo
nėms.

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

SALUTARAS DRUG & 
CHEMICAL CO.

Salutaro Biteris yra vienas iš ge
riausių Bitėnų ka šiandien randasi 
ant marketo, ir žinoma kaipo gera 
gyduolė dėl vidurių ar kitų nesma
gumų. plačiai yra vartojamas aptie- 
kose ir tavernose. Geras gerti su 
degtine ir be degtinės. Reikalaukite 
visi ir visados Salutaras Biterio, pa
šaukite Tel. Canal 1183.

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

K ®. G BOOT SHOP
4741 So. Ashland Avė. 
1731W. Chicago Avė. z

Puikiausi Pavasarinio Styliaus Čeverykai

VELYKOMS! 1
PILKI KID |
PILKI SUĖDĖ 
MĖLYNI KID 
PATENT ODOS

99
ir 2.98 g

Didžio 3—9 Visokio platumo

VYRAMS OXFORDAI

J| Didžio 5—12 
Platumo 

h . B——EEE

Taipgi aukšti.,J5ęverykai ir 
•. < Darbiniai fievorykai ■

PANČIAKOS
SPECIAL Full Fashioned EQA
I . Sheer Chiffon

BERNIUKAMS ir MERGAITĖMS
CEVERYKAI

dideliame pasirinkime

Del Opiu Ir Skaudamu Kojų
MES UŽLAIKOME PILNĄ PASIRINKIMĄ AIR CUSHION 

ČEVERYKŲ IR EXTRA PLAČIUS ČEVERYKUS
Del Vyrų — MASSAGIC Čeverykus ■

Del Moterų — New Mary Adams Air Cushion čeverykus. 
Atsilankykit j musų krautuvę Šiandien ir reikalaukit musų 

specialės discount kortos. .
Mes kalbam lietuviškai!

u

GUBERNATORIUS HENRY HORNER

Darbuojasi už 
kandidatūrą 
adv. Jurgelionio

Bridgeporte, Town of Lake. 
Brighton Parke ir West Sideje 
jau pradeda platinti adv. K. 
Jurgelionio kortas, raginančias 
balsuoti už jį, kaipo demokra
tų partijos kandidatą į Vals
tijos centralius komitimanus 
(State Central Committee- 
man).

Adv. Jurgelionio rėmėjai taip 
pat siuntinėja pasikartojamus 
laiškus (chain letters) į visus 
savo pažįstamus, kurie tik gy
vena ketvirtame {kongresinia
me distrikte. «

Advokatą Jurgelionį lygiai 
remia kaip reguliarės demokra
tų organizacijos, taip ir Horne
rio organizacijos nariai.

KLIUBU IR ORGANIZACIJŲ 
: ATYDAI!

Buvusia Svilainio Grove yra tin
kama ir puiki vieta dėl pikniku ir 
Šokių. Greitu laiku atsidarys pir
mas kliasos Tavern ir Lunchruimis. 
Dėl informacijų pašaukit

LOUIS NIZINSKAS 
Dabartinis savininkas Svilainis Grove 

83 ir Kean Avė., Willow Springs

Gerkit sveikiausia PIENĄ iš
Lietuvių Pieninės

EMERALD DAIRY .
Senuko Daugelavičiaus

3251 Emerald Avė. Victory 4181 
Pristatom i namus ir groserj. 

Pašaukit.

Mes Padarom Gera 
DARBĄ PIGIAI!
Galite ateiti visados
Permanents musu

Specialybė!

Ideal Beauty Shop,.
Charles Stones, Vedėjas 

1747 SO. HALSTED STREET 
Atdara vakarais

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

BALSUOKIT ® už ŠIUOS 
KANDIDATUS

Kurie indorsuoti Cook County 
LIETUVIŲ DEMOKRATŲ LYGOS

President
FRANKLIN D. ROOSEVELT 

United States Senator 
JAMES HAMILTON LEWIS 

Governor 
HERMAN N. BUNDESEN

Lieutenant Governor 
JOHN STELLE 

Secretary of State 
EDWARD J. HUGHES

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

v

Žurio-Demokratų 
Mitingai 
Parengimai

Rytoj.Marųuette Parko para
pijos svetainėj, 68th ir Washte- 
naw, įvyks Marųuette Parko 
Lietuvių Demokratų Kliubo 
masinis mitingas. Dalyvaus 
Dr. Herman Bundesen, kandi
datas į gubernatorius; adv. 
John T. Zuris, kandidatas į

CONRAD
PHOTO STUDIO

420 W. 63rd St. 
.» *

Englewood 5883-5840
Fotografija yra am

žina atmintis.

..........WIII.II.lll. ii ..........................I—

Crane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

TeL Republic 8402

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

Smulkesni $7.05 tonas

County Treasurer 
HORACE G. LINDHEIMER

States Attorney
THOMAS J. COURTNEY

Recordei* of Deeds
EDWARD J. KAINDL

Clerk Circuit Court 
JOHN E. CONROY

Clerk Superior Court
FRANK V. ZINTAK

Coroner
FRANK J. WALSH

Associate Judges
JOHN T. ZURIS OSCAR S.

JOSEPH A. GRABER WILLIAM
MICHAEL TREMKO ,

JOHN V. ERWIN J.
McCORMICK THOMAS A. GREEN

Balandžio 14 d. Reikalauk 
DEMOCRATIC BALLOT

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. SONSTEBY

Court
EDW. S. SCHEFFLER
JAY A. SCHILLER

JUSTIN F.
McCARTHY

LEON ĖDELMAN

Municipal 
CAPLAN 
BROOKS
HASTEN

Žmonių valia, o ne vieno ar dviejų partijos bosų 
valia turi išrinkti demokratų partijos kandidatų į šios 
valstijos gubernatorius.

Gubernatorius Horner buvo sąžiningiausias ir ge
riausias gubernatorius, kokį Illinois valstija norėjo. 
Už tai kad jis neklausė saumyliškų partijos bosų, da
bar tie bosai jau nebenori jo matyti gubernatoriaus 
vietoje. Jie nori ton vieton padėti paklusnų 
sau žmogų, kurs pildytų jų valių- o ne žmonių valių.

Gubernatorius Horner klausė ir klausys • tiktai 
žmonių valios. Užtai žmonės jį vėl išrinks guberna
torium prieš dvejeto bosų norus.

Balandžio 14 dieną visi paduokite savo bal
sus už gubernatorių Hornerį ir už tuos demokra
tų kandidatus, kurie eina su Horneriu.

Balsuokite už sekamus kandidatus:
For President of the United States
[Xj Franklin Delano Roosevelt

For United States Senator
[Xj James Hamilton Lewis 

For Governor
[x| Henry Horner

For Lieutenant Governor
Įx] John E. Cassidy

For Auditor of Public Accounts
Įx) Horner Mat Adams

For State Treasurer
[x] Joseph T. Spiker

For Attorney Bencral
[X] Otto Kemer
For llth Ward Committeeman

|x] Anton J. Zygmuntowicz

Ryto j, balandžio 4 d.
Visi lietuviai ateikite išgirsti gubernatorių 

H. Hornerį Lietuvių Auditorijoj ir kitus Horne
rio frakcijos kandidatus. Mass Mitingas prasi
dės 1:30 vai. po piet. Bus visiems žingeidu iš*- 
girsti kaip gubernatorius Horner duos velnių 
demokratų partijos bosams.



