
u

AI-

VOL. XXIII_________________ Kaina 3c

Taikos Pastangos
Susmuko

Tautų sąjungai nepavyko privesti prie Ita 
Ii jos ir Ethiopijos taikos derybų. Šaukia 

tarybos susirinkimą pirmadieny
GENEVA, bal. 17. — Tautų 

sąjungos “komitetas 13” per 
visą savaitę dėjo pastangas su
stabdyti karą Afrikoj ir pri
vesti prie Italijos ir Ethiopijos 
taikos derybų tautų sąjungos 
rybose, bet'visos jo pastangos 
nuėjo niekais ir komitetas nu
tarė nutraukti savo darbą, o 
savo nepasisekimą raportuoti 
tautų sąjungos tarybai, kurios 
specialis susirinkimas yra šau
kiamas pirmadieny.

Dabar yra aišku, kad Musso
lini siekiasi užkariauti visą 
Ethiopiją ir niekam neleis tą 
jo nusi'sprendimą sutrukdyti. Jo 
armijos jau eina linkui Addis 
Ababa, kuris gali būti paimtas 
bile dieną.

Mussolini net ir Anglijai grū
moja, jei toji bandytų pastoti 
jam kelią.

Savo pranešime tautų sąjun
gai Mussolini atsisakė bet ko
kių karo paliaubų iki Ethiopi j a 
sutiks pradėti tiesioginias de
rybas su Italija. Tos derybos 
turi būti vedamos Italijoje, kur 
prie jų negalėtų prieiti užsie
nio korespondentai.

Mussolini betgi padarė vieną 
koncesiją ir tautų sąjungai: jis 
sutiko tautų sąjungą informuo
ti apie derybų eigą.

Mūšių paliauba turi būti su
tarta tik tarp Ethiopijos kar
vedžių ir Italijos maršalo Ba- 
doglio. čia, išrodo, ir bus pa
diktuotos tikrosios Italijos tai
kos sąlygos, o paskesnės dery
bos bus tik ratifikavimas Et
hiopijos pasidavimo.

Ethiopijos delegatai tokius 
Italijos paslulymus griežtai at
metė ir pareikalavo griežtesnių 
sankcijų Italijai.

Ethiopijos karalius 
šaukia savo vadų 

pasitarimą a 
' ' y**1 --- ----- 'L A-

ADDIS ABABA, bal? 19. — 
Karaliaus rūmuose slaptam po 
sėdžiui susirinko ethiopų gen
čių vadai ir kabineto nariai. Jie 
pripažino, kad padėtis šiauri
niame fronte yra kritiška.

Susirinkimui telefonavo ir 
pats karalius Haile Selassie, ku
ris su savo sunum tebėra šiau 
riniame fronte. Jie bijosi nau
doti radio, kad italai nesuži
notų kur jie yra. Tad turi ten 
kintis telefonu'.

Keliai iš Dessye į Addis Aba: 
ba yra labai prastame stovyje, 
taip kad kelionė automobiliu 
trunka aštuonias dienas. Delei 
aštrių pasisukimų, keliauti tre
kams ir tankams tais keliais 
yra labai pavojinga.

Valdžios veikimas ir miesto 
gyvenimas yra normalus. Tik 
vieni svetimšaliai nerimsta. Vie’ 
ni slepiasi savo legacijose, o ki
ti bėga užsienin, čiabuviai gi 
slepiasi kalnuose. Nors sankro
vos tebėra atdaros, tečiaus kai
nos yra žymiai pakilusios.

Banditai vargina ja
ponus Manchukuo
PEIPING, bal. 17. — Prie 

japonų vargų jų pačių sukur
toj Manchukuo valstybėje prisi
deda ir didelis siautimas ban 
ditų. Ypač banditai siaučia 
į rytus nuo Mukdeno. Delei te 
Amerikos konsulas patarė še
šiems Amerikos misionieriams 
pasitraukti iš Hsiripin. -

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

Apsiniaukę, biskį šilčiau po 
piet.

Vakar 12 vai. dieną tempe
ratūra Chicagoje buvo 40°.

Saulė teka 6:06, leidžiasi 
7:33.

Mussolini siekiasi 
užkariauti visą

Ethiopiją
* .»i* * ' • i ■ *< *

RYMAS, bal. 17. —Iš augšių 
valdiškų šaltinių patirta, kad 
Mussolini yra pasiryžęs visai 
sutriuškinti Ethiopijos imperi
ją ir visą ją užkariauti. To at 
siekimui jis nepaisysiąs jokių 
internacionalinių pasėkų, kokias 
tas jo žingsnis gali duoti,

Iš tų pačių šaltinių patirta, 
kad Italijos kariuomenė spar
čiai žygiuoja linkui Addis Aba
ba. Padidėjųęs italų veikimas 
ir pietinės Ethiopijos fronte.

Anglija sutinka tar
tis dėl fortifikavimo

Dardanelų
LONDONAS, bal. 17. —An

glija pasiuntė skubų atsakymą 
į Turkijos prašymą pakeisti 
Lausanne taikos sutartį ir leis
ti Turkijai išnaujo fortifikuo- 
ti Dardanelius.

Anglija savo atsakyme sako, 
kad ji pasirūpins tuoj aus su
šaukti Lausanne sutarties sig- 
natorų konferenciją ir pati ne
sipriešins Dardanelų atginkla- 
vimUi.

Matyt, Anglija skubiu atsa
kymu į Turkijos prašymą nori 
parodyti, kad yra kiti tokie pat 
skubus keliai pakeisti taikos su
tartis, nesistveriant tokių griež
tų žingsnių, kokius padarė Hit
leris laužydamas Versallės ir 
Locarno sutartis.

Naciai priešininkams 
teisti įvedė skrajo

jančius teismus
BERLYNAS, bal. 17. —Areš

tai dėl šalies išdavystės taip 
padidėjo, kad teko kurti skra
jojančius teismus suimtuosius 
teisti.

Teismai atvyksta j centrab- 
nius distrikto miestus, į kur su
gabenamos iš visos apielinkės 
bylos. Bylos nagrinėjamos slap
tai.

Daug komunistų, taipjau ir 
katalikų liko areštuota už ša
lies išdavystę.
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Mokiniai streikuoja

tvyko jPriva
Įspa

kontrolė

3 vaikai prigėrė

NaujienųRadio Programai
Nusižudė jauna tur 

tingų tėvų duktė

-tik $956.- 
siunčiami, į

Milionierius, kuris 
negali miegoti

7 banditai- apiplėšė 
traukinį New 

Jersey stoty

GENERALINIS 
STREIKAS 
MADRIDE

PRADĖJO KVOTĄ DĖL UK 
MERGĖS KALĖJIMO

1518
1091

1287
1299

1543
1047

1684
945

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.

1520
872

UKMERGĖ
Ukmergės kalėjime padarė re 
viziją ir rado žymių trukumų 
Kontakte su prokuratūra Valst 
kontrolė prieš dabartinį ir bu
vusį Ukmergės kalėjimo virši
ninkus pradėjo kvotą.

PJAUDAMI MEDĮ UŽMUŠĖ 
ŽMOGŲ

Kariuomenės teismo 
sprendimas Vis- 
gaudžių byloje

SEKRETORIUS
Jurgeliutė ............... .......

J. Vinikas ......................

ABINGTON, Pa
Savo kambary nusišovė Nancy 
Hajnes, 13 metų, duktė turtin
gų tėvų. / Priežastis saųžudys- 
tės nežinoma, nes ji buvo nor
malė ir sveika mergaitė. Mo
kinosi labai gerai.

Ji paliko raštelį, kuris bet
gi yra stropiai slepiamas.

IŽDO GLOBĖJAI
E. Mikužiutė ..........................
J. Miliauskas ........ ........... ......
S. Mockus ......... ...... ............... .
A. Zalatorius ........................

Senatas pašalino fe 
deralinį teisėją 

Ritter
KANSĄS CITY, bal. 17. - 

Adm. Byrd, kuris du’ sykiu va
dovavo dviem ilgom ir dide
lėm ekspedicijom į pietinio po
liaus srytį, dabar ruošiasi vykti 
tirti tropikus, ypač Patagonv 
ją, Braziliją ir Naująją Gvine-

DAKTARAS-KVOTĖJAS
Dr. J. Staneslaw ................................
Dr. M. Mikolainis ................... ...........

BERLYNAS, bal. 17.— Lai
ke bandomojo skridimo trijų 
motorų Vokietijos armijos lėk
tuvas, sugedus radio, atsimušė 
į kalną ties Bienne, Šveicari
joj. Trys lakūnai liko užmušti 
ir du sunkiai sužeisti.

HAZELTON, Pa., bal. 17.— 
Streikuojantys Hazle miestelio 
mokiniai stengiasi įtraukti į 
savo streiką dar tris mokyklas, 
taip kad u’žsidarytų mokyklos 
visame distrikte. Streikas ta
po paskelbta^ protestui prieš 
pašalinimą 12, mokytojų. Strei
ką remia ir tėvai. f

WASHING<TON, bal. 17. — 
Nors senatas po ilgo bylos nag
rinėjimo ir išteisino federalinj 
teisėją Halsted L. Ritter is Flo
ridos už ėmimą kyšių, bet ra
do kaltą už pažeminimą teismo 
savo elgėsiii ir nutarė jį paša
linti iš vietos.

11 žmonių žuvo riau 
sesė Jugoslavijos 

miestuose

30 ŽUVO BEDAR
BIOLAIDOTUVĖSE 

LVOVE
darbininkų atsakymas į fa

šistų keliamas riaušes. Strei 
kas prailgintas nery botam 
laikui

3 žuvo susidaužius 
lėktuvui

. VICE-PREZIDENTAS
J. K. Mažukna .......    ........
A. 0. šalna .... ..............................

KAUNAS.—Išaušus pavasa
riui, prasideda priverstinis lūš
nų griovimas. Vyr. statybos 
inspekcijoje yra 954 aktai pri
verstinai nugriauti lūšnas. Dau-- 
giausia lūšnų šiemet numatoma 
nugriauti Alytaus ir Raseinių 
apskrityse.

IŽDININKAS
K. P, Gugis ...... ..............

J. S. Lopatto ..................

CALCUTTA, Indijoj, bal. 17. 
—Rai Bahadur Ramjidas Bajo- 
ria, milionierius, šįryt pirmą 
kartą į 27 mėnesius užmigo ai 
miegojo tikru miegu 20 minu
čių. Negalėjimas miegoti jį la
bai vargino ir jis yra paskel
bęs “nė sepne nesapnuotus tur
tus” tam, kuris jį išgydys nuo 
bemiegės. Iš viso pasaulio jis 
susilaukė tūkstančių įvairiausių 
pasiūlymų kaip pašalinti bemie 
gę, bet nepaskelbė, kas jam 
pagelbėjo šįryt užmigti 20 mi
nučių.

Daktarai sako, kad jo be
miegė paeina nuo perdaug di
delio nuovargio.

KAUNAS.— Kovo 21 d. 15 
Lkariuomenės teismas pa • 
£lbe rezoliuciją Visgaudžių 

V. Visgaudis nubaus
tas kalėti visą amžių; jo nepil
nametis su’nus Benjaminas nu
baustas 15 metų sunk, darbų 
kalėjimo, A. Rapolas, kuris Maž
rimą vežė į Mažeikius, nubaus
tas 8 metus sunk, darbų kalė
jimo, V. Budrys, kuris Mažri
mą slėpė, 10 mėn., papr kalė
jimo, o jo žmona, St. Budrie
nė 1 met. papr. kalėjimo, bet 
nuo bausmės atleista su sąly
ga, jei laike 5 metų nenusikals.

Fordas pranašauja 
mokslo nugalėjimą 

piniguočių

VIENA, bal/. 17.> -^..Gautomis 
iš Užtikrintų šaltinių žiniomis, 
tarp 11 ir 14 žmonių žuvo riau 
šėsė dviejuose Kroatijos mies 
tuose, Jugoslavijoj.

Riaušės ištiko Samobar ir 
Nova Gradiska miestuose, po 
paminėjimo Kroatijos naciona
listo Kari Berkljačic, kurį už
mušė fašistai. Samobar vals
tiečiai užpuolė žandarmerijos 
stotį ir išskerdė joje užkluptus 
žandarus.

Lenkijos policija Lvove puolė 
laidotuvių eiseną. Mušis su 
policija tęsėsi šešias valandas

WAUSAU, Wis., 1 bal. 17. — 
Trys ūkininkų vaikai, Louiš 
Skrzypeczak, John Novak ii 
Roman Selinger, visi 14 metų 
amžiaus, prigėrė vandenio pil- 
noj žvyro duobėj prie Filmore 
mokyklos, Callel miestely.
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pjovė
leisdami 

virsdamas
do medį, kuris virsdamas 
šune sudavė Lašui per galvą ii 
jį pritrenkė. Lašas pasikama 
vęs keletą dienų pasimirė.

NUTLEY, N. J., bal. 17. — 
Septyni ginkluoti banditai api
plėšė bagažo seifą Erie paša 
žierinio traukinio, kada trau
kinys šįryt sustojo šioj nedi
delėj stoty pačiame rezidenci
nio distrikto centre.

Išpradžių buvo manoma, kad 
jie pelnė apie $58,000, bet pas
kui pasirodė, kad jų grobis bu
vo daug mažesnis 
55, kurie buvo 
Belleville banką.

Plėšikai dirbo sparčiai ir pats 
plėšimas užtruko tik kelias mi 
nutes.

MADRIDAS, trttf. 17— 
nijos sostine? Si&iidie yra 
paraližtfota revoliucinio pobū
džio generalinio darbininkų 
streiko. Įvairiose miesto daly
se girdėtis šaudymas.

Nors streikas turėjo tęstis 
tik 24 valandas, tečiaus Nacio
nalinė Darbo Konfederacija iš
leido spausdintas instrukcijas 
kitoms organizacijoms tęsti 
streiką nery botą laiką ir pri
duoti jam revoliucinį pobūdį.

Streikas tapo paskelbtas kai
po atsakymas į fašistų vakar 
sukelti riaušes, kuriose ma
žiausia trys žmonės liko nu
šauti. •

Judėjimas gatvėse sulaikytas 
ir gatvės beveik' visai tuščios 
Patruliuojantys streikieriai pri 
verčia užsidaryti kavines, san
krovas ir kitokas biznio įstai
gas. Tik vieni bankai tebėra 
atdari ir jų nekliudoma.

Darbo Konfederacija paskel
bė, kad streikas palies tik pat} 
miestą ir jo priemiesčius.

Policija ir civilė gvardija da
ro kratas raštinėse ir namuose 
žinomų fašistų, kuriuos kalti- 
narna už sumišimus, kurie ir 
privedė prie šio streiko.

Nacionalis policijos viršinin
kas liko pašalintas. Taipjau ta- 
pa paskirtas naujas vidaus rei 
kalų ministeris. Nužiūrimi pri
tarimu fašistams armijos ir po
licijos viršininkai liko uždaryti 
tvirtovėse.

Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 
ŠEŠTADIENĮ

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

Šią stotį 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.

orkunų km.
piovė 

ir kili 
medžius.

me- 
vir- 
vir-

šiandie gauta rezultatai dar iš 2 kuopų: 2, 131. Tokiu bu 
du žemiau paduodame 69 kuopų rezultatus.

Tose kuopose paduoti balsai pasidalino taip:
preziBentas

F. J. Bagočius
N. Rastenis .....

VARšAVA, bal. 17 
tinęs* žinios sąko; kad tarp 20 
ir 30 žmogių? užmušta susirė
mimuose Lvovo , gatvėse. > Dau
giau 100 žmonių sužeista, Val
džia betgi žuvusių skaičiaus ne 
skelbia. v V . / /

Policija siunčiama iš visos

ROKIŠKIS 
pil. Lašas Dusetų girioj 
medžius. Netoli jo 
žmonės 
Neatsargiai 
dį, kuris

TUPELO, Miss. — Vaizdas namų, kuriuos sunaikino viesulas. Nors namas beveik visiškai 
liko sugriautas^ bet šeima iš penkių narių, kurie viesulo metu buvo viduj, išliko sveiki.

1455
1163
1217

935

nizono. Kareiviai gi pattųliuo- 
ją priemiesčius, kad neprileisti 
naujų1 sumi^įtiių; 'p

Kova kilo kai laidojant du 
policijos • užmuštus bedarbius, 
policija puolė laidotuvių eiseną 
ir pradėjo į ją šaudyti. Muš
tynės gatvėse tęsėsi šešias va
landas. Bedarbiai apvertė gat- 
vekarius ir iš jų pasidarė bari 
kadas centralinėj Legiono gat
vėje. • z

Prasideda griovimo 
sezonas

PITTSBURGH, Pa. 
—Henry Ford, kuris 
čia su savo žmona privatfiiiafti 
vagone,- sako, kad ateisiąs laL-Į-byloje 
kas kada moksls nugalėsiąs pi 
nigus ir pasidarys vadovaujanti 
jėga. Jis taipjau pasmerkė ka* 
rą, finansininkus ir tinginu- 
mą. Apie finansininkus (pini
guočius) jis išsitarė:

“Jie pagimdė depresiją, kad 
galėtų išlaikyti kontrolę. Jie 
padarė spaudimą. Tad štai ką 
žodis depresija ir reiškia—pa
spaudimas žemyn.