Rytoj Kalbės, Į Lietuvius

Prelekcija

Lietuvis Ieško Cibero
Valdvietės Kovo

Tarp republikonų kandi

valdžiadatų į Cicero miesto

yra lietuvis, Edwards

kaipo futbolininkas

Dr. Herman BUhdesen, Kelly-Nash demokratų grupes

Mr. and Mrs. Mike Tarutis

CICERO LIETUVIAI!! .'•Ci

82th and Kean Avė. Willow Springs

Iškilmingas *200

512 Selickes T.
513 Shebialški John

Pastovios Registracijos 
Reikalu

jaunas, pasižymėjęs sporte

. Palaikykim Cicero Teisingu Piliečiu Ran 
koše.... o ne rankose vyrų, kurie priiminė 
ja orderius nuo “BOSO” KONVALINKA, ku 
ris nori išnaudoti CICERO SAVO YPATIŠ 
KIEMS TIKSLAMS.

kalbėti apie lengvą jų uždirbi
mą. To pasekmėje jis šiandien 
sėdi už grotų, o šeši kūdikiai 
gal turės ir vargą pamatyti.

TONY THE CLEANER
SeniausiasC--,-—-- Z__ _
bužiūs, vyriškus, moteriškus ir vaiku. 
Darba atliekame kuogenausiai, ries 
turime daugelio metų patyririia trirhe 
darbą. Darba risimam iš narnų ir.pri- 
štatom i natrius Tel. Lafayette 1210

UKOSIUS 
r. 43 SL

Paliko dideliame 
motina Domicėlę

Labiau įsisiūbavus politinių 
rinkimų kampanijai, pradeda
ma paliesti tokie neaiškus klau
simai, kaip pastovi registraci
ja. Tuo reikalu Illinois legisla- 
turoj buvo įneštas bilius, kurį 
rėmė republikonai, bet kuriam 
priešinusi demokratai. Kai re- 
guliarė demokratų organizacija

ADOMAS JUCIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio?' 
da Po pietų 1936 m., 
puses amžiaus, ginies 
rėd 
parapijoj

Tėvas i kalėjimą, o vai 
kai j vargą

Šįvakar užprašo visus lietuvius linksmai 
praleisti vakarų jų užeigoj.

Rytoj balandžio 5, Lietuvių 
Tautiškos Bažnyčios svetainėj 
T. J. Kučinskas sakys prelek- 
ciją temoje “Kas Buvo Anti
kristus?” Prasidės 7 vai. vąka- 
re. Kviečia Rengėjai.

wal-Kavaliauskas. Jis kandi

KONVALINKA-REPUBLIKONAI... NEGALI užsiginti IR 
NEUŽSIGINA .kad vyras kuris stovi užpakaly jų CAM- 
PAIGN yra vyras, kuris buvo ATSAKOMINGAS už NE
GARBINGĄ ir BLOGĄ CICERO miesto reputaciją prieš 
1932 metus!

Dabar KONVALINKA vėl nori būt “BOSU”. Jis jau tu 
ri NAUJĄ setą “kandidatų”... NAUJĄ setą PASTUMDĖ 
LIŲ! BET jeigu tas NAUJAS setas PASTUMDĖLIŲ,. 
KONVALINKA-REPUBLIKONŲ kandidatai sugebės SA 
VO PAŽADAIS SUVILIOTI ŽMONES... “ED” KONVA 
LINKA vėl pastatys CICERO VISAI TAUTAI ANT PA 
JUDROS.

New Gentury Tavern
3149 South Halsted Street

Tel. VICTORY 2679. CHICAGO

Teatrą , 
tiklais. Impor

SPRINGINN
Mūsų užeigoje visados geros rūšie* 
degtinė, alus, cigarai., cigarętai h 
škąnus užkandžiai Platforma dėl 
Šokių veltuii draugijoms, iš^ažiavi- 

matas ir parėtas. > Sdvihirikai

Kvedarų Koncertas, Ghicagos Lietuvių Au- 
• . altarijoje, 3133 South- Halsted šttėbt, 4 f. V. 40fc.

BALANDŽIO 12—Raudonos Rožės Kliubo Velykų parengimkš, 
Liųt. Lietuvių LiuOsybės svetainėje, 14th strfeet ir 40th

Pirkite Gėrimus Vely- 
koms Pas Lietuvį

DidžiausiS pasirihkiirias visokiu gė
rimų — degtinės. ( vyno iš bačkos, 
alaus kėisais .ir bačkutėmis. Pris
tatome i namus, . ... . .
MONARCH WINE & LIQU0R CO.

JOHN GAŲBĄS, Sav. z 
3529 S. Halsted St. Botilevard 7258

žmogus pateko į policijos 
rankas už vagystę ne dčltb, 
kad jis butų buvęs profesiona
lus vagis, bet dėka to, kad bu
vo perdaug ragavęs degtinės. 
Tas žmogus yra Frank Stevens, 
43 m. Jis pirma apiplėšė krau
tuvininką prie 5627 W. North 
Avė., o po to įėjo i aludę ir, 
išsitraukęs pluoštą pinigų, ėmė

datuoja į • kolektorius. Yra

Halsted Street. Bankietas—5:30 v, 
v. 75c. Gros Stephens hevelers orkestras

šiuo vyru yra “ED” KONVALINKA ... buvęs “BOSAS’ 
Republikonų partijos kuomet NENAUDĖLIAI valdė mie
stą ... ir jis yra Republikonų Partijos “BOSU” ŠIANDIE

IIIGH LIFE INN
Kviečių visus draugus it pažištairius 
atsilankyti į mano užeiga. Visados 
bandas! geriausios rūšies degtinė, 
alus, cigarai, linksmas ir iriaridagus 

patarnavimas. , 
MARIE MARRĖL. Sav.

3416 S. Wallačė Št.
Tel. Boulevard 3489.

GERB. Naujiėnį skaityto
jo! ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti Į tas 
krautuvės; kurios skelbiasi 
Naujienose.

seimo delegatų rinkimą 
pritašyti pE

kari* 
didataš į gubernatorius, kuris rytoj kalbės lietuviams. Jis dd- 
lyvaus masiniame mitinge, kurį rengia MarųUette Parko Lietu
vių Demokratų Kliubas. Mitingas įvyks vietos parapijos salėjė

nepabėme Horherio kandidatii- 
ros į valstijos gubernatoriuš, 
tai jis su Savo šalininkais pri
sidėjo prie republikonų, re
miančių tą. bilių. Tačiaus vis- 
tiėk tas bįliuš buvo legislatu- 
ros atmestas. "

Reguliarė demokratų organi
zacija nei pirma buvo, nei da
bar nėra priešinga' pastoviui 
registracijai, jei? ji butų pritai
kinta visai Illinois Valstijai, b 
ne liestų Vien Chicagos ir ki
tus didesnius?- miestus.

Sulig to republikonų ir tlor-

BISMARK TAVERN
Mano užeigoje visados randasi 
ros Hišieš degtinė, Bismarck alus. 
Cigarai ir mandagus, patarnavimus 
Taipgi yra svetainė dėl mitingų, vė- 
s tu viri, bėrių ar kitų pareriginlų. Sta
lai dėl moterų armergihų, gražiausi 
barai Chicagoje. už kuriuos gavo pir
ma dbvaha pirtaojė pasaulinėje pa
rodoje, Chicagoje, 1893 m; Neuž 
mirškitė apsilankyti pas našliuką. 
JOS. KIAUDA. 6101 Šri. Štate St.

us vartojama Primaryba
? _ t ■ • ■ i • • -

‘ OFFICE OF COŪNTY CLERK 
OF COOK COUNTY, ILLINOIS

STATE OF ILLINOIS )
COUNTY OF COOK * SS-

Sutinka su provizijom sekcijos .34 
Illinois Primary Rinkimų Įstatynįo. 
AŠ šiuomi liudiju, kad popieros spal
va kuri ”, .
liotamš atsakomų Partijų dėl Priiria- 
ry Rinkimų, kurie bus laikomi vijo
se priciriktupše ir distriktuoše Cook 
Kauntes Paviete, po. jurisdikcija Cook 
Karih'tes Klerko, Ahtradienyj, Balan
džio 14, 1936, tūri būt kaip seka:
DEMOKRATU,PARTIJAI MĖLYNA 
REPUBLIKONŲ
PARTIJAI .........   GELTONA

įft Paliudymui kuriuo, Aš 
Srivo ranka šiuomi pridedu Cook 
Kauntes antspaudų šia Kovo 30 
dienų, A. D, 1936.
MICHAĖL J. FLYNN 

COUNTY CLERK OF
COOK COUNTY, ILLINOIS.

nerio demokratų pastovios re
gistracijos įstatymo projekto, 
po preCinktų registracijos spa
liu mėn. 1935 m., kad užsire
gistruoti, balsubtbjas butų tu
rėjęs tani vykti j miesto rotu
šę vidurmiestyje. Rihkimų ta
ryba, savo nuožiūra, butų galė
jusi skirti po Vieną rinkiihų 
vietą kiekvienam wardui. Dėt 
tbkis j'strityirias butų škriu- 
džiausiai atsiliepęs į žhioifeš 
nemokančius paširiašyti.

Daug hepatogunių
Kad užsiregistruoti, balsuo

tojas butų turėjęs pasirašyti 
ant dviejų ‘kortelių, pagamintų 
tam reikalui. Negalintis pasira-

Hi'enu, 1:55 valan- 
sulaukes 

amžiaus, ginies ‘ Kauno 
Raseinių apskr., Vaiguvos 
.‘■j “j.

Amerikoj, išgyveno 35 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

dukterį Bronislavų Šimkiene ir 
žentą Stanislova, 1 anūką, 
nephėws KųriOli ir Petrą Scliil- 
leriuš riiecęs Pranciška Zobė- 
rienė ir Anele Čizinauskienę ir 
gimines. , . . ,

Kurias ^šarvotas randasi 
1642 W. 44th St.

Laidotuvės ivyks pirmadienį 
balandžio 6 diena, 8:00 vai. ry
ta iš namų į šv. Kryžiaus 
parapijos bažhyČia, kurioje at
sibus. g-edulingoš pahialdos už 
velionio siela, o iš ten buš nu
lydėtas i šv. Kažimieto ka
pines.

Visi a. a. Adonio JUcidus gi
minės, drdtigai ir pažyštahii 
esat mibširdžiUi kviečiami da
lyvauti laiddtuvėšė, ir suteikti 
jam ųaJikutini patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliude liekame.
Duktė,, žentas, anūkas, 
nephews, nieces ir gimines.

Patarhduja laidotuvių direk
torius L. Ežerskis, Telefonas 
Pullman 5703.

HENRY A. PATKA
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

1734 West 48th Street 
TELEFONAS YARDS 3713

Party, Chicagos Lietuvių Auditorijoje, - 3133 South ridl- 
sted Street, 7:30 vai. vakare. Tikslas padengti išlaidas 
meno ir dailės parodo, vkufi rengiama Maudei Brothfehs 
krautuvėje, taipgi atgabenti eksponatų iš užmiesčio. DHtig 
dovanų laimėjimui ir gražuš programas. Bilietai 25b;

GEGUŽĖS 3.—Chicagos Lietuvi^ Dafuįįjjos Iriičiabijbs, DoVriiių 
Laiiriejimų, šokių ir įdomybių vakaras, Ashland Bodlfe- 
vard Auditorium; kampas Ashland Bbulevard ir Van 
Burėn Sts. Pradžia 2:^0 v. p.p. įžanga $1.00.

GEGUŽĖS 10. — Chicagos Lietuvių Choro ‘‘Dirmyn” Rėmėjų 
Bankietas ir šokiai, Saddle ir Sirloiir Club, Stock Yards 
Imi, 42nd 
Šokiai—8

Laiškui Pašte
Šie laiškai yra atėję iš Ev 

ropos. Kam jie priklauso, te 
gili nueina . į vyriausįjį paštfi 
(Carial ir Vdh Biiren streets) 
ir prie langelio, kur padėta 
iškaba “Advėrtišed 5^ihdow” 
klausia laiški}.

DVIMETINĖS MIRTIĖS 
SUKAKTUVĖS 

EDMUNDAS MANKUS
Persiskyrė su šiuo pasaulių 

balandžio .4 dienų, 1934 m. su
laukės 15 mėtų amžiaus, gimęs 
Chicagoje. 
nuliūdime 
Mankienę po tėvais Grigaiciu- 
te, tėvų Juožapų ir broli Ri
chardų ir kitus gimines.

Jau praslinko du metai kai 
tave musų, mylimas Edwarduk, 
nemielaširdingoji mirtis ištrau
kė iš musų tarpo. Tavo mo
tina ir broliukas tave musų 
brangusis, laukiam sugrįžtant, 
bet inusu laukiinds veltui.

Visokios gėlės ■ pranyksta ir 
vėl pavasari sugrįžta, bet tų 
jau nebesugrįžti. Laikui bė
gant gal kas ir pamirš tave, 
be tu mano 4 brangusis sunau 
pasiliksi motinos širdyje am
žinai. Mylėjau tave kuomet 
buvai gyvas, taipgi neužmiršiu 
tavęs ir dabar. Tu pas muš 
jau, nebesugrjši, bet mes ankš
čiau ar vėliau pas tave . atei- 
šime. Lauk mus ateinant.

Nuliūdę liekdmė,. 4 
, TaVb motinų Domicėlė,

Broliukas Richardas.

. UŽEIKITE PAS. LIETUVĄ
PETER’S BŲFFET

Prieš Hjghwa
Tavern Pale Aluš __
tuotas ir Amerikoniškas Vynas ii

Degtinė. Sandvičiai ir Chile.
PETĖR KAZWELL, Sat.

'6334 So. VVeštern Avė.
Tel. Prospect 5086 Ghicago, Ui

MIKE STRAINIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio..2 dienų, 1:45 valan
dą ryto 1936 m., sulaukęs pu
ses amžiaus, gimęs Lietuvoj.

Amerikoj išgyveno 31 metus. 
Paliko dideliame nuliudime 
Dukterį Ona.

Runas pašarvotas randasi 
koplyčioj 2132 W. 21st St.

Laidotuves įvyks pjrmadienį 
balandžio 6 diena, 2:00 vai. po 
pietų iš koplyčios i Concordia 
Kapines.

Visi a. a. Mike Strąinįo gi
minės, draugai ir pažystami 
ėsat nubŠirdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Į f ' ■

Nuliudus lieka.
v Diikte.

Patarnauja laidotuvių direk
torius Kruse, Tel. Canal 
2659.

KONVALINKA yra atsakomingas už “KRUVINUS RIN
KIMUS” 1924 ir 1928 metuose. Jis atsigabeno MUŠEIKAS 
...SLOGERIUS j CICERO VOGTI BALSUS laike rinki
mų. Jis išdavinėjo ĮSAKYMUS, kad muštų PADORIUS 
žmones... kad juos kidnapintų. GALVOS buvo skaldo
mos ... KRAUJAS upeliais griovelio ... BALSUOTOJAI 
buvo pilni baimės už savo GYVASTIS.