“Bet mokslas pakeis visą 
sistemą ir atims galią iš fi
nansininkų. Aš galėčiau pasa
kyti ką aš manau, bet aš neno
riu savo pažiūras kam nors į 
kalbinėti”.

SL A. Pildomos T a 
rybos Rinkimai
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GAINESVILLE, Ga. — Miesto vaizdas.po to, kąi praūžė viesulas, kuris užmušė 200 žmonių ir padarė už milijonus dolerių 
•• nuostolių.

Forėst City, Pa.

Laimėjo pažangiųjų 
demokratai

> Aplamai Amerikoj btfvt> įsi
gyvenusi mintis, kad kietųjų 
mainų gyventojai yra visi BoČ- 
kausko tipo • gegužiniai, ku
riuos bįle nemokša-karjeęistaš 
gali už nosiij vadžioti, 
sįaiton .politišką 
kai>i t ai ą ' kelti/ Tiesa, ’ y?h t a 
tokių ‘'įą^tumSelįų^, bot šie pastaras

^litiską
^tj^Tieša, ’y^

SLA. rinkimai įrodys, kad di
delė dauguma kietųjų mainų 
narių yra protaujantys, pažan
gus žmones, štai daviniai SI^A. 
2-ros kuopos rinkimų: Bago- 
čius 12, Rastenis 3; Mąžųkna, 
Jurgeliute, Mikužiutė ir Dr. 
Stanislovaitis po 13, o šalpa, 
Vinikas ir Mikolaipis. po . lį 
Gifgis ir Miliauskas po 10, o 
Lopatto ir Mockus po 4. Dele
gatu į SLA. seimą išrinktai 
rimtas, pažangus vietos veikė
jas A. Kazlauskas.

— A—MAT! j

Detroit, Mich.

SLA. 200 kuopos 
balsavimai \

Prezidentas;
- •' Bagočius 5

7 Rastenis 25

■5**

GAJNSV1LLE, Ga. Gaisras, kuris sekė vieŠtilą, padarė miestui milžiniškų nuostolių.

I.........TT- T j 'l”""
■j" W.!'y

AMBULANCĘ PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTJ
W¥ARds 1741—1742

F. EUDEIKIS

Vicę-prėzidentias:
Mažukna 4 
šalna 25 •

Sekretorius:
Vinikas 31 .

Iždininkas:
Gugis 8
Lopatto 22

Iždo globėjai:
Mockus ?2 ■ 

. - - Zalatoris 15 
k Miliauskas 14 
^.y ^įįiku^utė

. taras Icvotėjas:
Stanislovaitis 12 
M'ikolainis 13 
Valibus 4

Norwood, Mass.
Musų SLA. -131 kuopa per 

ilgus metus bifvo “užviėŠpata-: 
vusi” Tumavičių šeimą. Nors 
šeimos nariai gyvena per įlie
tų metus Jamaica Plain, Bosr 
tone, bet kad palaikyti “tau
tišką - politiką”, Tumavičienc 
(drąsi,’ bet vos “šlebždavoti” 
mokanti moterėlė) priklausę 
prie vietinės 131 kuopos ir pil
dai sau šeimininkavo. Bet ei
liniai nariai paskutiniais lai
kais pradėjo rimčiau savo or 
ganizacijos reikalais rupinties, 
ir su labai teigiamomis pasek
mėmis. štai praeitą rudenį iię- 
minacljose Bagočius gavo 13, 
o Rastenis 17 balšų, bet finki- 

muose Bagočiite 29, o Rastenis 
jau tik 14. Mažukųa: nomina
cijose 9, rinkimuose 23; Jur- 
geliutė: nominacijose 2, rinki-, 
muose net 26, kada Vinikas, 
gavęs nominacijose 27, rinki
muose begavo tik 18. Gugis 
nominacijose1 gavo tik 10, o 
rinkimuose 30. Lopatto nomi
nacijose gavo 18, o rinkimuo
se tik 14. Į iždo globėjus no 
minacijose Mockui gavo 19, 
rinkimuose tiktai 15. Mikužiu- 
te nominacijose' 9^50^rinkimuo- 
se 28, Miliauskas ffi(rtTrtihacijose 
5, b rinkimuose 22. Reiškia 
kuopą jaū nuo šlamšto beveik 
apvalėm! Ir reik pasakyti aiš
kiai, kad pažangiųjų laikraščiai 
daro klaidą įtardami, kad vi
si “sandariečiąi” liko fašistai. 
Kaip, pas mumis, taip pat ir 
aplinkinėse lietuvių kolonijose 
rimtai ir nuoširdžiai bendradar
biauja su pažangiaisiais dide 
lis skaitlius žymių “Sandaros” 
veikėjų, kurie yra tvirti demo 
kratai ir liberalai, ir kurie 
biaurisi Vaidylos-Tysliavos-Kar- 
pinko fašistiška-klerikališka po
litika. Esu tikras, kad trum
poj? ateityje ir kitose miestuo
se bus panašiai pasielgta, ir 
tada Amerikos lietuviai galus 
vėl rimtai dirbti kultūros ir 
pažangos dirvoje.

Delegatais į seimą išrinkti 
rimti veikėjai, pažangus libe
ralą!'S tąsys Vasiliauskas ir Jo
nas Dixon. Mučytojas.

I. >'

Stop 
Itching 
Sltiii

Niežėjimo, išbėrimų ir Dedervinės—i 
Žemo greit palengvina skausmus nuo 
sušvelnina Iritaclją s nuo Eczemos. spuo
gų ir panašių odos nesveikumų. Per 25 
metus Žemo . vartojamas lr girląmas 
milijonų kaipo Svarus ir saugus vais
tas praSalinimul odos iritacijų. Užgir- 
tas Good Housefteeplrig ' Bureau. No. 
4874. 35c, 60 c, Visi vaistinin
kai užlaiko.

žemo
FOR SKIN iPRlTATICtNS

Garsinkitės Naujienose

Siunčiam Gėles Telegramų i Visas 
Pasauliu Dalis 

LOVEIKIS 
KVIETKININKAS

Gėles Vestuvėms, Banūiėtapis 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted St.
Tel. BOUlevayd 7314

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ, 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

‘ " ", ’J'1 "‘r'.ff !' 4Į 111 ................... . ....... . "■*" ■“ *"■*■   -i—' ,   4 — 

■,<, J. F. RADŽIUS
668 West |8th Street Phone Canal 6174

■ MAžaživi—_j «Lki J-—-—   j.,.*.....   ——    M. ii..,.. ■■—t ■ y.m.

t S. M. SKUDAS
718 West 18įth Street Phone Monroe 3877
...  .......... . i .y,. , ... . .........................        r,

1 J. ZOLP
1646 West 46th Streęt Phones Boulevard 5208-8413

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

rvery

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 23rd Place Phones Canal 2515—Cicero 5927

& G LACHAVICZ
, 42-44 Ea^t 108th St, Tel, pullman 1270 arba Ganai 2515

J. LIULEVICIUS
4092 Ąręhęr Avenue Pbone Lafayette 3572

8319 Lituanicą Avenue
1 U . , "t 'IĮ j. j|.'.K L! 'f j U1 -U1

; A. MASALSKIS
8307 Lituąnica Avenue phone Boulevard 4139

Phane Yąrda 1188

A. PETKUS
1410 South 49th Court Cicęro . Phone Cicero 3108

».. <./ - t y *: *-• ■ ■ ''V? ■ • ■ t . • ■ ’ ■ * r \ ,

■■ i . n —-p—-—— ' Hiii'MF.

“MANO SŪNELIS 
BUVO TOKS 

KODAS.
VERKDAVAU
ŽIŪRINT Į JĮ”

“TurėdĮayąų pfivjllotl, kad valgytų 
Ir neliūrint ką valgė vis buvo men
ka*. Visuomet bflslu dėkinga moti
nai, kuri man pasakė apie Triner** 
Bm*r .................. V

Trlnąr's Blttet Vyną* yra senas, at
sakanti* irotamifefa vąhtas, kuris ap- 
*auge nųą u^letė^ma, nemlę- 
gfojimę, t>lO0<> kvąpe, odos nesveiku* 
Įpaų ir negerumų skryty vidurių 
neveikimu, ir prldųpdą pasigėrėjimą 
Silpniems apetitam*. Galite gauti jo 
ytouM vaistinė**.

TRINER'8 EUXIP 
OF B1TTER WINE

fcff'ĮMt'.!..'..1.!! r............—

Jfceph Triner Oomptmy. Ohicago

/-"!» |i u i|UMWl>S

61366136 ARCHER AVENUE 
ARGO, ILL. 

Stanley Tomashunas, Sav.
Suipmit 4#9 •

Sav.

Pąlyginkit 
kainas sų 
mis. Mes 
sutaupyti 
pinigu.

musu 
kito? 

Galime 
jums

1

OUTSIDĘ Kilboum 
House Maleva ............. Gal

Maleva $4|
Galionas ....................... ■

FLAT MALEVA .... Gal.

VARNIŠAS ........... Gal. M

M. 90 
20 
95 
25

SCREEN ENAMELIS 9Ar*
Kvortą ...........................

SIENOM POPIERA    Ea 
Role ir virš ... ..... .

WHITE' LEAD ....... Sv. 10c
Gal 80c

Taipgi Hardware ir visoks 
Plumbingas,

PAINT OIL

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarusz

Physical Therapy 
rMĮdwit» 

S. Westem 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo nąmuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eileetrie treat- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari- 

, mai dovanai.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPAS

EUDEIKIS
IR TĖVAS

REPublic 8340

.......... 'H"
šeštadienis, balan. 18, 1936

Daktaras Sako Kaip A.L.DavIdonis, M.D 
4910 S. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5167 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio
■i. l ■■■—j rtg;-'.' i. 1 . ■ . .,i....—------- - —

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1401

Išvengti Slogų 
žymus sveikatos specialistas yra pareiškęs, 
kad 83 nito?, šios šalies asmenų yra palies
ti slogų.' Jis nurodo, kad “raktas” išvengi
mui slogų, yra palaikyti atąparą, fcuri nu
gali maž pakenčiamai susirgimų prie
žastį.

NUGA-TONE pasirodė stebėtinu tonikų bu- 
davojitnųi ir. nftląihymui atsparos. Jis. tiesiai 
pasiekia nusilpusius organus. Teiktą jiems 
daugiau jėgos, ir jie išmetu nuodus, kurie 
būna priežastimi Įvairių negalių. Dabar lai
kas jums būdavot! atsparų. Imkit NUGA- 
TONE tik trumpų laikų ir tėmykit stebėtinus 
rezultatus. Parduoda ir garantuoja visi ap- 
tiekoriai. Pinigai grųž|pama, jei esat nepa
tenkinti. Mėnesio trytmėntas už Vienų Do
leri. Lengva priimti ir palaiko jus tvarkoje.

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL—Idea
lų Liuosuotojų vidurių 25e ir 50c.

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

........ ........................... ... H

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearbom St. 
Kamb. 1481-1484—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.

TeL Boulevard 1810. ,
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniai*— 

pagal sutartie*.

Telephone: boulevard 2800

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatus 

4631 SOUTH ASHLAND A VENK 
Rea. 6515 So. Roekwell St.
TelephoDAi Republic 9728

KI. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas

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

Miesto ofisas
100 No. La Sąlle St. Room 910 

Central 5541 
Rezidencija

3407 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, Seredp* ir
Petnyčios 6 iki 9.

Telefonas Canal 1175. ' 
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600. .

A, A, SLAKIS
ADVOKATAS • ,

111 W. Washington St.
Room 737

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

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avė.
namų Tel.: — Hyde Park 8395

AKIU SPECIALISTAI

LIETUVIS 
Optometrically Akių Specialistai
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciąlė 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 akinių; Rainos pigiau > 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

__ Tel. Yards 1829
Pritaiko Akiniu* 
^re^vas Aki* 

*^8&r*'** Ištaiso;
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.
8

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Amerikoą Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brnnswick 0597

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

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

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

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis

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

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

Telefonas Republic 7868

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hvde Park 8395

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

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

Phone Bjalevard 7042

Dr. C. Z, Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland A ve.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutarti.

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4646 SO. ASHLAND A V®. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki F 

vak. Nedėlioj pagal sutarimų.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tek: Prospect 1930

Dr. T, Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginfa 0036

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

• Kiti Lietuviai Daktarai.

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

GYDYTOJA IR CHIRURGAS 
Ofisas ‘ 

2408 W. 63rd St.
I Bes.

6000 So. Campbell Avė.

• Phone Prospect 6376
Dr. John Russell
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 W. 63rd St.
Valandos: nuo 2—4 ir 6:30—8:80 

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

Tel. Hemlock 6141

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 86 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniška* ligas, 
vyru, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisu*.

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880. .

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ. 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 8 po piietų

7 Iki 8 vai. Nedil. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone J*LAZA 2460

Ofiso Tel. Dorchester ' 5194 
Rez. T*L Drexel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku. Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų.

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

lionua ir iventadieniaia 10—19

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE
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ffl PADAUŽŲ FILOSOFIJA

TERRA 1NCOGNITA
BOULEVARD 1211

SOUTH SIDE B REW INC CūMPANY

GARSINKI® “NAUJIENOSE”

sako sa

Gerkit ir Reikalaukit

pra

dva- 
kitų

Lietuviikoa
Degtinis

kandidatu 
į susivie-

Visose Alintse 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu

Kentucky 
Bourbon

GARSINKITeS 
NAUJIENOSE

“Mes 
skir- 
neti • 
žmo- 
savo

NATHAN 
KANTER

Nepirkite kitur Refrigėratorių, kol 
. t < ■ . '1 i . ' .

torių iškrovimą. •

Grane Coal Co
5332 S. Long Avė.

TeL Republie 8402

CONRAD 
PHOTO STUDIO 

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

žina atmintis.

Ali Pric«e Include D.Hv.ry, In.ulhtion,

Preferred by 
miilions 

to mayonnaise

Special
ED. STANKIEWICZ

Sienom Popierą

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

Smulkesni $7.05 tonas

BUDRIKO Lietuvių Programo, WCFL 970 k., permainytas laikas: prasideda lygiai 7 valandą 
karo kas Sekmadieni.

NAUJOJ VIETOJ
PRAŠO VISU ATSILANKYTI

J. MIKŠIS, ekspertas automobi
liu mechanikas ’, ilgai turėjęs Mor
gan Auto Shop, dabar turi naują 
vieta:

RAMOVA AUTO 
SHOP

834 West 35th St.
Tęl. YARDS 6547

Res. Tel. fcEPUBLIC 6189

ein skubi pas žmoną, ku- 
; Unfentown, Pa. Toj oro

“Palauk, tamsta“, karščiuo
jasi juodbruvis. “Tai ir^arkla- 
vagiui ir monelninkui jus no
rite leisti biznį varyti”.

“O aš tamstai pasakysiu”, 
aiškina saliunčikas, “kad dėl 
religijos aš visai nenoriu spo- 
rytis. Kaip anas ponas kad aiš 
kino, kad krikščionybė yra žy
dų padaras, tai, jeigu jau esa-

‘NAUJIENOS”
PASIUNČIA PINIGUS
I LIETUVA

LITAIS 
Persiuntimas nebrangus.

1739 S. Halsted St
CHICAGO, ILL.

BUDRIK FURNITURE M ART----- VISKAS DĖL NAMŲ
3347 South Halsted Street r .

UŽ PRIEINAMAS KAINAS

r tautų butų draūgingesm 
santykiai, kad nekiltų karai, 
kad viena valstybe nepiktų ii 
negriebtų kitos“.

Saliunčikas nusispiovę ir pa
siskubino į laivo saliuną.

Galite suprasti, kaip jautė
si pinionzų ministeris, kurie 
kajute buvo pilna pinigų. Ty
lėjau kaip oisteris ir stebė
jaus, kad laivo vyriausybe ne- 
sukiša į kalėjimą nenuoramų.

(Galo niekad nebus)

Visi geria ir mėgsta AMBROSIA fiMfiBfijį' ' ' 
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra 
padarytas iš geriausios rųšies pro- |į '
dūktų. ĮHĮĮĮK^
Urmo (VVholesale) kainomis pri- | 
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi- 
suoniet kreipkitės pas NORKŲ, 
klir gausite greitą ir teisingą patar- 
navimą.

3225 So, Lituanica Avenue t, M. norkus
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179 — Rėš. YARDS 2084

" Mayor Meyer Ellenstein.1... ’' ' 1

NEWARK, N. J. — Meras Ellen^i 
ri buvo sužeista lėktuvui nukritus prie 
katastrofoj žuvo 11 žmonių.

, ____ __________
' One Ye»r Free Service.

You couldn’t ask for anything more! Startling beauty...grently inereašed 
usable space...extraordinary conVeniences...utmo8t qua!ity...dependable 
and ecoriomičal operation...world«leading value—that’a Shelvador! And 
there’s a model for every purse and purpose.

THE WORLD'S MOST BEAUTIFUL REFRIGERATOR

Diskusijos yra pasikalbėji
mas, pasitarimas, o debatai yra 
ginčas arba sporas. Lietuviai 
turi palinkimą sporytis arba 
sprečytis. Būrys jų susirinko 
apie mane ir pradėjo kalbėti. 
Vienas sako: “Aš negaliu pa
kęsti’ žydų. Tie parkos visada 
krikščionį apgaulioja ir iš jo 
prakaito gyvena. Nestebėtina, 
kad juos ir Hitleris persekio
ja ir žmonės susibuntavoję mu-

taip, kad parazitizmo nebūtų. 
Paprastai parazitai, kurie lob
sta ir save privilegijomis ap
sirūpina, mėgsta girtis patrio
tizmu, o prislėgtus ir išnaudo
jamus vargšus raudonaisiais 
pravardžioja, kada ,tie ima už 
savo teises kovoti. Bankinin
kai, fabrikantai ir kiti iš pel
nų gyvenanti žmonės laiko 
tarptautines konferencijas, tve
ria asociacijas. Tą patį dar* 
mokslininkai, menininkai ir ki
ti. Kodėl gi išnaudojamieji, 
skriaudžiamieji u negalėtų susi- 
važiuoti iš, visų^.^ąštų ir pa
sitarti, susiorganizuoti kovai 
prieš išnaudojimą,, skriaudas? 
Jie nesitaria tautas ir valsty
bes sunaikint,!.^ Atvirkščiai, j.e 
dar bando, kad tarp valstybių

Tiktai 14^ į dieną mokant, Refrigeratorius pats per save išsimokės. CR.OSLEY, 
SHELVADOR sutaupys jums $10.00 į mėnesį ant maisto. Kainos 50

ir augščiau. ’ < .
paįinatysite pas Budriką didžiausį Refrigera-

What ari irriy of 
featuret: Fęather 
Touch KneeAetion 
Doot Htnale, Ice 
T ra y RelėaM, Shelv 
addr Glalt J4rs, 
Stdradra^h Ctįipfer, 
Veniilttęd Front, 
Automatic Interior 
Light, Teiųperaturc 
Control And tariny 
others.

D I X I E ŠOKIŲ MOKYKLA
Duoda privatiškas . ins- v ■ W 

trukci.ias < ® ■
MODERNIŠKU ŠOKIŲ 
.Merginom ir Vaikinams 
Valsus-Fox Trots-One- H 
step 12 lekcijų kursas

Atdara kasdien nuo 10 v. ryto iki 11 
vai. vakaro, taipgi nedėlioj. I

36 W. Randolph St. Central 4563

netoli kiekvienas tapo sugalvo 
tas skirtingose šalyse. Kas ge
ra ir naudingą, tas urnai tam
pa visų priimta. Nes ir blogi 
dalykai rubežių neturi. Meląs. 
apgavystė, kerštas yra žmoni 
visur. Kad ir tokia krikščiony
bė, kurią įsteigė žydai, prapli- 
to visur“.

“Tamsta manęs nesupranti“, 
teisinasi saliunčikas. “Niro 
svieto niekas nebando ir ne
gali pabėgti. Kada kiti važinė
jasi automobiliais,, musų tau
tos žmonės pegi jodinės kiau
lėmis. Mes esam^*^erčiąiili‘ Tf 
linkę turėti viską tą, ką kiti 
kraštai turi, bet mes privalo
me būti patriotai: rūpintis sa
vo kraštu ir savo tautos žmo
nėmis, taip sakant, rūpintis sa
vimi, ,o ne kitu svietu“.

“Išmintingai pasakyta“, pa 
giria jaunasis vyras. “Ir, b j 
agitacijos • kiekvienas rūpinasi 
savimi. Tokių žmonių irgi vi
sai nėra, ; kurie nesirūpintų sa
vo kraštu. Tik vieni rūpinasi, 
kaip daugiau naudos iščiulpti 
iš savo, krašto gyventojų, o ki
ti, kaip tą kraštą sutvarkius

• A different, delicious 
flavor! Time-honored in- 
gredients of mayonnaise 
and old-fashioned boiled 
dressing, coinbined in a 
new way. Try it! c

te prieš žydus, įveskite Lietu
voj mahortietonizmą, budizmą 
ar kokią nors kitą religiją. Man 
vistiek. Bile tik lietuviai bus 
gerais lieti/viais ir rūpinsis sa
vo tautos rekalais”.

“Nebandyk vaikiškai išsisu
kinėti“, padraudžia juodbruvis. 
“Argi jau lietuviai būtinai tu
ri pasiskolihti religiją iš tur
kų, chiniečiųj japonų ar kieno 
nors kito, kad save varginti 
ir jos Užlaikymui pinigus mo
kėti ? Tamsta dediesi dideliu 
patriotu, o manai, kad lietu
viai be svetimų dievų nepriva
lo apsieiti, o tiė dievai jiems 
kaštuoja daife pinigų ir var-

“Mat juos bala!” atkerta sa
liunčikas. “Lietuviai galėtų ii 
savo locną religiją įsisteigti“.

“Išrodo, kad tamsta manai, 
jog vargą būtinai reikia įs.- 
gyti“, atšduja juodbruvis ir 
nusispiovęs prasišalina iš bū
rio.

“Aš nežinau”, sako saliunči- 
kas, “ko tas žmogus nori. Yra 
paprasta manyti, kad žmogus 
be religijos negali būti geras. 
Įsisteigk kokią nori religiją, 
kad ir diirniati'šią, bile tik ta
vęs nevadintų ateistu“.

“Tamsta labai praktiškas“, 
pagiria saliunčiką jaunas vy
ras. “Galėtum būti 
ant tautiškojo sleito 
nijimo viršininkus.

“Aiškus dalykas“, 
liunčikas, “kad internacionalis
tams susivienijime ne vieta“.

“O ar tamsta ne internacio
nalistas?“ klausia jaunasis vy
ras.

“Visai nė. • Aš tautininkas. 
Aš stoju už savo kraštą ir už 
savo tautą“.

“Bet tamsta rukai cigarą, 
kuris padarytas velniai žino ku
riame krašte. Dėvi kelines, ku 
rių medžiaga paimta tamstai 
nežinomoj valstybėj. Keliauji 
laivu, kuris nepriklauso tam
stos tautai. Naudojies telefo
nu, telegrafu ir radio, kurie 
nėra tamstos tautos išradimu. 
Rašymas, spauda, muzika, 
mokslas ir tūkstančiai kitų da
lykų yra kooperatyvis visų 
tautų produktas. Tamsta, tur
būt, mėgsti muzikos simfoni
ją. Kiek ten instrumentu? Ir

“O iš kur tamsta butu’m ga 
vęs šventąją vierą“, klausia jo 
kitas, “jeigu ne žydai. Prana
šai buvo žydai, šventas Juoza
pas buvo žydas, švenčiausioji 
Marija buvo žydelka, Jėzus bu
vo žydas, jo apaštalai buvo žy
dai, didžioji pirmųjų mučelnin- 
kų ir šventųjų dalis buvo žy
dai. Krikščionybė buvo žydų 
religija. Tamsta ir visi kiti 
krikščionys tikite į žydų pada
rytą religiją ir garbinate iš 
žydų rasės kilusius dievus ir 
šventuosius“.

“Ką čia mes apie religijas“, 
pertraukia nuo alkoholio išpar
pusiu veidu saliunčikas. 
esame lietuviai ir nedaro 
tingumo, kas tikime ar 
kime-. Kaipo vienos tautos 
nes mes turime rūpintis 
tautos reikalais“.

“Mandriai pasakyta“, patvir
tina juodbruvis vyras. “Tiek 
vargo, tiek pasišventimo ir tiek 
turto musų tauta deda sveti 
mos vieros išlaikymui“.

“Tamsta vėl krypsti nuo te
mos“, sako saliunčikas. “Mes 
apie religijas nenorime kalbė
ti. Tai žmogaus asmeniškas 
reikalas“.

“Kaip čia asmeniškas?“ 
klausia juodbruvis. “Kada vd 
si moka padotkus už žemę ir 
kitas nuosavybes, bažnyčios ir 
kitos religinės įstaigos, nieko 
nemoka. Kada kitiems bizniams 
draudžiama nedėldieniais gešef- 
tą daryti, bažnyčios ’jį varo 
visom pusėm. Jeigu valia im
ti pinigus už religinius daly
kus, kodėl nevalia už loterijas, 
šunų ir arklių lenktynes? Juk 
bažnyčia išrenka daug milionų 
dolerių iš Lietuvos žmonių ir 
geroką dalį tų pinigų išsiun
čia į Romą. Kraštui ne vis tiek, 
kur gyventojai pinigus deda. 
Lai tik jie perdaug leidžia gir
tuokliavimui ir kitiems zbit- 
kams, valdžia susirūpins. Be 
to, iš Lietuvos žmonių sumo
kėtų padotkų, dvasiškijai dar 
mokamos algos. Be bažnyčios 
negalima įregistruoti gimimų, 
vedybų ir mirimų, iš ko ji ir
gi pelnosi. Bažnyčiai ir 
siškijai duodama ir daug 
privilegijų“.

“Mes nesusirinkome čia 
kalbų klausytis’*, pareiškia sa
liunčikas. “Atsiranda žmonių, 
kurie net gaspadinės kunigui 
pavydi. Aš turiu savo gaspa- 
dinę, kunigas gali turėti savo 
ir, jei nori, net kelias, šitos 
Dievo dovanos užteks visiems 
Lai bažnyčia daro savo biznį, 
saliunas savo ir burtininkas sa-
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listų ir organizuotų darbipinkų vadų, kuris pasireiškė 
New Yorko socialistų Jaikhaščįo bankietę.

Bet tikras feooperąyimas tarp šitų dviejų judėjimų 
prasidės tikjtai tuomet, kai socįąlįsįąį, anot Vlądeko, ims 
darbininkams padėtį jų. |casdieniifėąe kovose, o nesi
stengs juos savo patarimais mokyti.

Apžvalga
GRASINA KALĖJIMU IR 

“KARŠTU ŠVINU”

LITERATŪROS KONTRABANDA Iš PRŪSŲ

Lietuvos v spaudos draudimo laikąis Prūsuose buvo 
spausdinama “Aušra”, “Varpas” ir kiti leidiniai, ski
riami Lip^ypB žnipnėjns. Iš tęnai per sieną knygnešiai 
tą Įitęrą£yrą kontrabandos (šmugelio) keliu ir
sklęįs-dąvp Lietuves kaimuose ir miesteliu,ose.

Sįątydįę panašiai dedasi. Laisva Lietuvos spauda 
jąų keįį^j iš Lietuvos į užsienį. Atsirado įr slapti tos 
spaudos ąęšjfcaį. Jų darbus šiandie taip pat pavojingas, 
ar gaj net pąypjipgesnis, kaip kad buyo .carizmo laikais. 
Jįe Kąfiąis paĮtJįyva su visa literatūra į policijos ran-

IK fly^ptėti.
Vakar “Naujienose” buvo rašyta apie didelio nęje- 

gąlių atsišaukimu transporto suėmimų Lietuvos pasie
nyje. Tie atsišaukimai, skaičiuje 30,000, buvo atspaus
dinti Stalupėnuose ir buvo skiriami Lietuvos ūkinin
kams. Juos gabeno du jauni vaikinai, nariai katalikų 
organizacijos “Pavasaris” — Alf. Petrauskas ir K. 
Šiugžda.

Kontrabandininkus,f žinoma, laukia skaudi bausmė. 
JBeti to' nev|ana/ vJĮa.l^fe^eriki^pfeaip’^MųsilUlt^įųį prįeš 
Valstybę”) da ir kai kurie pačių -lietuvių laikraščiai^ Tie 
laikraščiai nežino, kas yra spausdinto žodžio laisvė. 
Juos rašo dvasios vergai.

pnes

WM. fiĘPĘN SOPULĮSTŲ ĘANfcĮETĘ
i Hr<—y V j ,s v t.
»:i» 1 (•. ■ , *’•*

Npsępiai sp.cįaįistų savaitrastis Nęyy Y brike, New 
Lea^er^, mįųėjo sąyp 12 metų gyvavimo sukaktuves. 
Labai liąjykgs, kad banJtyčfo kuris buvo tąja 
proga <?a|yyayp Amerikos Darbo.
Fecįerapijna SU prezidentu preen'u pryšąky-
je. Federaąijps prezidentas dagį pasakė vyriau,sįaįų to 
vakaro kalbą. Jisai sveikino įail$rgštj, (įėįępjo s.oci.ajįs- 
tams už jų nenųįjstantį veikimą darbininkų judėjime įr 
kviptė darbininkus įr socialistus .bendromis jėgomis pa
dėtį Vokietijos darbp žmpnpms nuversti ĘltlprlP dikta
tūra.

Tokias pat įplftti® išreiškė įr Federaęij.os yicę-pre- 
zidęntas Matthew ^ojį. .Jįsaį pridūrė šį reikšmingą pa
reiškimą :

“Jeigu jūsų (socįaįįstų) kairysis sparnas gaji 
sudaryti bendrą frontą sų kpmnmstaįs,. tai nėra 
pagrindo, kodėl negalėtų būti sudarytas bendras 
frontas tarpe organizuotų darbįninkų ir socialisti
nio judėjimo.”
Kitas kalbėtojas, socįalistas B. C. yiadek? tarė: ’

“Atėjo laikąs spjcįąlistams Haųtįs davinėjus pa
tarimus darbininkų judėjimui, bet pradėti jam 
dėti”
šitie žodžiai iššaukė griausmingus aplodįsmeptus 

tūkstantinėje banketo svečių minioje. Ir gali būt, kad 
tie žodžiui tiksliausiai išreiškia tą naują nusistatymą, 
kups šiandie yra pastebimas tarpe protaujančiųjų so
cialistų santykiuose su organizuotų darbininkų judėji
mų.

Iki šiol socialistai laikė savo uždaviniu darbininkus 
“mokyti”. Jie reikąlayo, kad d.ąK^mmkų masės priimtų 
jų programą ir taktiką. Į darbininkus, kurie socialistų 
teųrijos nesupranta arba jai nepritaria’, socialistai bu
vo linkę žiūrėti iš aukšto. Bet tub tarpu darbininkai, 
kad ir w.q daugumoje nėjo .soclaHetų rodomu keliu, 
visgi nestovėjo vietoje. Jie dėjosi j savo profesines ir 
kitokias organizacijas ir kovojo dėl savo būklės pageri- 
nipfp. Tpp organizacijos skaito 'mįlionus nąrįų. Jps turi 
savo patyrimą, savp tradicijas, savo išbandytus kovos 
metodus, goeįąįįsjtąį to ųegąlį igųprųotį.

Antra vertus, ir darbininkų organizacijos ėmė su
prasti, kad anaiptol ne viskas yra “utopija”, ką socia
listai per metų me£ųs skelbė, Socįalistai reikalavo ap- 
draudos nup pedąrbp, senatvės pensijų, yąikų darbo už
draudimo fąbfikųoee ir t. jt„ ir t, t. ^augelio šitų daly
ku dabar reikalauja jau ir “konservatyviškos” darbi
ninkų uPyos.‘ Abejus “Naujajai Dalybai”, kai kurįp tų 
dalykų jau ir mėginama įvykinti gyvenime. Taigi dar- 
biųįpku yedąi ėmė žįųjrėtį' p(aląnkiai’ į įąs id,ėjas, kųrįas 
su tokiu pasišventimu skelbė ir tebeskelbia socialistai.

To rezultate ir įvyko tas susiartinimas tarpe sočia: •

Rašydamas “Vienybėje” apie 
“Keleivio” pranešimą,, kad Lie
tuvos valdžia sugrąžino du mai
šų su 8 ir 9 “Keleivių” nume
riais, So. Bostono taųtinįnkų 
šūląs, Jonąs. Kerdiejus, šitaįp 
sąkp:

“Lietuvos valdžia dar galė
tų Keleiviui atsakyti pe tip- 
taį maišų grąžinimu, bet dar 
pasakyti, kad kalėjimuose 
vietų netrūksta, kad dar 
karšto švino pas juos yra, 
tąi eikite persiimti.”
“Keleivis” dėl šitokios to tau

tininko kalbos pastepi:
“Išmintingas žmogus nie

kuomet nesigirs, kąd jo tė
vynėj ‘palėjimų netrykšta’ ir 
kad jos vąldžia da tupi ‘karš
to Švino’, nes tokie dalykai 
daro gedą ir kraštui ir vąl- 
džiąi.”
Tai ve su tokiais, kąip Ker

diejus, “patriotais’^ šiandie yrą 
susijungę daugelis musų san- 
dąrįgčių, yądovąųjamę Yąidy- 
los, Strimaičio, Viniko ir Vitai 

včio.
Apie Brooklyno “yieųybę” 

nėra ko ir besakyti. Ji rodė 
“pažangumą” tik tol, po) 
Strumskis nušlavė “fašistus’' 
bencįroyės šėrininkus ir į ąąvę 
klipęs kontrolę paėmė laikpąštj. 
Dabąr “Yiępybė” vėl gryžįą j 
sęnpjo ^Fv^do pramintos ^sun- 
takius, y ?? : J '

yiENIJlOSI IR RĄNpį VĖL
■ . ĄRPVTI

Francijps darbipipkų ppofe$i- 
neą sąjpp^, kaip -?lbW^ 
sųsiyiėpįjp. *‘Rąpdonpsįps” (ko
munistu k9ptrolių<W®) '
jųpgp^ epgpyšę į bepdwn 
fesįpių sąjųi?gų 
kųyiojė . W9W|>. 
nęs t9S “raų.dęposips” sąjųpgpS 
pąmąitė, kad atskirai gyyuędą- 
mos jos susmuks*

pęt su'vąžiavime, kdtyąmę 
jyyko tąs (WlM) ®M®|- 
vįepįjįmąs, W vis-’
tyep bandę pravesti save aty 
skaįpnįšką taktiką* Jie bapdė? 
vįsą Francįjoą upijų sąryši' 
(kępfedera,cįją) - ątplėšty ppo 
Upįjų Interpacį,opalę.