IR kai BALSAI buvo suskaitomi 1924 ir 1928 metuose, 
KONVALINKA buvo PATENKINTAS ... neš NENAUDĖ
LIAI atliko gerą darbą ir KONVALINKA buvo “BOSU?’

šyli butų turėjęs Uždėti savo 
žeriklfeij dviejose vietose ir pHe 
to registracijos taryba butų 
tupėjus tą žmogų Smulkiai ap
rašyti ant tų kortelių. Šitokia 
kištėhia bulų labai affeiihkinUSi 
Registratorius ir balsuotojus, 
ji'ėms butų pridariusi daug rib- 
patoguhių.

šitokia pastovi registracija 
butų sulaikiusi tukštahčiuš bal
suotojųnuo registravimosi. 
Dahg'elis nėmokahčių pasirašyti 
ir nenorihčių prie tb registra
toriams prisipažinti, butų Vėri- 
gę registracijos 
da nebūtų galėję balsuoti.

Šio netikusio registracijos bi- 
liaus rėmėjai buvo republiko- 
ririi ii* Hornfetio demokratai. 
Aišku, šis biliuą buvo priešin
gas gerovei paprastų žmonių, 
kuriuos visada Užstoja regulia
rė demokratų organizacija.

CdOk County Lietuvių Demo
kratų Lyga

JOhas V. Rėkus, piritu 
Jonas L. Juozaitis, naši.

BALANDŽIO 3—^Motetų J. T. Zuris Bobštbrs Koihiteto Mašs 
Mitingas. Chicagos Lietuvių Auditorijoj^ Įvairus progra 
mąs ir kalbėtojai, tarp jų kahdidatas J. T. Žūtis.

BALANDŽIO 4—L. Socialistų Sąjungos Chicagos Centralinis 
Kuopos Draugiškas Vakarėlis, W. Nfeffb svetainėje, 24Š5 
So. Leavitt Street, 8 vai. vak. įžanga 50c.-r-už tą patį 
užkandžiai ir gėrimai. Kalbės “N?’, rėd. P. Grigaitis, 

’ grįžęs iš prakalbų maršruto rytinėse valstijose.
Bal. 4 — 12-to Wardo Lietuvių ArtteHkbš Deihbktetiį Orgarii- 

zacijos bankietas pagerbimui John T. Zurio, Hbllywodtl 
svetainėje, 2417 West 43rd štreet. Programas* vakarie
nė, šokiai, kalbėtojai. Įžanga $1. Pradžia 8 V. V.

BALANDŽIO 5—9-to Wardo Lietuvių Reguliarių dembknatų ma
sinis mitingas parėmimui John T. ŽiiriO it Shėldbh \V. 
Govier. Strumilos svetaihėje, 15Š R. 107 th Street. Gra
žus programas* kalbėtojai, taipgi dykaį alus, kurį suah- 
kavo įvairus biznieriai. Pradžia 1:30 v. p, p. Įžanga vi
siems veltui.

BALANDŽIO 5

KAZIMIERAS BAGUČANSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 1 dieną, 7:30 vai. 
vak. 1936 iri., sulaukęs puses 
amžiaus gimęs Lietuvoj, Šiau
lių apskr., Pakapės ,kaime. ,

Amerikoj išgyveno 22 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Barbora (no pirmu vy
ru čarUpiene) posūni Ralph, 
dukterį Kazimiera. 2 poduk
ras Anele ir žentą Thurman 
Melville ir Melvina. pusseserę 
Emilija Sonka ir švogerį, pus
broli Juozapa Bagučanski jo 
šeimyna ir gimines Amerikoj, 
o Lietuvoj brolį Pranciškų jo 
šeimyna ir giminės.

Priklausė organizacijose Jau
nu Liet. Tautiško Klitibo.

Kūnas pašarvotas randasi 
koplyčioje, 3307 Lituanica Avė.

Laidotuves ivyks Pirmadienį 
balandžio 6 diena, 1 vai. po 
pietų iš koplyčios i Tautiškas 
kapinės.

Visi a. a. Kazimiero Bagu- 
čanskio gimines. draugai ir 
pažystami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ii- suteikti jam paskutini pa
tarnavimu ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Moteris, suniis, dėkle, 
podukros, žentas.
ir gimines.

SLAi PAŽANGIŲJŲ 
IRIŲ KAN- 
DIDAtAI 
RiNKltettosfe 

ir Balandžio 
in6it 1936 

bž iUOS ŽADĖKITE 
KRYŽIUKUS!, 

Prezidentas ADV. B. J. BAGOČIUS 
Vice-Prezid. J. K. MAžUKNA 
Sekretorė, P. JURGELIŲT® 
Iždininkas, ADV. K. P. GUGtŠ 
Iždo Globėjai:

E. MĮKUŽIŲTĖ 
. 4 MILIAUSKASDr.-Rvotėjas,}. S. STANISLOVAITIS

CLUB RAJAH
6627 Š6. VVėsterh Avė.

Prospect 10432
DINE & DANCE

4 Flėor Sh6ws Kas Vakarą 
su

Sunny Bouche, M. C. 
ir Ali Star Revue 

Vištienos ir Steko Vakarienė 
Be Cover ar minimum charge 
Estelle Andrulis ir motina, Sav.

Palaidojimas
SU PLIENO KARSTU IR 

PATARNAVIMU.
Balsamavimas, rūbai, palmos žvakes, 
karavanas, automobilius vienu žodžiu 
pilnai ir iškilmingai palaidojam už 
$200.—šis patarnavimas yra kartu su 
musu gražia koplyčia arba su kara
vanu tiesiai iš namų.

Tavernos
Kur Snsirenka Lietuviai .

THOMAS BUFFET 
Gražiausia lietuvio vieta Jacksbn 
Parke. Geriausios rūšies degtinė, 
Berghoff alus,. vynas, cigarai. Kaš- 
dięn.šilti valgiai ir sandwiches. Penk- 
ta’diėhiais .žuvis, šeštadienias muzi
ka. AtvažiaVe į Jacksoh Parka nepa
mirškit aplankyti šios gražios vietos. 
THOMAS ALEKSYNAS. Savinitikas 
6828 Stony IslAnd Avė. Faitfax 1104

SEKMADIENI
....  ■ ..... . ....................... Ą ■■■!■■■■ IK

SLA. 260-tos Kuopos mėnesinis susirinkimas (sekm., bal. 5) 2 
vai. pp. Margučio svetainėje, 6812 S. Wefefern avėhue. 
SLA. Pildomosios Tarybos 
Nepamirškite savo dradgiis atsiVešti 
SLA. 260-tbs kuopoš. K. Liutkus, seki*.

SLA. 129-tos Khopos mėnėšiilis susirinkimas (šėkm., bal. 5) 1:80 
v. p.p. priprastoje svetainėje. Bus balsavimai į Pildomą 
Tarybą ir seimo delegatų rinkimai. Nariai, atsilanky
kite ir atiduokite balsiiš toms ypatbihs, kurios labiausiai 
tinka urėdams. Pirm.

SLA; lt8 Ktibpos mehesinis susirinkimas (sekm. bal. 5) papras
toje vieloje, priprastu laiku. Pildomosios Tarybos ir 
seimo delegatų rinkimai. Buš renkami ir komisija kon
stitucijos pataisoms. Atsineškite gerų sumanymų. Kiek
vienas narys lai pasidarbuoja gavimui naujų Įtarių. t>. 
Walaniinas.

Kruopiškių Progrešyvio Kliubo susirinkimas (sekm. bal. 5) 10 
vai. ryto, 2007 West North avehue, antram aukšte. Visi 
nariai kviečiami .atsilankyti, turim keletą svarbių rėi- 

1 ' kalų apsvarstyti. Rašt. V.J čepuleVičitis.
Simano Daukanto Draugijos mėnesinis susirinkimas, (sekm. 

bal. 5) 12 vai. dieną, Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 3133 
South Halsted Street. Nariai kviečiami būtinai atsilan
kyti. Nariai, atsilikę su mokesčiais, prašomi atsiskai
tyti. P. K.

Liėtdvitį Keistučio Pašelpos Kliubo mėnesinis susirinkimas 
(sekin. bal. 5) Hdllywobd svetainėje, 2417 West 43rd St., 
12 vai. d. Mokestis galima užsimokėti nuo 11 vai. ryto. 
Yra pageidaujama, kad visi atsilankytų; nės yra daug 
svarbių tarimų. Konteštantai būtinai dalyvaukite šiame 
susirinkime. B. Rudgalviute, rašt.

D-jos Šv. Petronėlės susirinkimas (sekm. bal. 5. Šv. Jurgio pa
rapijos salėjė, 1 vai. pp. Narės malonėkite laiku pribūti. 
O. Kliučinskaitė, rašt.

SUSIRINKIMAI

______ir geriausias valytojas
Brighton Parke. Valome visokius dra-

.. . "" J.

Darba atliekame kuogenausiai, ries

Darba riaįjpaih iš nairių ir,pH 
namus 
TONY 

2555

MASTER WIND0W SHADE CO.
' S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

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

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

-

............ 1 ........... » ■ •
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Šį vakarą L Sociali
stų Kuopos Draugiš

kas Vakaras
Kalbės “N” redakto 

rius, P. Grigaitis
šį vakarą atsibus metinis 

Chicagos lietuvių socialistų 
draugiškas pasilinksminimo pa
rengimas Neffo svetainei, 2435 
S. Leavitt Street. Pradžia kaip 
8 vai. vakare. Įžanga tik 50 
centų ypatai, už tai pat bus 
pateikta užkandžiai, išsigert- 
mas, programas, kalbos ir šo
kiai.
• “Naujienų” redaktorius Dr. 
P. Grigaitis papasakos patirtus 
įspūdžius laike tik užbaigto 
prakalbų maršruto po rytines 
valstijas, kur patsai vis turė
jo ieškoti būdų kaip išbėgti iš 
ten gręsiančio “potapo”.

šis vakaras yra rengiamas 
Lietuvių . Socialistų Sąjungos 
Chicagos Centralės kuopos, 
kaip ir kas metą, kad sutrairk- 
ti didesnę dalį draugų ir ma
lonioj nuotaikoj artimai vieni 
su kitais pasidalinti gyvenimo 
įspūdžiais bei pasilinksminti.

’' Kvieslys.

darbininkų . atlieka labai daug 
darbo, išmesdamos daug darbi
ninkų į bedarbių eiles.

Tos mašinos į trumpą laiką 
užpildo sandėlius, ir tada pri 
sieina ir palikusių darbininkų 
paleisti. Be to, daug mėsos 
Amerikon įvežama iš Kanados 
ir Pietų Amerikos, kur Ameri
kos firmos turi savo skerdyk
las. Ten ir galvijus superka už 
pigesnę kainą, ir jl^rbininkai 
už mažesnį atlyginiiną* dirba.

Nedarbą skerdyklose labai 
atjaučia apielinkės biznieriai, 
nes jų biznis priklauso vien 
nuo skerdyklų darbininkų.

Senas Petras.

Negalėdama atrasti 
tėvų mergina bandė 

nusižudyti
Moterų teisme vakar atsidū

rė 19 metų mergaitė, Betty 
BernąKd. u Ji mažai težino apie 
savo, praeitį, nežino kur jos tė
vai. Nuo pat gimimo ji ėjo per 
rankų rankas ir žino tik tiek, 
kad ji nelegaliai gimusi. Nega- 
lėdama surasti . tėvų if negau
dama darbo, mergina bandė nu
sižudyti.

IR VĖL MES SAKOME
Nepraleiskit Syki Gyvenime Pasitaikančios 

Progos 
ATSILANKYKIT I DIDŽIAUSI IŠPARDAVIMĄ 

NAUJAI ĮGYTU AUTOMOBILIU CHICAGOJE
Nepirkit nei naujo nei seno automobiliaus pirm negu atsilankysit į 
musų showruimius.
MĖS PILNAI GARANTUOJAM, KAD SUTAUPYSIT NUO $100 IKI 
$200.
Virš 150 beveik naujų automobilių turi būti išparduota dabar.
Niekur kitur negaųsit tokių vertybių, nes mes esame Tikra Automo
biliu Finansavimo Kompanija.
Musų 20 metų teisingas patarnavimas yra musų garantija, kad pilnai 
busite užganėdinti. Kiekvienas karas yra stropiai peržiūrėtas musų 
mekaniku ir tarnaus jums ilgus metus.
DE SOTO tikrai naujausias 1935 

Sedan,' važiuotas tiktai / keletą 
šimtų mylių. Garantuotas 
kaip naujas. Kainavo $1275. 
Musu $545
kaina ...........  vtv

STUDEBAKER, 6 tikras 1935 ke
turių durų/ Sedan, kaip nau
jas visais atžvilgiais. Taipgi 
1933 Sedan kuris beveik' ne
buvo važiuotas, $9A£% 
tiktai ...........y............

MM)

PODGE paskiausis1934 De, Luxe 
Sedan. Mažai važiuotas, iš
rengtas 6 ratais. Radio, tron
ku. heateriu. Negalima at
skirti nuo naujo, taipgi Se
dan kaip naujas, 3 4 C 
tiktai,..  „...j, . M. I W

CHEVROLET tikras 1935 Sedan
- gražus, mažas karas 

kaip naujas, tiktai .“."t v
CHRYSLER paskiausis 1934 De 

Luxe ' Sedan. Garantuotas, 
kad yra tokiam stovyj kaip ii 
naujas. Turi 6 ratus. Radio 
heateri, saugus. Mes taipg:' 
turime 1932 Sedan kaini nau
ją. Musų kaina ’ 
tiktai ..................

OLDSMOBILE 1034 Dė Luxe Se
dan. Gražiausias ir ekonomiš
kiausias karas. Visai naujam 
stovyj. Su 6 rhilitary ratais, 
heateriu, saugiais stiklais. Rei
kia pamatyti kad ' įvertinti, 
taipgi 1933 Sedan, ; $9Q£) 
tiktai ...... ....

..............      v.Į   ■ r I  ............................................. —

REO ROYALE paskiausis 1934 Se
dan. Kaip visai nau- $901% 
jas, tiktai .....5.............. ,

ESSEX TERRAČLANĘ 1984 De 
Luxe Sedan. Garantuotas, kad 
geras ir tarnaus kaip nauias. 

Musiį kaina $9Q£%
tiktai .................... ;...; Cvw

r..

Chicagos Skerdyklo
se Mažai Darbininku 

dirba

Rytoj Kvedarų 
Koncertas

PLYMOUTH naujausis 1934 De 
Luxe Sedan. labai mažai var
totas, turi ‘Knee Action”. Sau
gius stiklus taipgi 3 933 Se
dan kaip naujas, $9QI% 
Tiktai .......... 1...