>■ .JL1!.
I

“Gautomis žiniomis”, ra|o 
‘‘N.ąjjj.- GMynp”, “Sajpe spJ 
važiavime komunistai ir įų 
šalininkai jąū bandė atplėšt 
Francijos profesines sąjun
gas nup prpfesįnįų Sąjungų 
ĮnUernąpipnąįo. T^i hwy° ne
gudrus pąm reikėję
yįenytyą, j ęi yėį pptymą skąL 
dytis?

“Dfaefa .dįdtyųmų balsų, 
§,<63 pripš pomunis-
tų siųįym^ ątm68^'
Tąip>pąį bųy^ ątmcsfas ki- 
tąs ,Wyws cen-

dųųgfaų gąliųs

Ta skąfaymų peturė.-: 
j o pamatų tyą' į£ ,dėį įQt, kąd 
^ąųdęųąsįą” (p^ųmstyška?) 
pfpfąąjępgų ipfernapįo^as jąų‘ 
yrą fąktypaį įšųyp^ą. Prie po, 
gi tęs \ąąjųą&os butų
.(iėjųsįosi, jęįąų po# bų^ų atsP, 
mąpųąįęs ąępįąlfatų vado
vaujamo įppepnąeįęąąįę?

• . ' ' ■' ' ■

Margoji Lietuvos Gyveni* 
mo Kronika

PĄĘBINIISKAS LAIMĖJO 
UYM PĖL ĄLGOS

Kįerikąlų. leidžiamas Bropk- 
lyne piažąs, bet labaį juodas,; 
Įaikrąštėiįs “Aiųerika” atsigavę, 
sąyo zeceriųi Tamusipniui už
mokėti užvilktą algą — $Į93.' 
Tuomet z,e,ceris apskundė “Ą- 
metyjką” teismui. Apie tai ^ą|o 
“Laisve”:

“Kada Tųma^įpitys pareika
lavo užsilipusios algos, tai K. 
Vilniškįs atsisąpė jam ąlgą: 
ątrnokėti. Tądą Tųma^ipnį®: 
kreipėsi pąj? pįebppą Papąlni, 
sakydamas, kad j am rei ka- • 
lingi tie pinigai, nes jis ne
turi pą vąlgytj. Pąpąlnis jąm’ 
patapęs ątsišąųptį į š'v. įtė- Į 
ząus jtąi ji dųo-j
sįąnti pąyąjgyty.

“Tumąsionįs nėjo pas J.; 
Draugijėlę, bet pasisamdė 
advokatą ppsenspų ir pą-, 
trąukė ‘ĄmWką’ i geismą. P i 
‘Amerikos’ rpdąl$porius ‘ K. 
Vilniškis pąsisąmdė a(iypį<a“ 
tą Andziųląity ‘Ąmejriką’ gįų-; 
ti. Advokatas Ępsensop pą-i 
reikalavo, kaiį yiįnįškis tu°~: 
jau atmokėtų T.umasįpnįui 
užsilikusią algą. Vilųiškis,' 
mąįydamas, kad jis bylą pra-į 
los, pradėjo ant Tumaąfaųip; 
mesti bėdą, buk jis sugądi-: 
nęs linotipą, tąd ųž tąi jis 
Tumasionlui algą užląipęs. 
Bpt Tumąpįonis ten pąjt sų; 
savim turėjo įr liųdiniųpą^ 

, jauną vyruką, kuris prįpąžį-;
no, kad pats Vilniškis, o ųe 
Tumasįonis m.ąšiną sųdą^įįių.f 
Tada teisėjas pritpisė VifpįsJ 
k j atmokėti. Tumasįo^iųįi 
$193 užlaikytos algos įr jp: 
advokato įšlaidas. ' i

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Lietuvos kooperatyyai—yj-
♦ . • \ v V* « •» - . • • * (

SiĮ.omenįškosios ūkio ęrganiza- 
,eijęs turi lyg įr sąyo idėjinį' 
.centyą—^ęoperątyyų Tarybą..
Koppęrątyyų tąrybos tikslą^* 
dętynfi visų kooperątyyų yęi-i 
kįm.ą? jųOS ątsfoyąųti užsieny-' 
j e ir pas ąąye nąmįe ję. šitam 
koppęrątyy.ųį centrui, . berods,; 
ne yisi jkęopęrątyyąį prikįąų$ė.; 
Mat, kooperatyvų Taryba šio
se gyyebįme , sąlygose nesuge
bėjo tįnkąmaį išvystyti sąyo 
veiklą ir j$i prįd.erąm.oje ir 
tylamoje aukštumo j e atsįsto- 
ty. Todėl; ąųprantąmn<^ąd ypnč; 
pręyipcįjns^^mpratyyąį ppmą-' 
t.e^ dideles|tąąų\ nąudęs šį.tam 
cęntrųį prįkląųsyti. P^ąeitąis’1 
metais- Ęd|peratyyg Tarybpsi 
veikimas, ypač pusė,tipai ap
spųdo. tokio nęyeįki’
mo svarbiausia priežastis, — 
tai negalėjimas iš viso Lietu
vos gyvenimo visoms visuome
ninėms srovėms pasireikšti.

Sako, šių mefų, įvykęs Ko
operatyvų Tarybos atstovų su- 
yažiąvimąą tvėrę vos penkiolir 
ką mintftų, esą jos atstovai1 
beveik neturėję apie ką kalbė
ti, p.ęrs yisi jauste įjaųčią, j^ad: 
tasai centras jau yra, kad ji-' 
sąį negali tinkamai sąye atstos' 
vauti, bet iš susirinkusių ,nįe-; 
kas nedrįso pąsįsąkytį, d^elRo 
taip atsitiko. Kooperatyvų Tai! 
ryba leidžia du laikraščių, — 
viepąs eįpąs įkąs mėp.uo, o ki
tas pj.o kas ppšįmtą pieną; tai 
buyo sąyo frųšįus kępperatinės1 
idėjos propogąndos laikraštis’ 
skiriąmąs platesnėm® masėms/ 
Dąbar ,eis tik yįepąs, būtent, 
Taiką skiriąs jau teoretipiąms 
kooperąctyęs kiąpsimą?psK ®yay-, 
styti. Bepdrą® P.ąrbąs visai ne
išeisiąs. Fipąps(ų Mipisterij.os 
vyrįąpsįąs įpspektprįu.S iš 
kooperatyvų šių metų skiria
mas Įėšąs šiąm įąikyaščinį pž-> 
sakyti išbrnpkė- Taąai inspek
torius yra rusų tautybės vy-’ 
ras. į

Kooperatyvų Tąryba net ne^ 
pąjėgė čia sąye apginti, pipą 
gandai, kad dabar tautininkai: 
darys pastangų Kooperatyvų

yjsi'jkor’
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Rąs jus yįs dar kaip kas F. 
Vaitkų stengiasi įgnybti, o čia 
Lietuvoje net vąlstybė sąvę au
toritetu jį pagerbia ir jo gar
bei išleidžia pašto ženklus. Da- 
rįaus ir Girėno pašto ženklai 
nors ir seniai išleisti, pet dar' 
ipi šiai dienai jie vartojami 
Kadangi naujų pašto ženklų ir 
bus išleista už didęfa;§.ųmą, tą? 
jų vąrtojim.a? taip paf kele
li metų

Jau prąsi(įėjo ąąuliųosę bd‘ 
yųs(o Mąi#o .Wą]ktorįąus j. 
Lapėno byl9S ąyąrątymąs. Su- 
si.dęmėjįmą^ šia bylą #ą Liė- 
tw^jc labai dld^įs, dįenrąš- 
ėiąį beypik visi bylą sekti pa
siuntė ąąyp koreSpo.nU.eųjtus.

Jš ąpkąltįnimę akto netenką 
pąstebėti, kad į. Lapėnųi bu
tu ąįškiąi inkriminuota jam 
įtįk^tę turto asmeninis pąsį- 
naudojįmas, arba pik.tanaųdžio- 
j imąs; ėią greičiau gaiimą sa- 
kyty, kąd J. Lapenas suteikė 
•progos sayp giminėms pasipel
nyti. Bet dėlto, rodos, nebuvo 
reikale J- Ląpčno iki pat teįs 
mo kąiėjime laikyti. Kaip kąs 
Įiiipięs manyti, kad tikras by- 
įęą turinys turės paaiškėti tik 
pylęs nagrinėjimo metu. Kįti 
dąre įšyąd.as, ką,d šioje bylo
je esą dąųg m plitimo .ele
mento, kuris gali labai neigia 
mąį pąyeįkty' J. Lapėno liki
mą. Pąskųtymąis metais, mąt„ 
esą J. Lap.ėnąs oficialiam kaį 
kurią tąutipįnkų kursui nepri
taręs ir net viešai tąi pamipė-,

elemento. Ar tarp savęs jie su
sitars, tai butų suriku pasaky
ti, bęt kad iš jų tarpo daug 
kąs bus išlųotą ir kad tik pa
siliks aklęs MasĮkvos davatkęs, 
taį dėl to ginčytis netenka. 

—-o-----
Liet.ųyoą ųųiyęrsitęte įr ki-» 

tose ąųkšioąe W9Ly,We 
rodė nemaža preklamącįjų. Bp ‘ 
tą daug karty, kai įcas.yra s,it- 
įpąta, bet tye pelegalųs atsišau
kimai pesiliaują plitę. Kaį ku
riuose jš tų ątsišaųfcimų labai 
šiurkčįai ąsrųępiniai pųoląpii 
ąųkšty yąjdįninkai ir ministe j 
rfaį.:: ^uruoją tęįde žodžįąi: 
kaip riiopŠąęr- pamestinuką®/ ' Dėkoju Visiems,' kurie pirko- 
nepžauga, dezęrtyras ir pana
šiai. Reikia sakyti, kad šiaip 
dąugelio tų ' atsišaukimų turi-;
nys ęsmįniai pepąlįečia dabar-1 te pigiai ir gerai ■— sučėdijote 
tinės v valdymo sistemos, arba' sau daug pinigų ir gavote tei- 
programiniai nenustato ateities t 
gyyenimo planus, bet tįjk as-.! 
meniškai puolą daba?' vąldąn-i 
čiųs. Tad kaį kurie tų atsišąu-’ 
kimų ątrodo, kad čia suveda
mos asmenines sąskaitos. Ęet;
be šitų beprincipinių atąišąu-i 
kimų pąsitaiko vienas kitas jąu; 
tinkamiau redaguotas.
.1 i . • ■ ' ■ ■ - ' . v . t

Seniau, kada palyginamai 
cenzūrą nebųyp fękfe k.Qkia; 
dabar yrą, ėlękių ajtsįsaUkimų’ 
uniyersitętę sieposc1 pęęimatė.

Provincijoje taip pat vis dar 
įvąiraųs turinio ą.tsįšąųkipų? 
mėtoma, žodžių, Lietųyos gy
venimas yįs toliau ,eipą į yį- 
sai jam neįprastas yągąs.

Klaipėda mieste buyo minė
tos rašytojo Vydūno septypįąs.-’ 
dešimt metų sukaktuvės, y y-’ 
(fanas yisųomet gyyepą Tijžėr1 
j e, atseit, Vokiečių valdomoje1 
Prūsų Lietuvoje. Vokįęčįąi, ži
noma, Vydūno į šįąs į|kiįipes: 
ne tik kąd neleidę yąžfaęti. 
bet net nė pusę fapps neprą-i 
ąitapė, kad Lietuvoje ruošią-' 
mos šiam rašytojui įškdfaėS. 
Vydūnas bųyP J ?r 71^ tikrai 
nuolaidžiai pąfapto yokfačįų 
yyriąusybeį. Bęt vokiečių dįk-; 
taturai ir šitas žmogus yrą pa
vojingas ir ne kartą jis vokie.s 

T^yfe<?j.e įgi^įį įf W
" ” ........ M iM1*-:

mo yru >)«$»««•

* A-fc,'*

kitą vietą

Charlie Urnich 
nikis perkėlė ' sąyo reąj estate 
ofisą ir dabar randasi adresu: 
•4-70e S. Western ąve., prie 47 i 
gatvės kampo. Ofisas yra at
daras kasdien, taipgi vakarais 
ir sekrųądieniais visą dięiią.

Kazys Ur-

jęs. Todėl, girdi, buyo reikalo 
tuoj jis izoliuoti. Bet vis (įei
to iš kaltijiapao akto aiškiai 
matyti, kad Maisto bendrovėje 
reikalai buvo ne visai pride
ramoje tvarkoje’ vedami ir čia 
daug kaltas yra ne kas kitas 
kaip tik J. Lapenas. Bet vis 
dėlto iš kaltinamojo akto ne- 
mąfy.tL kokiu« budu ir kaip J. 
Lapenas taip pmų laiku galė
jo pralobti.

Vadinasi, kol kas toje by
loję yyą daug neaiškumu- Ti^ 
vieną yrą aiškų, kad J- Ląpė- 
no brolis tikrai Maisto suda
ryta sutartimi turėjo gėją b^z“ 
nį- ir per visai trumpą laiką 
galėjo arli milijono litų už
dirbai.

Bet kaip tenais bebūtų, šita 
L Ląpouo bylą Lietuvos vi
suomenėje sukelią ląbąi daug 
jvairių kąjbų ir spėliojimų. Vie 
pą aišku, kad jautrioji vispo- 
piepęs dalis jau seniai yrą J. 
Ląpčną pasmerkusi, ir net tuo- 
rpet jį savo spųendirpą yra jam 

' išnešusį, kuomet J. Lapenas 
dąr buvo yisagalis, kuomet 
pup jo priklausė net kai kurių 
ministerių likimas. Taigi, ta:. 
visuomenės daliai teismo spren- 
dįpiąs ir pąts bylos nagrinęji- 
maę ląbąi daug pegali pąsaky- 
vtį jei bępt tik dąugiau smal
sų spžądįna, kaipo sensacįjv. 
bet lokių sensacijų Liejtuvoje 
nemaža buyo, ir ši dar toli gra 
žu pepaskptinė.

— Lore^ppndentas. 
III-24.

čiąi dykai b atljkinėsįu jūsų 
mąžmožinius reikalus be ątly- 
giųįmo.

c Tėmykite “Naujienose” mu
sų pagarsinimus.

r- Kazys U r nikis.

te namus per mane tais pa 
čiais blogiausiais depresijas 
laikais. Visi žinote, kad pirko-

singą patarnavimų. O ir dabar 
čia nusipirksite pigiau, par
duosite greičiau jr išmainysite 
parankiau bile kurias savastys, 
kur kas jas turį te. Suteiksiu 
naudinguos patarimus absojiu-

Otfo Schonwaįd padi 
dino biznio vietą
BRIDGEPORTAS.— P. Otto 

šchpnwald, 4259 So. Union 
avė., dabar užlaikys tik vieną 
biznį, būtent, tąverną. Seniau 

i jis užlaikė ir grosernę, kurią 
dabar .uždarė ir toj vietoj pa
didino taverną.

t šeštadienį, bal. 18 d., p. 
ScJjoijvvald turės įkurtuvių pa- 

į r.ę su muzika ir užkandžiais. 
Ta proga tikisi pasimatyti su 
savo draugais ir kostumeriais.

j —VBA.

EKSKURSIJA
LIETUVON

auyuuaiv įpiaiuao. u np«uo-VVAnA
“Teismąs įvyko 13

džio, Lee Ayenue teismabų-*^
tyje.”' " i

Tai panaši byla, kąip ta, ^u-į 
rią .turėjo “Sandara” s.u sąyp! 
darbininkais. Tik šių užlaikytos' 
algos sudarė kelis kartus didės* 
nę sumą.

>, tįį)Į>{
įf p^Wr.i

,say.9 į^rne.
-r

„ jgMjč?! įr j-į.^ęs. jyįaį;, j,u, 
flįj9^e®jQįieji iiįekijįj) įį<į §į<įj 
negalį snyjyšįtypty ir suprasti: 
■tękį staigų 'taktinę® paJ.<,eįtymą 
ir taip pįačįąi, pagaliau beprip-j 
cipiai reklamuojama bendrą! 
frontą. Šiuose jų ginčųosp esą! 
nemaža taip pat ir tautinio

V? ^Ui

tų ijr eė ceųtų. teto žęn

šįąip jįe Vvįsį bus yi^o# Z511 
Šitokiu užrašų: F. Vųitkųs, ĮJe- 
tųvą, Oro paktas, Litu^nica įll, 
š. Ąmerika, New Yorjkag Eu
ropa.

a.

Pirmutinė oficialė “Naujienų’^ ir visų Lietuvių Laivakor
čių Agentų Sąjungos EKSKURSIJĄ LIETUVON 
\ yra repgpųnn

Gegužės 29,1936
Laivu “GRIPSnOLM”
Tiesiai į KLAIPĖDĄ

Kitos ekskursijos per Vokietiją ir Franciją bus paskelb
tos vėliaus.

Kurie rengiatės šiais metais, at,lankyty Lietuvą, kreipkitės 
{tuojąųs į “Nąyjįepas” dėl sutvafkymo dokumentų. Ypa
tingai Lietuvos piliečiai, turėtų išpafao apsirūpinti, nes 
gavimas sugrįžimui perimtų įęaįp kada užtrunka po kelis 
mėnesius.

“Naujienų” Laivakorčių Skyrius
Į7.a? M WTgp STREET, - .CJUCĄęo, ill.
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Kaltas, Bet Nenubaustas

Del

ne jums mane stabdy

pelnin

Illinois repųbįikonai ketvirtą

NAUJIENŲ
LINKSMAS pavasarinis

PIKNIKASŠeimininkėms žinotina

CICERO
VANDENS

VARTOTOJAI!
yįrš 2,000,000 galionu vandenę 

£ic^ įęlej^ą^ nie- 
netikusių pĮųinhingii.

pąsįkaląt; 
va$oj$ą<

GARSLNKITES 
NAUJIENOSE

Pojitikieris sakosi n 
kaltas taksų sukiniu Skelbimai Naujienose 

duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

The M,eat Council ,of (Chicą- 
go praneša, kad sh,ort ritys iy 
pot roast of beef galima skai
tyti ekonopiišįcia^sia mėsa šįos 
savaitės pabaigai.

Moti nos

Jtypil ĮJ.ąęk yra įcaltįpąmąs 
ryšy ,s,ų nužudymu Dr. Silber

bausmės atleisti, nęs

1$ jąi- 
r 

kad jis esąs silpnaprotis ir j$dį) 
toks
savo žygį. Bet džiurė krimina
liam ' teisme pripažino Reck’ą 

spę,ęįąlįstų P»r
tąrimų) Wr?
W protą.

Dešimts Madų ip Spąlvų bei 
ąpkąį.navį.mų dš ko 

pasirinkti.

Pasiūlo gražiausius vaikam 

yežin)ė|iįus, mažiausioms 
kainoms mieste

CHICA60S 
ŽINIOS

Visuomet prižiūrėkite, kad kranai Mu tvarkoje. ' ?

K H .dėl tetou ppi)?stojlfn.Oi .Jo 
. . .« te1???? teFte^tete? p4' 
sjkįrįa 5 gegąžės dienai. Ei- 

jąore yrą buvęs sąnįtąr|p ap
skrities preząjęąįas.

^ęžiąia^ię piiąpįs m^tęjų 
įr tėy(ų ^yąžĮąyj^e pyųnįcįpa- 
jįs fcįsfyąę J.‘ tyl. Braižę pa- 
yeiškĄ jęąm tftf-
dalįą jaųnuplią, bylas jąp
įeiįką pa^rm^ti/ 
įstaįtyąąąpis d’^liąį 
alkogpiiįpų gėrįmų

Kaltiną vartojimą 
svaigalų

Ross . Ą. Wn.odh.uJl randasi 
St. Lukeą Jigoninej. Bįeikalaų- 
tes įstoję. W.og<tetel "yra sąr- 
nijtario apskritie^ prezidentas.

.Gražios pramogos 
veltui

Dvi moterys kandida 
tės rinkimams i 

kongresų

UJinois repųbįikonai iš 
rinko delegatus

Frir.engjąmąm byįos nagri- 
nąjnne Ho.ward ,W. ĮElmore pa- 
r.eiškę, kad jis .neprisipažįsta

Stambus politikierius 
ligoninėj

Jaunas gųly^žudis pri 
pažinta sveiko proto

Mrs. Bertha Baur 9-me kon
gresiniame apskrity ir Mrą. 
Irene Thomas 4-me tapo no
minuotos kaip republikopų par
tijos kandidatės’ ateinantiems 
rinkimams į kongresą. Jon ą 
teks tuose apskrituose persi
imti su vyrais demokratų kan 
didatais į kongresą kalbamuo
se apskrituose.

Su gegužės 5 diena prasidės 
Jaunuomenės Savaitė .CJąįc.ągęj.; 
Tą dieną, t. y. 5 gegužės, įvyks 
įvairus gimnastikos ir attefr: 
kos programas patalpose Įnter-. 
natięnal Amphithęąter, prie 48: 
ir So. Halsted gatvių.

Programas ’ bus tęsiamas ntuo 
7 iki 11 y ai. yąkaro. Programo' 
pildyme dalyvaus 250 yaikjnų

•• ><•$•••:• • 
: s v'

dienį išrinko delęgatus nacio- 
palei savo konvencijai. Iš pen
kių dešimtų delegatų 49 pasi
žadėjo ■ remti Frank Knox’o 
kap.dįdąt.urą į py^įdppį^.

GAINSVILLE, Ga. — Per viesulą čia buvę sužeista 1,290 
žmonių, čia parodoma viena įš sužeistųjų?

1930 mądos Fjąncppškp 
stiliaus vežjn^ėįiaj p.ep.apras- 
tai gražus ir patogus, dabar 
pęoplps pąĄpTuyfcsp 
parsiduoda ,už ‘ pegįrdėtąi 
mažas kainas — Lengvais 
išmokėjimais.

ir mergiųų iš Abraham Lin
coln Čėnter, iš University of 
Chicago Šettlement, iš Jewisb 
People’s Institute ir iš Asso- 
ciation House. Ę.us įyąįyįų žais
mių ir . ąjtįętikos jkpųtestai.

SEKMĄPIĘNV, GP9UŽĖS-MAY 2į, 1936 

BIRUTES DARŽE

THE LIVE STOCK NATIONAL 
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BANK 0/ CHICAGO
4150 SO HALSTED STREET 

CHICAG.O, IŲL.
FRANK J. BROZ, 

Superintendent pf Water, Town of Cįcer.o

mo ribose leistina ir už ką yra 
arba bus baustinas. Gražu bu 
vo žiuręti kaip teismo pirmi
ninkas norėjo J?. Leoną sustab
dyti kalbėjus, bet šitąs žilą- 
galvis profesorius “Kultūros’^ 
redaktorius advokatas p. Lęo- 
nąs taip reikšmingai aukštyn 
ranką pakėlė iy, rodos, sakyte 
sakė
fi kalbėjus^ -aš žinau ką darau 
ir žįpau kam ir ką sakau.

Teisėjas pamatęs ore p. Leo 
no., pakilusią ranką lyg ir su
sitraukė prieš šį žilagalvį įr 
nedrįso jam kliudyti toliau kal
bėjus. Profesorjaus p. Leono 
kalba į visus paliko gilų ir ne
išdildomą įspūdį.

Savo paskutiniame žodyje 
M. Yčas tikrai švankiai kalbė
jo ir jąU buyę aiškų, kąd jis 
turi būti pąkąltjnląs, nors tei
smas yisą laiką ąiškiaį palai
kė jo pusę, čia teismas turėjo 
sunkų sprendinį išspręsti — M. 
Yčo į kalėjimą nenorėjo padė
ti, bet pateisinti irgi buvo la
bai sunku, nes jo nųsjkalstą- 
mas darbas jąu perdaug aiš
kus buvo. Surasta išpijąs—nu- 
sjkalstaipas darkąs spnįąi at
liktas, tai galima nebausti. 
Taip pat atmestas civilinis ies-, 
kinys. M. Yčuj ir kitiems* teks 
padengti tik teismo išlaidas.

Taigi M. Yčas vis dėlto iš 
teismo išėjo pakaltintas, o Lie- 
tųyos visuęmenės šitąs gu,d-‘ 
ruolis dar iš prieškarinių lai
kų yra pasmerktas, žinoma,' 
ne visos Lietuvos visuomenės, 
o tik pažangiosios.

Lietuva liko tdąr vienų auk' 
što rango ų,ųsikąJtčlių turtin
gesnė, nors ir ųųę J?ą.ųsmės at
leistu

4039 West ^ladison Street
Pradžia 7:30 vaį vak. įžanga iškalno 25c—prie durų

• GERA MUZIKA ŠOKIAMS!

PASKOLOS ANT MORGIČIŲ 
.5 iki 20 metų 

Tąųpykit pinigus apsaiigotoj vietoj 
Mes iąiųokėjom 4% div.

STANDARD l'EDliliAJ. SA VJNGS 
AND 1.0AN ASS’N of CHICAGO 

2324 S. Leavitt St.
JUSTIN ?>IACK1EWIČ.H, Pres.

PAVASARINIS BAUPS
SU PROGRAMŲ m ŠpĘIAIS

— rengia —
Amerikos Lietuviu Piliečių Paš, Kliųbąs 

Brighjon Parke
Sekmadienį, Balandžio 1$ 4,? 1936 

H0LLYW00D SVETAINĖJE 
2417 NVcst 43rd Street'

Pradžia 6 vai. yak. Įžanga 20c .ypatai 
Muzika GEORGE STEPRENS 

Komisija užtikrina visiems gerus laikus.

Gal pirma kartą savo gyve- 
' i.iį1 • •• r * v

nime M. Yčas laike p. Leono 
kalbos pajuto savo sąžipės 
graužimą. Advokatui P. Leo
nui pradėjus kalbėti, M. Yčas 
iš pradžių pabalo, o paskui kai
to ir nuolatos prakaitą valė ū 
beveik visą laiką nedrįso akių 
pakelti. ,O Adv. P. Leonas įuo 
metu kirs te kirto M- Yčui įso
dinėdamas, kad M. Yčas suyi- 
su nesąs toks didelis veikėjas, 
kaip jis save įsivaizduoja, o, 
be to, jam įgijus šiękį toki vi
suomenės, žinoma, tam tikros 
visuomenės dalies pasitikėjimą 
suvisir nederėjo jį piktam iš
naudoti. M. Yčas esąs j mąs
tąs, -tai »juo labiau jis galėjo 
suprasti ir žinoti kas' įstaty-

KrutinSs 'skąudejitnžigreitai 
prašalinami kada užtepkite 
Musterę.le nėra VIEN TIK 
mostis. Ji prašalina skaus
mus. Jas vartoja milijonai 
žmonių per 25 metus. Jos 
turį! stipruma. Rekommiduo- 
jainos 4 gydytoju, nursiu ir 
vaistininku.* ' ' ’T

Jo džiabas buvo pelnin
gas, bet i^.eįįgaį tęsėsi

Fahįan Thompson, 6202 bų. 
Racine aventfe, tapo areštuų 
tas. Jis yra kaltinamas tuo, 
kad išviliojęs iš kokių šęšį’^ 
jįešįiĄČįų žmonįų pinigus žudy
damas surasti jiems darbus.

Garfield Park LietjLiviy Vyry ir Motery 
PĄŠELPINIS KLIŪBAS 

----- ręngia-----

PUIKU IR DIDELI BAW 
šeštadieny, Balandžio 18,1936

MOTORLAIVIŲ GRIPSHOLM
Ilgio, 575 pėdų: pločio, 74 pbdos:’ 18,000 tonų roff. tonažas: ^3,600 tonų įtalpos 

IŠPLAUKIA IS N1AV YOKKO ’

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

J Klaipėdą atplauks birželio 10 d., 1 viii, po piet

Įllotbrlaiyįs .Gripsholm yra nepaprastai švarus,, moderniškas su ge
ra ventiliacija. S.kanus ir įvairus maistas. Patarnavimas maloniausias, 
kelionėje bus visokių prajųogų: šokįų, muzikalių koncertų kasdien ir 
kita'.'Kambariai dideli, švarus ir gerai įrengti/Erdvios salės, platus 
dėįįąi įvairiems ąporto žaidimams1, ir pasivaikščiojimams tyrame jųrų 
ore. Rėlkalaukite ekskursijos brošiūrėlės.

Ekskursija užgirta Liet. Laiv. Agentų Siutingos ^inerlkęje.
Platesnių žinių ir laivakorčių krcįplutčs

LITHUANIAN NEWS PUBLISHING CO., “NAUJIENOS?
J73.9 3.QUth Ha.ls.ted Street, . Chicago, Illinois

AUTORIZUOTA AGENTŪRA ' " ........   ‘

SVPDISų AMEPĮČAN line

DIDŽIOJI “NAUJIENŲ” EKSKURSIJA
TIESIOG I KLAIPĖDĄ

LAIVO NEM^^NĄN^

Švedų Amerikos Linija

Naujausios Mados Storkli- 
ne išdirbystės Coaches. Pa- 
sirmjkiųjas visokiu spąivų 
už ųepaprastai mažą jkainą

f 19.75

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)
Tris savaites Kauno apygąi- 

dos teismas nagrinėja tyL ¥£<> 
ir kitų bylą. Pagaliau jau su
laukta ir sprenciimo. M. Yčas 
ir kai kurie kiti rasti kalįti, 
bet nuo 
nusikalstamus darbas padary
tas jau dešimt metų atgal, tai 
teismas nerado galimu baustį.

Iš esmės byla nėra taip su
dėtinga. Anų laikų vyriausias 
Prekybos ir Pramonės banįco 
valdytojas M. Yčas ir kiti va
rė plačią valiutos spekuliaciją, 
žinoma, ta sp.ekųliacija ėjo ųe 
savo pinigais, bet banko, o pul
pas buvo imamas vienu ar ki
tu budu sau. Ęe to, buvo vie
nais metais sudarytas netikras 
balansas, parodyta, kad bankas 
ttfri didelius pelnus ir galįs 
mokėti gerus dividendus. Tik 
vienas M. Yčas ąrti pusės mi- 
liono litų tokio pelno sau pa
siėmė, o tuo ‘metu jau banjko 
reikalai buvo visai pašliję. Tąi- 
gi dabar M. Yčui iš anų senų 
banko nuodėmių teko atsiskąi- 
tyti, bet juk tai b.uyo seniai, 
daug kas dulkėmis padengta, 
daug kas žmonių atmintyje už
mirštą ir todėl M. Yčui leng
vai teko iš tų yįsų nemalpnu*- 
mų išsisukti.

Jau nuo seną ląikų šilą M. 
Yčo byla buvo sudaroma, ypač 
jos tardymas buvo paskubjn- 
tas 1926 metais, bet gruodžio 
17 d. perversmas visa tai su
trukdė ir tik štai dabar toji 
byla atsidūrė teisme. Nereikią 
pamiršti, kad M. Yčas yra ir 
buvo vjenąs iš .stambesnių tąu- 
tininkų šųlų.

Teisme M. Yčas visą laiką 
laikėsi labai arogantiškai, atro
dė, kad visai ne jis čia teisda
mas. Bet kai žodį tarė ban^c 
nukentėjusių civilinis ieškovas 
advokatas P. Leonas, M. Yčas 
staiga savo pasitikėjimą pra
rado.

Tas buvęs teisės filosofijos, 
profesorius ądyokątas P. Leo
nas tiarai gražią kalbą pasa
kė ir smerktą pąsmerkė M.

•o*? < •vj. i-v i«* * ■ < « •• •»< ♦

4179-33 AFPhier Avft.
Corner Rįchmond S.tręet 

Ląfayette 8171

2536-40 W. 63rd St.
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Cornqr Maplewood Avė. 
Hemlock 8400
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NAUJIENOS, Chicago, III.

Pavasaris
ProgressChicago Arts Club, ku

Krautuvė]
Parodos reikalu

$17.95

ŠIOS SAVAITES

Extra Bargenai

Vedėjas J. KALEDINSKAS

už vienas

SIETAI DĖL LANGU

KAINOS PRIEINAMOS—LENGVUS IŠMOKĖJIMAI—PRISTATOM į visas CHICAGO DALIS

TIKTAI 
TRUMPAM 

LAIKUI

Chicagos Lietuvių 
Draugijos reikalu

biznį viršminėtu 
rudenį. Pasiro-

Skulpt. Petras Rim 
ša turės parodu 
Sherman viešbuty j

įžanga 
40c iki $1.65

SURANGYTI 
(Coil) 
SPRINGSAI 
Vertes $12.00

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
1734 West 48th Street 

TELEFONAS YARDS 3713

IZOLIACIJOS DĖL SIENŲ

atva- 
sugrąžinti

Gegužės 23 d. atsidarys di
džiulė lietuvių meno paroda 
Mandel Bros, krautuvėje, State

kad Algirdas 
užlaiko “Clean- 
” įstaigų adrė-

SLENCHAUSKAS, 
‘Daktaro” rolėje

Keista vienok: bokšte varpų 
nematyti.

Apielinkės gyventojai aiški
na, kad žydų Dievas triukšmin
gos airišių DieVo muzikos ne 
mėgstąs, tat airiai turėję var
pus iškraustyti.

Biznis sekasi Algir 
dui Briedžiui

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

908-910 W. 14th Street 
MOTERŲ DIENA SEREDOMIS

Po naujų savininkų priežiūra. Naujai išremontuota išmalevota. Ma 
sažai

Draugystė Lietuvos 
Kareivių

NAUJOS, 2x4, 2C 
už pėda

Chiropodistai—Atdara dieną ir naktj. Swimming Pool 
Phone CANal 9560

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

praleisti vakarą jų užeigoj.

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

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

New Century Tavern
3149 South Halsted Street

Tel. VICTORY 2679. CHICAGO

Geriausia ir Patogiausia 
Vieta pirkti Namų 

Reikmenis

K f* BAKING 
POVVDER

Šame Price lodau, 
as 45 \iarsAqo 

25 ounces25£

TeA^.'

Chicagoj visko pasi 
taiko

Yra ir kitas aiškinimas. Sa
ko, žydės protestavusios, kad 
varpai perdaug triukšmo kė
lę. Kad drumstę jų vaikų sap
nus jau šeštą valandą ryto, kai 
tie sapnai būna saldžiausi. To
dėl varpai ir buvę išimti iš 
bokšto.