PONTIAC ^1934 De Luxe Sėdau 
Puikiam stovyj kaip dieną kai 
paliko dirbtuve. Neturi ne’ 
ženklo. Su tronku, heptn**’V

, Musų kainą . k $494 
tiktai ... . ..............

Likusieji dirba ne pilną laiką, 
po kelias valandas į dieną.

Kiek tenka patirti, visos Chi
cagos. skerdyklų, Stock Yards, 
dirbtuvės dirba mažai. Daug 
darbininkų atleista iš darbo, o 
likusieji dirba ne pilną laiką, 
po kelias valandas j dieną.

Kadangi skerdyklų darbinin
kai yra mažai apmokami, tai 
dirbdami nepilną laiką ųe ką 
teuždirba. Yra sunku pragy
venti, ypatingai tiems, kurie 
turi šeimynas.

Nedarbo priežastys
Nedarbo priežastis darbinin

kai* visaip aiškina. Vieni sako, 
mažai darbo todėl, kad žiema 
buvo gili, daug sniego, ir nebu
vo galima pristatyti galvijų, 
paskui — tai potvyniai, o tre
čia priežastis— tai gavėnia. 
Gavėnios laiku žmonės sunau
doja mažiau mėsos.

Seno Petro nuomonė, kad di
džiausiu nedarbo kaltininkų 
yra įvairios automatiškos maši
nos, kurios su mažu kiekiu 

- . ..... . ..  - ■ ■ .. ......... .. ......

Rytoj, balandžio 5 d, Chica
gos Lietuvių Auditorijoje į- 
vykstą Kvedarų koncertas. Pra- 
grame dalyvaus Antanas P. 
Kvedaras, kuris jau per 13 mė
tų veda įvairius chorus; D. 
Kvedariene, dainininke ir kitos 
artistinės jėgos. Koncertas 
prasidės 4 vai. vakare. Įžanga 
40 centų.

Darbininkas Žuvo 
palaidotas pjuvenose

William Metcalfe, 2019 We- 
IJingtpp avenųe, mirė, kai ant 
jo užgriuvo visas tonas piuve- 
nų, lentpjūvėje, Chicago Mill 
and Lumber Company, 940 
Ogden avenue.

Kas Dirba Orlaiviu- 
tais?

FORD paskiaušis 1934 Sedan kaip 
naujas. Mes taipgi turime H- 
1933 Sedanus taip $991% 
pigiai kaip ... ...... ....

K■

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co.
8750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

Farmš for Sale
Ūkiai Pardavimui

COAL
COAL BACK TO OLD 

PRICES!
High Grade Northern Illinois Coal 

Direct Frbm Mine. '
2 TON MINIMUM

Mine Run ............... $3.75
Lump ..............    $4.00
Egg .........................  $4.00
Screen ...........   $2.75

$2.00 per ton truckerš charge.

Phone, Day or Nite — 
KEDZIE 3882

per 
per 
per 
per

ton 
ton 
ton 
ton

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

Help Wąnted—Female
Darbininkių reikia

MOTERYS patyrusios prie sorta- 
vimo senų skudurų. ' Tiktai patyru
sios teatsišaukia. 
Stock Co.

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

Adresu:
MATH FESEL, 

1639 Orchard St. 
Chicago, III.

Central Paper
1265 W. North Avė.

MOTERYS patyrusios prie sorta- 
vimo skuduru. Continental Paper 
Grading Co., 1623 Lumber St.

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

REIKALINGA senyva moteris 
prie namu darbo. Nėra jokiu nesu
sipratimu. 2 maži vaikai —■ val
gis', guolis ant vietos. 4152 South 
Campbell Avė. Antros lubos.

-... . *... . ....... ..... ......... -............. „ -
FARMOS! FARMOS!

Pirkit farmas didžiojoj lietuvių 
ūkininką kolionijoj, kur jau suvirš 
500 lietuviu ūkininkauja. Tai yra 
Didžiausia Lietuvių Kolonija Ame
rikoj. čia apsigyvenę jausitės kaip 
Lietuvoj, yra labai gerų farmų ir 
pigiai parsiduoda. Atsišaukit

J. A. ŽEMAITIS 
Fountain, Mich.

BUICK 1933 De Luxe Sedan. Pas
tebėtinai grąžus karas, tar
naus dar daugelį metu. Mu
su kaina 
tiktai ...............Į ^0*90

PĄCKARD naujausias 1932 
De Luxe Sedan. < Tai yra pui
kiausiai ir gražiausiai pabu-
davotas karas. Išrengtas su 6 
ratais, radio, heateriu, tronku. 
'Užmotas tiktai 6.200 m v Ii u 
KAinavo virš $3,200'. $99i% 
Musų kaina tiktai .... ■■...... ... - ..... —■■—————

Mes taipgi turime, apie 50 karų 
kuriuos paėmjėm i mainus. Vi
sokio išdirbimp ir modeliu.
Gerai važiuoją ir taip $9IZ 
pigiai kaip ........r

■

Educational
________ MoKyklos____________
PRESS PESTGNING—MILLINERY 

LEARN PRESS PESIGNING — Pattern
Drafting, Prensmaking, Millinery or 
Power Maciūne Operating. Indivldual 
etructlons. Enroll now. Day or evenins 
claescs.. Reasonable rates. MobL mdd- 
e»-n eqnipped sehool. EstabliRhed 1902. 
Come in or write for free Booklet.

MASTER GARMENT SCIIOOL, 
. 400 South State St.

Financial
Finansai-Paskolos

UŽDARBIS 
•MOTERIMS

Moterys liuosu laiku gali sau už
sidirbti pinigu. Reikės pardavinėti 
labai gerus bargenus. Tie bargenai 
kiekvienai šeimynai yra būtinai rei
kalingi. Parduoti lengva. Nieko 
ilgai nelaukdamos moterys atsilan- 
kykit ir pasimatykit su

MAURICE LUSTIG
3410 S, Halsted St.

> —o~
PARDUOSIU mažą farmuke. gra

ži vieta. Gera vieta dėl bile kokio 
biznio, arti prie highway. Yra Įdė
ti visi Įtaisymai, gasas. elektra ir 
vanduo.

Randasi ant Lake Street U. S. 20, 
1% mylios ^fešt nuo Addison, 
North ’Side of higway, 13 mylių 
nuo Chicago Limits. Parsiduoda 
už pigia kaiha i greitą laiką. Var
das yra ant mailbox.

JUOZAPAS MOCKUS
R. F. D. 1

Elmhurst, III. .
' f "įĮ i »■ ■■■>■ .........-     

PARDAVIMUI 185 akeru farma 
ant Fox Rivėr su gyvuliais, trak
toriais įr visais įtaisymais. R 1 
Box 51, Sheridan, III.

90 dienu raštiška garantija ir dešimties dieną pasivažinėjimo išban 
dymas duodamas su kiekvienu karu. , - . ''Y
Tai tiktai kęletą karų. Mes turime vietos išskaitliuoti visus 150 Pui 
kių Bargenu. , . *’r "
TAI TIKRAI VIENA SYK’ PASITAIKANTI PROGA? 
NEATIDĖLIOKIT, BET ATEIKIT ŠIANDIEN ARBA RYTOJ PA< 
KOL STAKAS DAR PILNAS, ATSIMINKIT, KIEKVIENAS KARAS 
MUSŲ TURI TĄ GARANTIJĄ KAIP IR NAUJAS KARAS ARBA 
GRĄŽINSIM PINIGUS.
MES PRIIMSIM JŪSŲ SENĄ KARĄ KAIP PIRMĄ ĮMOKĖJIMA IR 
DUOSIME JUMS DU METUS ĮMOKĖTI BALANSĄ.