Ar yra tuose aiškinimuose 
tai ku- 
nesiimu

Gerbiamieji Seno Petro drau
gai ir rėmėjai, kreipiuos į jus 
visus, kurie esate* pasižadėję 
per seną Petrą įsirašyti į Chi
cagos Lietuvių Draugiją, pra
šydamas rašytis tuojau. Nes 
konkurso laikas baigiasi su šio 
mėnesio 30 dieną 
reikia įrašyti 
atsiekti kvotą

Taigi bukite 
gelbėkite man, 
pagelba atsiekčiau tikslo ir bu
čiau pirmose eilėse. Tatai jums 
yra lengva padaryti. Norintie
ji įsirašyti ar turintieji pro 
spektų pašaukite Seną Petrą 
telefonu Canal 8500 arba laiš
kais.

Dar yra tokių, kurie įmokė
jote įstojimą, o nesate užbai
gę mokėti. Tai pasistengkite 
užbaigti mokėti. Galite užeiti pa
tys į Naujienas. Rasite ten an
trame aukšte Draugijos ofisą 
ir galėsite užbaigti mokėti be 
manęs. Tamstų aplikacijos ran
dasi ofise. Tokiu budu paleng
vinsite man darbą.

— Senas Petras.

man 
28 narius, 
200 narių, 
tiek geri ir pa- 
kad aš su jūsų

Apielinkė prie Springfieid 
avenue ir Polk gatvės yra žy
dų apgyventa. Bet tvirta kaip 
uola stovi čia airių katalikų 
bažnyčia. Jos bokštas su di
delėm skylėm varpų gaudimui 
išlėkti siekia aukštai į dan-

ir Madison. ši paroda bus labai 
svarbi visokiais atžvilgiais. Tai 
gal bus pirmas atsitikimas Chi
cagos lietuvių istorijoje, kada 
visi lietuvių menininkai (pro
fesionalai ir į mėgėjai) turės 
progos pasirodyti su savo ku
riniais prieš plačiąją publiką. 
Reikia manyti, kad tai padrą
sins jaunuosius musų meninin
kus dar labiau darbuotis savo 
pasirinktoje srityje.

Tenka pasakyti, jog Mandel 
Bros, krautuvė turi vieną gra
žiausių galerijų # visoj e Chica
goje. Ta galerija yra lanko
ma žymių meno kritikų ir šiaip 
gausingos publikos.

—Vytautas Beliajus.

MULE
HIDE

STOGAMS
DENGTI

Garantuotam ant 20 metų 
PLASTER BOARD

įįjrar C® UI®
3222-26 S. Halsted St.

dirba kartu 
atlieka visą 

Jis taipgi pa-

GRAND OPENING
OTTO SCHONWALD’S TAVERN 

3259 So. Union Avenue 
ŠEŠTADIENY, BALANDŽIO 18, 1936

GERA MUZIKA—UŽKANDŽIAI—GĖRIMAI 
Kviečiame visus draugus ir pažįstamus atsilankyti

STADIUM
1800 WEST MADISON STREET

šį vakarą, t. y. balandžio 18 d. 
Vakaras žada būti tikrai links
mas ir įdomus. \

Važiuoja į kito kiiubo 
parengimą

šeštadienį grupė Raudonos 
Rožės kiiubo narių važiuoja į 
Melrose Parką, kad dalyvauti 
vietos kiiubo parengime. Mel- 
roseparkiečiai gražiai pasirodė 
R. Rožės kiiubo velykiniame 
parengime. —D.

MARQUETTĘ PARK 
kar girdėjau, 
Briedis, kuris 
ing and Dyeing 
su 2543 W. 71 gatvė, nusipir 
ko automobilį.

Jis atidarė 
adresu praeitą 
do, kad jam biznis pasisekė.

Tas pasisekimas biznio davė 
jam ir galimybės nusipirkti 
automobilį. Taipgi tas pasiseki
mas bizny suteikė paskatinimo 
duoti savo kostumeriams dar 
geresnį patarnavimą.

Automobiliu jis galės 
žinoti ir paimti 
drabužius.

Tėvas, Briedis, 
su sunumi. Jis 
kriaučių darbą, 
siuva naujus drabužius — vy
rams ir moterims. Jis yra ži
nomas lietuvių tarpe per dau
gelį metų kaipo pirmos rųšies 
kriaučius.

Prie progos linkiu Algirdui 
Briedžiui ir toliau pasekmingai 
varyti savo biznį. —J. Z.

Musų skulptorius, Petras 
Rimša, nesenai atvykęs iš Lie
tuvos ir vos tik spėjęs įkelti 
koją Čikagon, rado daug sim
patingų draugų ir meno mėgė
jų, kurie jam gelbsti, ypatin
gai Dr. A. Račkus ir konsulas 
Antanas Kalvaitis. Ne vien tik 
lietuviai nori pamatyti musų 
gerb. skulptoriaus meno dar
bus, bet ir svetimtaučiai. Lietu
vių Meno Parodos K-tas jau 
užkvietė p. Rimšą dalyvauti 
lietuvių meno parodoj kaipo 
svečią. Bet lietuvių paroda 
įvyks dar negreit, tik gegužės 
23 d. Taigi gerb. skulptorius 
negalėjo savo brangaus laiko 
gaišinti ir laukti, užtat ir ren-

$29.95 
ir augščiau.

Lengvus Išmokėjimai 
Didelė nuolaida už senus 

dalykus.
PIRKITE ČIA DABAR
TAUPYKITE PINIGUS

CICERO. — Draugystė Lie
tuvos Kareivių turės mėnesinį 
susirinkimą sekmadienį, balan
džio 19 dieną, Liuosybės svetai
nėje. Susirinkimas įvyks 1 vai. 
po pietų. Bukite visi laiku, nes 
susirinkimas bus trumpas, ba 
reikės skubėti į kitą susirinki 
mą, tai Lietuvos demokratijai 
ginti konferenciją.

šiuo pastaruoju reikalu yra 
visų užduotis tarti savo žodį ii 
reikalauti laisvės savo broliams 
Lietuvoj.

Apie pačią Kareivių Draugiją 
nėra reikalo daug ką pasakoti 
šiuo atveju. Draugija yra tvir
ta, atsakanti, jai priklauso vien 
vyrai, vedę ir pavieniai. Jai tu
rėtų visi vyrai priklausyti. Jau
nesnieji gali pasipuošti unifor
ma.

Tas skyrius savistoviai tvar
kosi. Jam priklauso 25 nariai 
Suprantama,. skyrius veikia 
draugystės globoj. Skyriaus du 
jaunuoliai tai pažiba. Jie yra 
C. Rakašius ir C. Virbickas ir 
netolimoj ateity jie planuoja 
apsivesti. Laimingo jiems gy
venimo. Ir veliju, kad jie pasi
liktų veiklus savo draugijoj. 
Virbickas pastaruoju laiku tu
ri policininko darbą ir rengia
si ves'ti dukterį p. A. Balchu 
no, 1402 So. 48 crt.

Uniformų skyriaus vakaras
Kas pritariate ir atjaučiate 

kareivių uniformų skyrių, tai 
paremkite jų rengiamą vakarą, 
kuris įvyks Šameto svetainėje

SPECIALIS PAVASARINIS IŠPARDAVIMAS
VIENINTELIAME SENOS IR NAUJOS STAT YBOS MATERIOLO SANDELY  J CHICAGOJ

CZERWIEC LUMBER COMPANY
3658-64 SOUTH WESTERN AVENUE Telefonas VIRGINIA 0458

1936 pavasario šimtai nau
jų madų Parlor Setai, už 
stebėtinai žemas kainas, 

$65.00 vertės po

$29.50
$90.00 vertės modernistic 

Parlor Setai tik po

$49.75

Aržuolo medžio 5-kių dalių 
gražus Breakfast Setai, kaip 
ant paveikslo. Labai numa

žinta kaina — tik

gia parodą Sherman viešbuty j.
Paroda žada atsidaryti apie 

pabaigą sekančios savaitės. 
Apie parodos atidarymą bus 
pranešta spaudoj.

Teko patirti, kad p. Rimšos 
vizitu yra susidomėjęs tas gar
sus, svetingas menininkų drau
gas 
rio buveinė ir šauniai ištaisy
tos galerijos randasi Wrigley 
Bldg. trobesyj. šitas klubas 
yra suruošęs parodas daugeliui 
garsių Europos menininkų, bū
tent: rusų Remisoff’ui, pran
cūzų kubistui Legei (Ležei), 
Kondinskiui, Piccassui ir k. 
Kodėl gi jis negalėtų suruošti 
musų tautiečiui skulptoriui Pet
rui Rimšai parodos?

Reikia tik padaryti pradžią, 
o progos pačios atsiras. Aš spė
ju, kad gerb. skulptorius turės 
gerą pasisekimą, o aš jam to 
nuoširdžiai linkiu.

M. J. Šileikis.

Geriausias laikas pirkti nau
ją drabužiam plovyklą. Pa
sirinkimas: Thor, Apex, 
Westinghouse, Maytag, ABC 
Bee Vac ir kitokių; suma
žintos kainos nuo

T I K I E T U S GALIMA 
NUSIPIRKTI DABAR— 

BOND CLOTHING 
STORE. 05 W. Madison 
St. Ir Stadium Box 

Ofise

Tadaušas Stukas 
Sveiksta

Po vadovyste A. P. KVEDARO

Sekm., Balandžio-April 19,1936
SOKOLŲ SVETAINĖJE 

2343 South Kedzie Avenue
Durys atsidarys 2:30 v. po piet. Lošimas prasidės 3:30 
Tikictai išanksto parsiduoda po 60c; prie durų bus 75c 

Šokiams grieš dvi orkestros—viršutinėj ir apatinėj svet.
KVIEČIA KOMITETAS.

ROOSEVELT 
FURNITUREco

2310 West 
Roosevelt Road

Tel. Secley 8760

teisybės, ir jeigu yra 
ris iš jų teisingesnis — 
spręsti.

— Senas Parapijonas.

Bailus Daktaras
Dviejų aktų komiška operetė

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

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

TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS.
1803 WEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)

DABAR
PREZENTUOJA

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 Chicagoj Lietuvių Tautiš
kos Kapinės. Jų pergyventos dienos mums daug ko pasako. O 
'dar labiau atsispindės musų akyse tie darbai, tos kovos ir gra
žus 
apie 
bus

Turime 
Sandėly]

NAUJAS 
DURIS 

taip pigiai kai

Iškilmingas *200
Palaidojimas j

SU PLIENO KARSTU IR 1
PATARNAVIMU. S

Balsamavimas. rūbai, palmos žvakės, || 
karavanas, automobilius vienu žodžiu 
pilnai ir iškilmingai palaidojam už Į 
$200.—Šis patarnavimas yra kartu su 3 
musu gražia koplyčia arba su kara
vanu tiesiai iš namų.

EOLE BROS, 
'tintus 
įĮwtthCLYDE BEATTY 

3R.R.TRAINS
F J 60 RIDERS 
Ai| 60 CL0WNS 

60 AERIALISTS
1080 PEOPLE 

FA $7,500 DAILY EXPENSE

18 G AT. APIMLI Ta
daušas Stukas, 701 West 21 
place, apie porą savaičių at
gal, kai važiavo motorcikliu, 
tapo pagautas troko ir sužeis
tas. Nelaimė ištiko jį prie 
Canal ir Blair gatvių. Tada
ušas 'Stukas ir dabar randasi 
Peoples ligoninėj, prie Cermak 
'road . ir Wentworth avė. Su
žeistasis sveiksta ir greitoj at
eity parvažiuos iš ligoninės na
mo. v

pp. Stukai yra draugiški 
žmonės, seni Naujienų skaity
tojai ir rėmėjai, šiuo laiku jie 
turi taverną ir valgyklą aukš
čiau minėtu adresu.

— Senas Petras.

SUTEIKIAME APSKAITLIAVIMUS
VISOKIEMS NAMU PATAISYMAMS

GONTAI IR LENTOS

KIETAS IR MINKŠTAS 
MEDIS GRINDIMS

Atdara vakarais iki 8 vai. 
šeštadieniais iki 6.

Sekmadieniais nuo 12 iki 4.

VALDYBA:
Czerwiec J. Czerwiec

Czerwiec A. Kuciemba
J. Myshak

PILNAS PASIRINKIMAS STATYBOS MATERIOLO
nių Pėdų o a* 

Cedro J 2^ € 
Stulpai

už vieną

GATAVI LANGAI

RĖMAI DĖL SIETINIU LANGU 
IR DURU

MULE-HIDE 
ROOFS

MILLIONS OF POUNps have be 
used

____
'.Vi
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šeštadienis, balan. 18, 1936

Nepamirškite: rytoj Lietuvos demokrati 
Jos gynimo konferencija

Konferencija įvyks Neffo sve
tainėj, 2435 So. Leavitt st.; 
pradžia 1:30 vai. popiet

Gyvenam Amerikoj, tad ga] 
būt nepajėgiam pilnai suprasti 
kas reiškia dieną iš dienos da- 
botis, kad neprasitarti prieš vy
riausybę.

Gyvenam Amerikoj—tad gal 
būt neatjaučiam kas reiškia tu
rėti spausdintam žodžiui api- 
nasrį, cenzūrą.

Gyvenam Amerikoj, turim 
daugybę draugijų ir pripažįstam 
jų vertę ir naudą.

Gyvenam Amerikoj ir- esam 
pratę kritikuoti visus ir visų— 
net paties šalies prezidento— 
darbus, kurie mums atrodo ne- 
tikslus ir kritikos verti.

Bet kaip jaučiasi žmonės, 
kuriems draugijos praktiškai 
uždarytos. Kurie mato val
džios klaidas, o turi tylėti; ku*- 
rie linksta po sunkia gyvenimo 
našta, ir visi turi tylėti.

Toki suvaržyti, supančioti, nu
tildyti žmonės šiandie yra mu-

jau kiltesniais sumeti- 
negu padėti, Petrui ar 
ūkį ątsteigti. Dabar tu- 
pagelbėti Lietuvos žmo- 
atgauti jų, kaip liaudies,

sų broliai ir seserys— Lietu
vos liaudis.

Gelbėjome mes nepriklauso
mai Lietuvai kurtis. Gelbėjome 
savo tėvams, broliams ir sese
rims atskirai karo suvargintus 
ukius atgaivinti. Gelbėjome 
Lietuvai, kai vykome ten ato
stogauti, palikdami joje šim
tais dolerių kiekvienas.

Dabar ir vėl turime gelbėti 
—tik 
mais, 
Jonui 
rime 
nėms
teises. Atgauti jas, kad patys 
žmonės, kaip- tauta, bendromis 
pastangomis galėtų kurti ge
resnį gyvenimą.

šiuo reikalu ir šaukiama kal
bama konferencija rytoj, sek
madienį, 1 ;30 vai. popiet Neffo 
svetainėj adresu* 2435 So. Lea
vitt st.

Draugijų atstovai ir kiti mu
sų visuomenės darbuotojai, bu
kite visi šioj konferencijoj.

—Senas Lietuvis.

Automobiliai susi
daužė; sužeistas 

lietuvis

Malonėkite visi groserninkai, 
priklausanti prie šios koopera
cijos atsilankyti ir atsivesti sa
vo draugus — groserninkus. 
Jie taipgi galės prie 
dingos organizacijos 
ir turėti sau didelės

šios nau- 
prisidėti 

naudos.
JohnAutomobiliu važiavo 

Schultz (bridgeportietis); Dr. 
Norkus (chiropodist) turįs ofi
są prie 35 ir Halsted gatvių: 
A. Briedis, senas lietuvių kriau 
čius, turįs šapą adresu 2543 
West 71 st.

Prie 103 gatvės ir California 
avė. į lietuvių automobilį įva
žiavo moteris svetimtautų. Au
tomobilių susidaužyme lengvai 
sužeistas Dr. Norkus. Jis buvo 
nugabentas į Little Company 
of Mary" ligoninę; Ikur jam su
teikta pirma pagelba.—J. Z.

A. Zajaųskaitė ligo 
ninėj

Rytoj svarbus gro 
šerniukų susi

rinkimas

P-lė Antonė Zajaųskaitė, dūk 
te Pranciškaus Zajausko, gy
venančio adresu 1444 So. 51 
avenue, randasi šv. Kryžiaus 
ligoninėj. Po sunkios operacijos 
ji guli kambary No. 305. Ope
racija buvo padaryta balandžio 
9 dieną.

Dabar ligoninė jaučiasi gerai 
ir už poros savaičių gal iš li
goninės išeis.

Universal Grocery Company, 
3150 W. 51st Street, kurie už
laiko Universal Food Stores, 
rytoj šaukia svarbų dalininkų 
susirinkimų.

Susirinkimas prasidės 2-rą 
vai. po piet

George Meat Markei 
& Grocerieš Grand 

Opening
BRIGTON PARK.— šiandie, 

bal. 18 d., įvyksta George Meat 
Market & Grocerieš atidary
mas adresu 4501 So. Talman 
avė. Tą krautuvę perėmė nau-

: ji savininkai pp. Dambrauskai.

Krautuvėje visuomet yra dide-1 daly vau# Budriko didžiulė or- 
lis pasirinkimas šviežios mėsos t kestrą< Makalai ir keletas žy- 
ir groserio reikmenų už priei
namas kainas. Brightonpar •
kiečiai nepamirškit^ pp, Dam
brauskų krautuvės. Jų garsinį- 

visą

mii|/ dainininkų. Bus išpildyta 
keletas žymių grynai lietuviš

ki — Lietuvių Mar- 
Nemuno Vilnis—Valcas,

mas eina “Naujienose” 
mėnesį.—Senas Petras.

kų kurinių
šas
daug garsų iš liaudies melodi
jų, Aldona Makaliutė sudai
nuos 2 daineles.

BARBARA B. BROOKS 
Home Economics Department

Kellogg Company
Battle Creek, Michigan

Ir štai Jau Balandis

Rytoj, nedėldienį, 11-tą va
landą prieš piet |į W.G.E.S. 
studiją susirinks grupė žymių 
dainininkų, muzikų ir kalbėto
jų jr su geru prisirengimu iš
pildys gražų ir įdomų radio 
programą, kuriais jau daug 
metų visuomenė linksminasi ir 
įdomąu'ja. Visiem žinoma, kad 
dėl visuomenės labo šiuos pro- 
gramus leidžia savo lešonf ir 
pastangom Progresą Furniture 
Kompanija, savininkė didžiulės 
rakandų ir visokių namam reik
menų krautuvės. Krautuvės 
vedėjas yra Jonas Kaledinskas, 
o šių programų direktorius yra 
dainininkai Jonas Romanas, 
kurio' malonų balsą ir rytoj 
girdėsite. Kiti dainininkai bus: 
kaimiečių kvartetas — J. Rak
štelė, Albina Trilikaitė, L. Stu- 
pariutė ir Frank Pūkis; solo 
dainuos p-lė Florence Balsis. 
Nepamirškite pasiklausyti.

— Rep. xxx

Išsistovėjęs tabakas 
yra geriausias

Cigaretinis tabakas, kaip ir kiti 
plačiai naudojami gaminiai, j. * 
su tnkamu išsistovėjimu. Tabakas 
savo neturaliame stovyje yra šiurk
štus ir stiprus. Ištikro, nors augiu-

tojo prieš pardavimą ir išnokintas, 
jis nėra tinkamas naudojimui be to
lesnio sendinimo.

Tai galima sakyti ir net apie tokį 
puikų tabaką, koks yra naudojama 
Lucky Strike išdirbime. ,Tad dėl 
Luckies tabakas sendinamas net per 
ištisus pusantro iki trijų metų. Per 
tą išsistovejimo laiką nepastebimas, 
bet labai svarbus vyksta tabako kei
timąsi. Ir kaipo pasekmė tu gamtos 
persikeitimų yra dalinai “išlygina
ma” originale, šiurkšti lapų kokybė.

Bet vien sendinhnas negali praša
linti liuosų rūgščių. Jos atsiranda ir 
tada, kada tabakas sendinama net 
ir geriausiose sąlygose, skirtose rei
kalingam laikui Lucky Strike ciga- 
retams.

Spraginimo procesu Lucky Strike 
išdirbėjai šiuos pagerinimus stumia 
daug toliau, šis pirm-kaitinimas ta- 

gėrė ja "bako aukštesnėse temperatūrose pra
šalina gerklės suerzinimus aukščiau
siu laipsniu ir yra palyginamas su 
geru tabako skoniu ir kokybe. Tad 
spraginimo procesas yra jūsų apsau-

PRANEŠIMAS
Atidaroma didesnis ir nau

jesnių laikų pavyzdžių kamba
rys. Chrysler ir Plymouth yra 
greičiausiai išparduodami auto
mobiliai. Yra taip pat gerų pa
vartotų automobilių štakas.

Kainos nuo $25 iki $600 vi
sų išdirbysČių ir modelių. Pir
mas mokesnis 10% arba jūsų 
automobilis. Likusi — kaip su
tarsime.

Matykite pirma arba paskiau 
prieš superkant.

BERMAN AND BUNNIN 
South Side Fastest Growing 
Chrysler & Plymouth Dealers, 
3207—*3246; S, Halsted St.

Vartotų automobilių Lot 
3416-22 S. Halsted St.

Pranešimas
---------- į.—

Garfield Park Lietuviu Vyrų ir 
Moterų Pašelpinis Klubas rengia Pui
ku ir Dideli Baliu šeštadieny, Ba
landžio 18, 1936 McEnery Hali, 
4039 W. Madison St. Pradžia. 7:30 
v. v., gera muzika šokiams. Įžanga 
iškalno 25c., prie durų 35c.

Salutaras Drug & 
'Chemical Coi

Salutaro Biteris yra vienas iš geriau
sių Biterių ką Šiandien randasi ant 
marketo. Jis žinomas kaipo gera gy
duolė dėl viduriu ar kitų nesmagu
mų. Plačiai yra parduodamas aptie- 
kose ir vartojamas. Tavernpse geras 
gerti su degtine ir be degtinės. Rei
kalaukite, visi ir visados Salutaras Ri
terio. Pašaukite telefonu Canal 1133.

639 Westi 18th St.

W.C.F.L. 7 P. M.
Nedėlioję

Budrike WCFL Radio valan
dos permainytas laikas. Pro
gramas šį nedėldienį prasidės 
lygiai 7- vai. vakare vietoj kaip 
pirma buvo 5 vai. Programe

GEORGE MEAT MARKET & 
. GROSERNĖ

Nauji žmonės perėmė bizni musu bu- 
černę ir grosernę ir visados yra di
delis pasirinkimas Šviežių maisto 
reikmenų mėsos ir groserio už pri
einamas kainas. Kviečiame brightan- 
parkiečius atsilankyti i musų bučerpę. 
Yra gražiai užlaikoma ir mandagus 
patarnavimas.

J. DAMBRAUSKAS, savininkas 
4501 So. Talman Avė.

Tel. Lafayette 8357

ga prieš knitėjimus ir prieš kosulį. 
Be to dar viduriniai tabako auga

lo lapai yra naudojami išdirbime 
Luckies, nes viršutiniai lapai, kaip 
cheminis išnagrinėjimas parodo, turi 
perviršių šarmų, kurie linkę duoti 
šiurkštų šarmišką skoni, gi apati-

Gerkit sveikiausia PIENĄ iš
Lietuvių Pieninės 

EMERALD DAIRY 
Senuko Daugelavičiaus 

8251 Emerald Avė. Victory 4181 
Pristatom i namus ir groserj, 

Pašaukit

Pirkite Gėrimus Pas 
Lietuvį

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

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

niai lapai linkę rugštumui durnuose.
Kadangi Lucky Strike cigaretei 

įkūnija skaičių tikrai pamatinių pa 
gerinimų, tad reikia tikėti, jog visi 
šie pagerinimai susideda, kad pami 
nūs Luckies geresnių cigaretų, nau
jovišku cigaretu, padarytų iš tur
tingo, brandaus tabako, lengva už- 
sirūkyma.

(Advertisement)

T avernos
Kur Susirenka Lietuviai

SPRING INN
Musu užeigoje visados geros rūšies 
degtinė, alus, cigarai, cigaretei ir 
skanus užkandžiai Platforma dėl 
šokių veltui, draugijoms, išvažiavi

mams ir parems. 1 Savininkai
KUCHINSKAI

82th and Kean Avė. Willow Springs

CLUB RAJAH
6627 So. Western Avė, 

Prospect 10432
DINE & DANCE

Floor Shows Kas Vakaru 
su

Sunny Bouche, M. C. 
ir AU Star Revue 

Vištienos ir Stėko Vakarienė 
Be Cover ar minimom charge 
Estelle Andrulis ir motina, Sav.

4

21st Place Tavern & 
Restaurant

porčępai ir kiti šilti valgiai.Stėkai, r........ ................................
Bismark alus, geros rųšies 

degtine ir cigarai 
ANTANAS IR AGNĖS STUKAI 

Savininkai *
701 W. 21st Place TeL Ganai 7522

degtine ir cigarai
Savininkai -

Petef Pranskus Tavern 
Musų naujai atidaryto! ir gražiai iš
puoštoj užeigoj visados raudasi ge
riausios rūšies degtinė, vynas, alus, 
cigarai, užkandžiai ir mandagus pa
tarnavimas. Kviečiame visus drau
gus, pažįstamus ir Marųuette Manot 
gyventojus atsilankyti i musų užeiga 

P. V. PRANSKAI, savininkai 
6588 So. Westem Avė,

žiūrėti. At- 
talpinami ’ tik du

Naujienų Spulkos 
Narių Atydai

Lituąnian News Loan and 
Building Ass’n metinė apys
kaita baigėsi kovo 31 dieną.

Todėl, visi nariai esate pra
šomi prisiųsti savo knygeles 
Revizijos Komisijai patikrinti, 

T. Rypkevieius, sekr.

Skelbimą;„Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

PRAKALBOS
LABAI ĮDOMIOS PRAKALBOS 

atsibus
NEDĖLIOJĘ

Balandžio 19 d.
Svetainėje po antrašu 
2458 West 38 Street 

BŲghton Park apielink;ėj 
Lygiai nuo 3 vai. pop iet. 

Kalbės S. BENECKAS.
Temoje 

“Alijošius turi ateiti pirm 
didžiųjų vargų”

Kas nori sužinoti kas yra Ali
jošius ir ką jis darys atėjęs, tai 
mąlončkite visi ateiti i paskirta 
vieta aiit paskirto laiko.

Rengia ir kviečia
JEHOVOS LIUDININKAI.

Įžanga, veltui. Rinkliavos nėra.

Draugijų darbuotojų jeity jie bus talpinani 

ir parengimų komi 
tetų dėmesiui

kartus.

DABAR STATO
. . 'yVėliausią Sovietų Rusijos filmą, 

išaukštinanti Rusijos moteris
3 MOTERYS

Muzika D. Shostakovitch « 
dalyvaujant:

Babochkin .................. Chapayev
Chirkov . ........................ Maxinv
Poslavskv ............  Kaimiečiai
Jeimo .....   Laimė

SONOTONE

“Naujienose” yra paskirta 
speciali vieta pranešimams apie 
šaukiamus organizacijų susirin
kimus ir ruošiamus parengi
mus. Tie pranešimai talpinami 
dykai. Jie bus talpinami dy
kai ir ateity. v

Iki šiol kai kurie pranešimai 
būdavo talpinami atejų atvejais, 
kartais keletą savaičių, taip 
kad dienraščio skaitytojams net

“Naujienų” vedėjai mano, 
kad tinkamiausias laikas prane
šimams talpinti yra diena pirm 
įvykstant susirinkimui ar pa
rengimui ir diena, kai susirin
kimas ar parengimas įvyksta. 
Tas dvi dięnas pranešimai ir 
bus talpinami.

Jeigu kurie pranešimų siun 
tėjai i Dorės, kad. Jų pranešimai 
tilptų kitomiį ‘ tai
malonės pažymėti kad^ jie . n> 
rėtų matyti savo pranešimus 

tilpusius dienrašty.

. . A

SUSIRINKIMAI

Balandis yra žinomas kaipo tipo 
pasikeitimo mėnuo, prie to taiko
mės ir mes. Daug ko žmogus kar
tais. užsimano padaryti, bet tatai ne- 
visuomet jam pavyksta, nes pava
sario sveikata dažniausiai būna to 
priežastimi. Todėl, negeistinoms prie
žastims pašalinti yra reikalinga pa
stiprinantys vaistai.

Pastiprinančių vaistų yra įvairiau
siu. būtent: nauja skrybėlė, pasiva
žinėjimas, nauji baldai, gyduolės ir ki
ti panašus dalykai. Kad pašalinti 
ligos priežastį, imame vaistus i vi
dų dažniausiai įvairiausios spalvos 
ir skonio — kartais ir gana negar
džius. Bet čia. nereikia pamiršti, kad 
dalyko žinojimas vaidina labai svar
bia role. Ta pati galime ^pasakyti 
ir apie musu maista. Spalvos ir čia 
yra mums vadovaujamasai paakstin- 
tojas, \§tai, pavyzdžiui, gamindamas 

■ sau maista pavartoj! įvairiai sukom
binuodama įvairius žalumynus su 
šaknimis, k.a. barščių ir kitų, 

r Bet tuose spalvotuose pavasario 
sveikatos pasitikrintojuose maistas 
būna geriausias tik tada, kada jis 

. pagamintas paprasčiausiai. Tokiu, 
patiekalu gali būti kornų flaksai su 
pienu ir žemuogių papuošalu, ir įvai
rus daržovių valgiai. įvairiai sude
dant ir paruošiant, bet tam reika
linga ir žinojimas.

Čia paduodame pora naujų recep
tų tinkamu pavasario užkandžiams 
bei vakarienei.

ŠPINAKŲ RITULIS SU 
KIAUŠINIAIS

1 arbat. šaukit, 
svogūnų sunkos 
arbat. šaukit, 
druskos

arb. šaukšt. nutineg 
arb. šaukšt. pipirų

2

4

1

puodukai virtų 
špinakų

‘'kiaušinių tryniais 
(gerai išplakti) 

arbat. šaukšl.
citrinų sunkos .

% puoduko grietinės arba kcuuoio pieno

Viską kartu gerai sumaišyk ir su
dėk i sviestu ištepta indą, indą idėk

H
U %

iri kita indą su karštu vandeniu 
kepk nekarštame pečiuje apie puse 
valandos. Išdek ant torielkos ir api
pilk mišiniu iš kietai išvirtų suka
potų kiaušiniu su baltu sosu arba 
su virtais burokais, sukapotu virtu 
kumpiu, salmon ir t,t,

ASPARAGUS SHORTCAKE
Brau biskvitų tešla Virti asparagai 

Sūrio' dažalaa

Perskirk brau biskvit tešla i dvi 
lygias dalis. Iškočiok tiesiakerčiai 
apie 5x12 coliu. Aptepk viena eile 
su ištarpytu sviestu, uždėk kita da
li ant viršaus. Supjaustyk kryžąvai 
i 2x5 colių rėžius. Kepk karštame 
pečiuje apie 15 minučių. Perpjauk 
shorteake ir i vidurj idėk išvirtus 
asparagus. Apipilk su sūrio daža- 
lu.

LOTŲ SAVININKŲ 
ATIDAI!

Budavokit Dabar!
Mes finansuosim ir pabudavo- 

ąim ant jūsų išipokčtos žemes, 
niekad < daugiau nebus taip leng
va pasistatyti namą, kaip dabar, 

. Jūsų naujas narnąs bu? suplanuo-i. 
tas ir smagus dėl jus ir jūsų 
šeimynos.

Be Įmoksimų!
F. M. A. Insurance Company 

Paskolos. Finansuojam sulig su jū
sų įplaukomis. Lengvus mėnesiniai 
išmokėjimai. Pasitarimas, Brie
diniai ir Apskaitliavimas DYKAI!

H. M. ZEMON CO.
30 No. La Šalie St., 

Tel. STATE 7092
Atsakomingi namu statytojai 

ųuo 1916 — šimtai užganėdintų 
kostumerių.

Atdara, iki 8 vai. vakare.

, 'TO A. "Ali* STATKUS
PersiskyitfHMl šiuo pasauliu 

balandžidi^5^ieną, 12140 va
landa ryta 1936 m., sulaukus 
19 metu amžiaus, gimus Chi- 
cago, III. •

Paliko dideliame . nulidime; 
motina Stelių,. po tėvais Shim-\^ 
kuš, tėvą Andriejų, broli Louis, 
2 seseris Estelle ir Ruth ir gi
minės Juozapas Dudo, Walter 
Shimkus, Charles Statkus, Pet- 
rutis, Gricius ir ju šeimynas 
ir daug draugu ir pažįstamų.

Priklausė SLA. 55 kuopoj. ( 
Kūnas pašarvotas randasi 

715 W. 120 St. bet nebus gali
ma mAtyti be .subatos. Tel. 
Comodore 0606.

Laidotuvės ivyks pirmadieni 
balandžio 20 diena, 9:00 vai ry
to iš namu i šv. Petro ir Po
vilo parapijos bažnyčia, 123 ir 
Emerald, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės 
siela, o iš ten bus nulydėta i 
šv. Kazimiero kapines. Karsta 
neš 12-tojo distrikto polici-• 
ninkai.

Visi a. a* Alie. Statkus gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da- 
lyvaut laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą. N.uliude liekame,

Motina* tėvas, brolis, 
seserys ir giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius Fredriok D. Doty and 
Sop, Tel. Pullman 0119.

Metines Mirties Sukaktuves

A 

PRANCIŠKUS MAZILAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Balandžio 23 d., 3:30 vai. po 
pietų, 1935 m. sulaukęs 45 me
tų amžiaus. Gimęs Kėdainių 
apskr., Grinkiškės parap., še
šėlių kaime. Amerikoj išgyve- 

' no 28 metus; Paliko dideliame 
nuliudime mylima moterį Vin
cente,' po tėvais Dzidžinaitė, 
sūnų Juozapa dukterį Bronis- 
lava„ broli Antanų, o Lietuvoj 
3 seseris, Jadvyga, Apoloniją 
ir Marijona ir gimines.

Jau metai praėjo brangus 
mano vyre ir tėveli, kaip su 
mumis kalbėjai. Ilgu mums be 
tavęs, nebėra to linksmumo ir 
džiaugsmo kokis buvo kai tu 
su mumis buvai. Dienos ilgos 
ir tamsios be tavęs. Mes tave, 
musų brangus vyre ir tėveli 
niekuomet neužmiršime. Tu 
pas mus jau nebesugryši, bet 
mes anksčiau ar vėliau pas ta
ve ateisime. Lauk mus atei- 

; nant. ' ,
Pamaldos už velionio Pran

ciškaus sielą atsibus Balandžiu 
23 d., 7:30 valanda ryto, šven
to Antano parapijos bažnyčio
je, 15th St. ir 50th AveM Ci-. 
cero, III. Meldžiame visus gi
mines, draugus ir pažįstamus 
atsilankyti i bažnyčia ant pa
maldų.