MES ATDARI KASDIEN IR NEDĖLIOJ IKI 9 VĄL. , VAKARO.

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

Atsiminkit musų numerį.

SKOLINAM PINIGUS
Nuo $25 iki $300 be komiso, nereikia 
turėti nejudinamo turto, paskola ant 
jūsų parašo. Taipgi perkam, mainom, 
parduodam morgiČius, namus, ukes. 
Turime apdraudos departmentą.
Namon Finance Corp.

6755 S. Westem Avė.

 ForRent
PASIRENDUOJA Storas su visais 

fikčeriais dėl groserio arba dėl ki
to biznio. Randasi tarpe didelių 
mokyklų. Renda $15 936 W. 33rd 
St. Tel. Yards 2074.

Tabako Krautuves
Tobacco Stores '

5 KAMBARIAI, naujai atremon 
tuoti, maudynė — $15, atsakomin 
giem žmonėm, 1905 S. Ruble St.

; t > .

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

Furnished Rooms

LOTŲ SAVININKŲ 
ATIDAI!

Budavokit Dabar!
Mes finansuosim ir pabudavo- 

sim ant jūsų išmokėtos žemės, 
niekad daugiau nebus taip leng
vą pasistatyti namą, kaip dabar. 
Jusu naujas namas bus suplanuo
tas ir smagus dėl jus ir jūsų 
šeimynos. . -

Be Įmokėjimų!
F. M. A. Insurance Company 

Paskolos. Finansuojam sulig su ju
su įplaukomis. Lengvus mėnesiniai 
išmokėjimai. Pasitarimas, Brie- 
žiniai ir Apskaitliavimas DYKAI!

H. M. ZEMON CO.
30 No. La Šalie St., 

Tel. STATE 7092
Atsakomingi namu statytoją! 

nuo 1916 — širhtai užganėdintų 
kostumerių.

Atdara iki 8 vai. vakare.

Meno , ir Dailės Parodoj, ku
rią rengia Lietuvių Jaunimo 
Draugija, vienas stalas bus 
pašvęstas (DariuLGiręnui ir Įeit. 
Vaitkui. Bus išstatyti doku- 
imentan lakūnų paveikslai, rep
likos jų lėktuvų ir įvairus fak
tai apie Skridimus.

Lietuviai jaunuoliai ten pat 
galės išstatyti savo padirbtus 
lėktuvų modelius ir už geriau
sius bus duodamos dovanos.

Kas turi ar dirba modelius, 
lai susineša su Vytautu Belia- 
jum, 3259 S. Halsted Street, 
tel. VlCtory 5259. —Z.

(i 4 GINKITĖS 
NAUJIENOSE

Iki Balandžio 30 
Dienai

Patalpa trijų skyrių: M $10, 
$16 .per savaitę. Poniirtinė 
$200 ir dar $50 extrą palaido
jimo reikalams. Mėnešiniai 
mokesčiai 50c., 75c., $1.25, ši
tie mokesčiai pilnai padengia 
pašalpą ir pomirtinę.

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

Įsirašyti Draugijon galima 
per musų konkursantus, Drau
gijos narius arba atvykite tie
siai į Draugijos ofisą. Ofisas 
atidaras kiekvieną panedčlį ir 
ketvergę nuo 9 ryte iki 8 vai. 
-imami nuo 15 iki 48 metų 
vakare, nedėldieniais nuo 9 ry
te iki 1 po piet. Nariais prL 
amžiaus.

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

1739 S. Halsted St. (2ros lubos)

4 TAISOM AUTOMOBILIUS
Perkam ir mokam teash. Parduo

dam ant išmokėjimo arba priimam 
sena karą i mainus.*“.; Matykit musų 
pertaisytus karus 
genai. 

___
4614 S. Western Avė.

LafayettCj*<1329

. Matykit musų
• tai geri bar-

» r j
WOLTERAITIS MOTOR SALES

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKčE- 
RIUS. visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storu fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les. registerfaą, ir ice, hąksus, Cash 
arba ant iŠmo^gįįmo. į " Pamatykite 
mus pirm negu nirksite kitur.

S. E. SOSTHETM & SONS 
STORE FIXTURES 

1900 S. State St.f ČALumet 5269

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

........—............i .......................... ‘į ......................................................■■■■

RENDON apšildomas kambarys 
dėl merginos* vaikino arba vedusiai 
porai. Su arba be valgio.

7034 So. Rockwell St.
’ i • , v • ■
RENDON' apšildomas kambarys, 

didelis ir Šviesus.
3227 Erilėrald Ave.,1 lubos

Trys tukstanČiaKlietuvių —- 
vyrų, moterų ir’ didelis skai
čius jaunimo yra nariais Chi
cagos Lietuvių Draugijos, ši 
Draugija yra pašalpos ligoje, 
pomirtinių, kultūros Draugija.

VERBŲ NEDĖLIOS 
APVAIKščIOJIMAS 

PRAKALBOS IR L. T. K. B. 
valdybos susirinkimas balandžio 5 
dieną, 2 valandą po pietų. Sanda
ros svetainėj, 814 W. 33rd St.. Atsi- 
lankykit, o patirsit daug nauju 
dalyku.

Kviečia Rengėjai.

A MALEVOTOJAMS IR
Z\tyClOS;NAMŲ SAVININKAMS 

Didžiausias 18 Metų Sukaktuvių 
IŠPARDAVIMAS 

1 galionas enamel w I V special .................

CLASSIFIED APS Į
Automobileš

’1.39
ir daugiau

1 galionas flat balta $4 
maleva ............... I

ir daugiau

1 galionas malevos 
visokių spalvų .......
Specialė maleva medžio 
darbui, ................  gal. •
1 gal. grindims ir trim varnish, • ir daugiau

išdžiūsta j 4 valandas 97c 1 galionas pirmos kl. Q3C
Taipgi visos kitos malevos, kempinės ir šepečiai. 

virs

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

i , DODGE 1935 4 durų Sedan
su tronku — mažai vartotas. Bar- 
genas. Priimsiu seną karą į mai
nus. (Dodge Dealeris).

CENTRAL AUTO SALES & 
SERVICE

3453 S’. Morgan St.
Tel. Boulevard 2510 

Matykit Paul Bruchas

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

—o-
;NASH pąskiausid modelio sėdam 

Nauju tairai. Įbudąvotąs metalinis 
tronkas. Važiuoja ir išrodo kaip 
naujas. Puikus motoras. Atsar
giai- buvo vartotas privatiškos šei
mynos. Paaukausiu už tiktai $225. 
Ant išmokėjimo atsakomingiein 
žmonėm.

3138 Clybourn Avė.

■■v

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis —- Prieina

momis išlygomis
$100; Importuoti ir Amerikoniški 

kaurai .......... ..... $15—$20—$25
$150 Amer. Qrįent kaurai $30—$85 
$135 gražus, nauji parlpr

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

de luxe .................. 1....... ...... $175
Atdara vąk. iki 9—Nedėlioi iki 5 v.v. 

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashl&nd Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

Taipgi gali renduoti 20 mašinų 
garadžiu.labai pigiai.

* 3464 Lituanica Avė.

Business Service
Biznio, Patarnavimas . ■

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

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

Hemlock 0800
4 0

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

1708 So. Halsted St.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė su namu. Storas ir, 4 kambariai. 
Viršuj 6 ir 4 kambariai su maudy
nėmis, 2 karu garažas, tik $5,300. 

4605 S. Paulina St.

PARDAVIMUI ice box laiko 350 
svaru ledo, kaina $30.00.

1421 W. 69 St.

•» . ............. ,
GROSERNĖ Iš MĖSOS MARKE

TAS, pilnai įrengtas," rezidencijos 
distrikte, be kompeticijos. C. F. 
Thierbach, 2210 Adams - St. Bellwood, 
Illinois.

UNIVERSAL STORJge"
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving

3406 S. Halsted Street
Phone Yards 8408

Miscellaneous for Sale
Įvairąs Pardavimai

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

CARR BROS. WRECKING CO.
(Ine,)

Parduodame Visokios Rūšies 
ANTROS RANKOS BUDAVOJlMUI 

MEDŽIAGĄ:
Nauja Statybai Medžiaga ir Malkos 

Lietuvi pardavėją; rasite musų
■ varde.

3003-3039 S. Halsted $t.
VlCtory 1272-1273

NAMU SAVININKU ATYDA1 
Musu biuras suteiks Pat arimus namų 
savininkams reikale, nesusipratimu sv 
rendauninkais. Mažą narinė mokės 
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryti 
iki ’ “ “ ‘‘
10

Personai
Asmenų Ieško

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, c/o Dr. A. 
Butko, 5320 W. Division St., Chica
go,. III.

8 vai. vak. Šventadieniais nu
ryto iki piet 
LANDLORDS BUREAU 

CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tel. Armitare 2951 
Mes esame jau $U0 adresu virt 

50 met

STOGAI IR SAIDINGAĮ ,
TAISAU NAMUS ir dengiu sto

gus, už prieinamą kainą. Darau 
darbą ant išmokėjimo. Darbą ga
rantuoju. '. ' ■

C W JOE LILEIKA
4185 So, Campbell Avė.

Tel. Prospect 3140

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

Tel. YARDS 1834

Situation Wanted
Darbo Ieško

PAIEŠKAU abelno namu darbo 
arba prie biznio —- Esu patyrus 
dirbti prie abelno biznio. Esu pa
vienė ir narėčiau ant vietos gyven
ti. Julia Kondrotas, 1657 S. Clifton 
Park Avė., Crawford 5980.

IEŠKAU darbo prie namų*ar bile 
koki nors, kad galėčiau užsidirbti 
pragyvenimą. Esu 28 metu amžiaus 
neseniai atvažiavęs . iš, Argentinos. 
Atsišaukite 1739 S. Halsted St. laiš
ku Box 418.

Help Wanted—Malė
Darbininką Reikia

- LIQUOR pardavėjai reikalingi. 
Klauskit Mr. Motei.

2038 W. 51 St.

REIKALINGAS kriaučius prie pa- 
. taisymo ir .prosijimo drabužių. At
sišaukite tuo jaus.

1 2614 W. 71 St.

FARMA Indiana valstijoj, 170 
akerių Žemes, visa dirbama, tik 5 
akeriai miško. Pasėtą 10 akerių 
kviečią. 20 akerių rugių. Yra 500 
bušeli!) komu. 300 bušeliu avižų. 
Visi gėrį budinkai. Gyv. namas 6 
kambariu su beismentu. Vanduo na
me, gazo šviesa, cementinė barnė, 2 
dideli vištininkai, 2 karu naujas ga
ražas, 4 geri arkliai, 10 karvių, 19 
kiaulių, 150 vištų, 8 kalakutai, visas 
reikalipgas mašinas, didelis sodnas. 
Man kaštuoja $18,000. Didelis bar- 
genas, parduosiu už puse kainos. 
Priežastis pardavimo — senatvė. 90 
mylių nuo Chicagos. Dėl daugiau 
informacijų kreipkitės 
f :AUJ. IWANOWSKI.

14227 s. Wabash Avė., 
Riverdale Station, Chicago, III.

PARDAVIMUI 120 akru farma — 
Geri budihkai — Visi gyvuliai — 
Rašykite Martin Dans, Rt. 5 — Box 
27, Mahston, Wis.
——- ---- —---- <-------—-------------
PARDUOSIU, mainysiu ant na

mo Chicagoj, gera farma arti mie
to ir Prie gero kelio Wis. 91 ake- 
ris žemės, 5 skėriai geros pievos, 
2 geri arkliai, 2 karvės, kiaulių ir 
vištą. Daug gero miško. Visos 
triobos geram padėjime. Pilnai iš- 
Unokėta.

Kreipkitės •
po'6 vai. vakare.

3422 So. Lowe Avė.
. 3 < lubos • .. • .

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

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

Republic 5550.

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

6645 So. Mozart St.

KEPTUVĖS įrengimas parsiduo
da, taipgi galite renduoti keptuve, 
5959 S. Wood St. Paaukausiu už ju
su teisinga pasiulijima.

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

6227 So'. Ashland Avė.

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

4600 So. Wells St.

GROSERNĖ pardavimui — su vi
sais fikčeriais. Biznis gerai eina. 
Išdirbtas biznis. Nebrangiai.

3512 So. Xowe Avė.

PARDAVIMUI greitai ir pigiai 
grosernė ir delicatessėn. Biznis iš
dirbtas. Svarbi priežastis, patirsite 
vietoje. 3735 So. Emerald.

TAVERN PARDAVIMUI.
2301 So. Westem Avė.

DIDELIS BARGENAS. Parsiduo
da pigiai bučernė ir grosernė, arba 
priimsiu mainais automobiliu ar lo
ta. Kreipkitės i Kiro ofisą.

3352 Halsted St.

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

2222 So. Wabash Avė.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

MES TEISINGAI PATARNAUJAM 
Kurie norite pirkti foreklozuotus 

namus, farmas arba už morgiČius, 
mes. turime dideli pasirinkimą nuo 
vieno pagyvenimo • iki didžiausiu 
apartmentiniu namu. 'Taipgi kurie 
negalite palupti namą, farma. lo
tus ar kitokios rūšies bizni. • Mes 
galime tinkamai Išmainyti. Kurie 
iš kitų miestą norėtumėt mainyti 
Chicagoj nuosavybes, mes išmainy
siu!. ’ Kreipkitės laiškais.

A. GRIGAS
2524 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 280® 
PAUL M. SMITH & COMPANY 

Real Estate and Insurance 
4631 South Ashland Avenuė, 2 lubos. 
Perkam, parduodam, mainom ka kas 
turite. Pagelbstime atnaujinti mergi
šius. 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.

NEPAPRASTAS 
BARGENAS'

Tokiu bargenu mažai tėra. 15 ak
ru žemės, 20 myliu nuo Chicągos. 
Yra namas 7 metu 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 tavemo ir gyveni
mui kambariai. Žemė eina pagal 
Archer Avė. Parduosiu arba mai
nysiu. Savininkas randasi ant vie
tos.

147{h ir Archer Rd.
Tel. Lockport 8025-Y-3

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

I.I.. ■■■■■■■■». H >.■■ ■■■ | | II. . I , | |,||

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

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

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

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

Republic 5550

TIKRAS BARGENAS $1500 cash 
gali nupirkti 4117 So. Maplewood 2 
flatu murini veneer. 4 ir 4 kamb. 
bungalow stogas ir basementas. 
Kaina $3950. Stanley Realty Co.. 
179 W. Washington, Tel. Randolph 
70551