Nuliūdę lįekame, 
Moteris, Sunųš, Duktė, Brolis, 

Seserys ir Giminės.

A

BISKVITAI
i arbat. Saukit, 

bkking paiuierio 
arbat. šaukėt, 
sodos

1 arbat Saukšt. 
druskos v

taukų arba sviesto

maslionkoje. Persi-

BRAN 
14 puoduko 

all-brau 
Yt puoduko 

maslionkų 
1 % puoduko 

miltų 
% puoduko

Mirkvk brau
iok miltus, pauderi, druska ir soda. 
Supilk riebalus i miltus ir su dviem 
Sakutėm gerai išmaišykit. Paskui 
sudekit išmirkykit masllonkoj all- 
bran ir vėl maišyki t. Išdėkit ant 
miltais išbarstytos lentos, ir keletą 
minučių minkykit. Iškočioki! puse 
'nčo storumo ir su apskritu . kote- 
riu supjaustykit i bandutes. Padė
kit ant ištaukuotos bleties ir kep- 
kit karštame pečiuje 12 minučių. 
Padarysit 12 bandučių.

Jeigu vartosite saldu pienu vie
toj maslionkų, tai nedėkite sodos, 
bet 2 šaukštuku baking pauderio.

MALEVOS
Pirkit iš didžiausios nialovų išdirba- 
jil U.-' disti'lbiutevių Įstrižos Chicągpjc. 
Mes 
levą

parduodam standartinės rūšies ma
ni tiktai - *

rcgulipres kainos
7.000 gal. Sbcrwin Willianis Trim Var< 
lilšo, buvo padarytus dėl , Majestio Ra
dio, kuris subankrutavo. $8.75 ver
gina ..................... ;...... ............... 950 . j
Namams Maleva. Gloss ar Fiat. Qreat 
Lakęs rųšies, kitur $2.25, f

Montgomery-Ward vertifikuota maleva 7 
Sand Koto flnish, pirmiau IMI 
$3.20, dabar ............... ........
Juodas Sereen Enamells -— praėjusiais 
metais daugiausia parduoda- 
mas. Dabar Gal. .............. ^”1*.

Ir tuksiančiai kitų bargenų. , 
Atsiminkit, mes operuojam nuosavi} 
sandelį ir turime savo malevų fabri
ku. Pirkit tiesiog ir taupykit!

PAINT EXCHANGĘ OF 
CHICAGO 

1557 MUAVAUKBE AVĖ. 
6H3H ą. HArSTBD ST. 

2274 ELSTON ĄVE. . ,
Telefonas: Armltagc 1440. /

Vienų Metų Mirties Sukaktuvės

MARIJONOS KASILIAUSKIENeS
Kuri persiskyrė šiuo pasauliu balandžio 21 d. 1935 
m. Lietuvoje, Tauragės apskričio, Šilalės parapijos, ■Leii’ 
tinės sodoj. PąMko dideliame nuliūdime 4 sūnūs Lietu
voj ir vieną Amerikoj, 5 dukteris Lietuvoj ir brolį An- 
*taną Galdiką Amerikoj, gimines ir draugus;

Liūdnai atminčiai musų mylimos motinėlės bus at
laikytos šventos mišios Švento Jurgio parapijos bažny
čioje, Ąntradienyje, Balandžio 21 d.

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus at
silankyti i bažnyčią ant pamaldų. Kviečia sūnūs ir mar
ti /KAZIMIERAS ir VERONIKA KASILIAUSKAI, 3364 
$45. Halsted St.
/ Nors jau vieni metai praėjo, kaip nelaimingoji mii> 
/ lis atėmė gyvybę musų mylimai motinėlei, kuri ilsisi šal

tuose kapuose amžinai. Nors mes žinome, kad, hegryši 
niekados, bet mes gyvieji neužmiršime (avęs niekados.

Sulindę liekame, Simai, Dukterys ir Giminės.

: »■ , ............... '..... ' ........ . .. ii

Amerikos Lietuvių Piliečių Pašaipiais ir Politikos Kliubas 12 
wardoj laikys mėnesinį susirinkimą, balandžio 19 d., 
Hollywood svetainėje, 241T W. 43 st. Susirinkimo pra 
džia 1 vai. popiet. Paul Petraitis, rašt.

Lietuvių Tautiškų Kapinių lot/ savininkų draugijų atstovų susi
rinkimas įvyks sekmadienį, balandžio 19 dieną, Lietuvių 
Auditorijos svetainėj, 3133 So. Halsted St Susirinkimas 
prasidės 1 vai; popiet ir bus laikomas pirmo aukšto sve
tainėj. Jųsų atsilankymas į susirinkimų būtinai reikalin
gas.—Kviečia Kapinių Trustisai.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
balandžio 19 d. Jono Gatbuzo svetainėj, 3749 S. Halsted 
st;, 1 vai. popiet. Tai bus labai svarbus susirinkimas dėl 
prisidėjimo prie kitos draugijos; beto, nariai privalo užsi
mokėti užvilktas mokestis kliubui. W. Didžiulis, pr. rašt.

Sekmadieny, Gegužės 19 d. 1:30 p.p. Draugijų atstovų konfe- 
1 rencija, reikale Lietuvos Demokratijos Gynimo seimo, ku
ris įvyks birželio 20-21 d., Cleveland, Ohio. Susirinkimas 

z bus Neffo svetainėje, 2435 So. Leavitt St. Visos organi
zacijos kurių atstovai yra išrinkti į šią konferenciją ma
lonės savo organizacijos atstovams įteikti bendrą man
datą—pažymėti atstovų vardus. —Laikinis Sekretorius E. 
Mikužiutė. /

Nedėlioj, bal. 19 d., West Side svetainėje, 2244 W. 23rd PI., 1 
vai. po pietų įvyksta svarbus D r-jos “Lietuvos* Ūkininko” 
mėnesinis susirinkimas. Kviečiame visus narius .atsilan
kyti, nes bus svarstoma svarbus draugijos reikalai.-. Taip 
gi nariai atsilikę ■ su mokesčiais malonėkite užsimokėti. 
—J. Žukauskas, Pirm., Ieva Lukošiūtė, Fin, Rast.

Balandžio 18, Garfield Park Lietuvių Vyrų ir Moterų Pašelpos 
Khrbo balius McEnery svetainėj, 4039 W. Madison St. 
Pradžia 7:30 v. v. Įžanga 25c., prie,durų 35c.

PARENGIMAI
BALANDŽIO 18 d. L. D. S. 72 kp. balius Burnsidėj,, J. Macu- 

kevičiąus svetainėj, 1036 East 93 st. Balių rengia su dai
nomis ir prakalbomis. Sako, dainuos Roselando šakar- 
Makar choras. Įžanga 15c asmeniui. Bus ir • kitokių įa- 
marginimų. Kviečia Komitetas.

Operetę “Bailus Daktaras”- stato L.K.M. Choras sekmadienį, 19 
d. balandžio, Sokolų svet., 2343 S. Kedzie Avė. Lošimas 
prasidės 3:30 popiet. Tikietai išanksto 60c. Programas 
ir šokiai.J. D, Bendokaitis. - ' /

Balandžio 19 d,, sekmadienį, Amerikos. Lietuvių Piliečių PaŠal- 
pinis Kliubas Brighton parke rengia pavasarinį balių su 
programų*. Pradžia 6 v. v. Įžanga 20c. Šokiams grieš G. 
Stephens orkestrą. / •

Lietuvių Moterų Draugija Apšvieta rengia; margučių vakarą. Už 
gražiausią margutį bus suteikta dovana. Bus išpildytas 
gražus programas. Programą išpildys Brighton Parko 
jaunuolių draugijėlė vadovaujant A. Zabukienei. Vaka
ras įvyks Lietuvių Auditorijoj^ mažojoj svetainėj, 3133 
So. Halsted st., balandžio 19 tį. Pradžia 5 vai. po piėtų.
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. • šeštadienis, balsm. 18, 1936

Iš S.LA. 301 kp. Su-Į 
sirinkimo i

nusitęsė i 
Kai kurie

CICERO.—Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoj 301 kuopa tu
rėjo nepaprastą susirinkimą 
praėjusį pirmadienį, bal. 13 d., 
p. šameto svetainėje.

Į šį susirinkimą visi nariai 
buvo kviečiami atvirutėmis, bet 
narių, atsilankė ne daugiausia. 
O kodėl si.'sirinko nedaugiau- 
šia, tai paaiškina paprastas sa
kinys: “Centro valdyba nepa
žįstama, tai ką aš eisiu bal
suoti už juos”.

Ir tie balsavimai 
pabaigą susirinkimo
nariai jau buvo išėję. Balsų te
ko visiems. Pasirodė, kad mes 
esame demkratiški, bet didelė 
balsų didžiuma kliuvo pažan
giesiems, kuriuos reprezentuo
ja vakarų kamitetas. seimais 
išrinkti trys delegatai. Tai pil
na lyota*

Daugiau apie kuopos stovį 
galima tiek pasakyti,: kad vis- 
kas joje O.- K. Sergančių šie
met mažai, yra ligonis J. Gai- 
nis ir p. Ketvirtienė, bet ji 
prie pašalpos nepriklauso. Mir
čių taipgi retenybė, ir į aštuo- 
nius metus pasitaikė tik viena 
mirtis. Tai gražus rekordas.

. šiame susirinkime kuopon į- 
stojo naujas narys. O rodos tu
rėtų įstoti daug daugiau, nes 
nariais priimama asmenys net 
iki 60 metų amžiaus. Gi kai dėl 
jaunimo, tai nėra reikalo nė kal
bėti: jiems ir mokesčiai pigus ir 
atsakomybė užtikrinta.

Kai kurie daro užmetimus, 
buk ilgai reikią laukti pomir
tinės ir pašalpos. Tai netiesa. 
Jeigu viskas yra tvarkoj, tai į 
tris savaites viskas būna atlik 
ta. Tankiausią būna betvarke 
pačioj kuopoj.

Kaip dabar Susivienijimas 
yra sutvarkytas, tai lietuviams 
parankiausia yra rašytis- Į di
džiausią savųjų orgahizaciją— 
Susiviehijimą Lietuvių Ameri
koj. Galima pasirinkti įvairių 
skyrių net iki $5,000.—D.

18 g. apielinkės gy- 
| ventojy dėmesiui
. Kalbas,, orkestrą susidedanti 

iš . 30 instrumentų, duos kon
certą .balandžio: 19 d. Howell 
Neighborhood patalpose adresu 
1831 So..Ratine avė. Pradžia 
8:15 vai. vakaro. P-no Kalbas 
orkestrą išpildys įdomų progra
mą. Įžanga visiems dykai. 
Vaikai, jaunesni kaip 8 metų, 
turi būti kartu su tėvais.

■ Lietuvių Moterų 
Draugija Ap

švieta
Lietuvių Moterų Draugija 

Apšvieta rengia margučių va
karų. Už geriausiai numargin
tą margutį bus suteikta dova
na.

IR VĖL MES SAKOME
Nepraleiskit Sykį Gyvenime Pasitaikančios 

Progos 
ATSILANKYKIT Į DIDŽIĄUSJ IŠPARDAVIMĄ 

NAUJAI ĮGYTŲ AUTOMOBILIŲ CHICAGOJE
Nepirkit nei naujo nei seno automobiliaus pirm negu atsilankysit į 
musų showruimius.
MES PILNAI GARANTUOJAM, KAD SUTAUPYSIT NUO $100 IKI 
$200.
Virš 150 beveik naujų automobilių turi būti išparduota dabar.
Niekur kitur negausit tokių vertybių, nes męs esame Tikra Automo
bilių Finansavimo Kompanija.
Musų 20 metų teisingas patarnavimas yra musų garantija, kad pilnai 
busite užganėdinti. Kiekvienas karas yra stropiai peržiūrėtas musų 
mekanikų ir tarnaus jums ilgus metus.
CHEVROLET tikrai naujausias 1936

Sedan, važiuotas tiktai keletą 
šimtų’ mylių. Garantuotas 
kaip naujas. Taipgi 1935 DE 
LUXE Sedan. Kaip $A JE 
naujas. Musų kaina

DODGE paskiausis 1934 De Luxe 
Sedan. Mažai važiuotas, iš
rengtas 6 ratais. Radio, tron
ku, heateriu. Negalima at
skirti nuo. naujo, taipgi Se
dan kaip naujas, $O 4 C 
tiktai ......    3 I U

DE SOTO tikras 1935 Sedan. Gra
žus, mažas kąrąs $C A C 
kaip naujas, tiktai

*315

CHRYSLER paskiausis 1934 De 
Luxe Sedan. Garantuotas, 
kad yra tokiam stovyj kaip ir 
naujas. Turi 6 ratus. Radio, 
heateri. saugus. Mes taipgi 
turime 1932 Sedan kaip nau
ją. Musų kaina 
tiktaf .................. fciww

PLYMOUTH , naujausis 1934 . De 
Luxe Sedan, labai mažai var
totas, turi ‘Knee Action”. Sau
gius stiklus taipgi 1933 Se
dan kaip naujas, $9QC 
Tiktai ...... ... ...

PONTIAC 1934 De Luxe Sqdan 
Puikiam stovyj kaip diena kai 
paliko dirbtuve. Neturi nei 
ženklo. Su trohku, heatpriu 
Musų kaina $A9R
tiktai .........................

FORD paskiausis 1934 Sedan kaip 
naujas. Mes taipgi turime du 
1938 Sedanus taip $00 C 
pigiai kaip .......

!■ - I ~ I I mi.—— _ n ITII II■ I 1^^

CLASSIF.IED ADVERTISEMENTS ]
COAL

PARDAVIMUI Nash 1932 — 8 dy* 
llnder — labai geram stovi, man 
vienam perdidelis. Mainysiu ant 
mažesnio. John Baukus, 6332 South 
Central Avė,

High Grade Northern Illinois Coal 
Direct From Mine. 
2 TON M1NIMUM 

$8.75 
$4.00 
$4.00 
$2.75

Situation Wanted
Darbo Ieško

per ton
per
per ton
per ton

STUDEBAKER 6 tikras 1935 ke
turių durų. Sedan, kaip nau
jas visais atžvilgiais. Taipgi 
1983 Sedan kuris beveik ne
buvo važiuotas, $9AI% 
tiktai .

BUICK tikras 1936 DeLuxe Se
dan. Gražiausias ir ekonomiš
kiausias karas. Visai naujam 
stovyj. Su 6 military ratais, 
heateriu, saugiais stiklais. Rei
kia pamatyti kad įvertinti, 
taipgi 1932 Sedan, $PQ£* 
tiktai ... ..............

REO ROYALE paskiausia 1934 Se
dan. Kaip visai nau- 
jas, tiktai ...........

AUBURN 
dan. 
geras 
Musų 
tiktai

1984 De Luxe Se- 
Garantuotas, kad 
ir tarnaus kaip naujas. 
kaina $295

GRAHAM 1933 DeEuxe Sedan. Pas- 
, tebėtinai gražus karas, tar
naus dar daugeli metu. Mu

su kaina $071%
tiktai   ............... ■

PACKARD naujausias 1932 
DS Luxe Sedan. Tai yra pui
kiausiai ir gražiausiai pabu
davotas karas. Išrengtas su 6 
ratais, radio, heateriu, tronku. 
Važiuotas tiktai 6 200 mvlin 
Kainavo virš $3,200.
Musų kaina tiktai .... tOv

Mes taipgi turime apie 50 karų 
kuriuos paėmėm i mainus. Vi
sokio išdirbimo ir modelių. 
Gerai važiuoja ir taip MC 
pigiai kaip ..   fcv

90 dienų raštiška garantija ir dešimties dienų pasivažinėjimo išban
dymas duodamas su kiekvienu karu.
Tai tiktai keletą karų. Mes turime vietos išskaitliuoti visus 150 Pui
kių Bargenų. •
TAI TIKRAI VIENA SYK PASITAIKANTI PROGA.
NEAT1DĖLIOKIT, 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 ĮMOKĖJ1MA 
DUOSIME JUMS DU METUS ĮMOKĖTI BALANSĄ.

MES ATDARI KASDIEN IR NEDĖLIOJ IKI 9 VAL. VAKARO.

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

Atsiminkit musų numerį.
_ _ __ - - - - - ----- ........  . - - -

IR

PAVASARINIS VAR
TOTŲ AUTOMOBILIŲ

IŠPARDAVIMAS
' • A , .• ■

I.'į -M

Mine Run
Lump .....
Egg ........
Screen ____ .. T__  -

$2.00 per ton truckers charge.
Phone, Day or Nite—KEDZIE 8882

ton

16 METU mergaitė paieško darbo 
prie namų kur nereikia skalbti nei 
virti. Mylinti • mažus vaikus. Atsi
šaukite 921. W. 33 PI. Cottage už
pakalyje.

Exchang
MAINYSIU labai gerų lotų, išmo

kėtų, $1450, Summit, 111. 135 pėdos 
nuo Harlem Avė. Ant gero automo- 
biliaus, 2900 Papler Avė. antras 
augštas per viduri.

1927—B niek sodan
1929—Ford 1^, ton truck. 
1929—Studebaker O Sėd. . 
1929—Hudson 6 Sėd.........
1928—Nash Sėd.- .......... ...

1931—Plymouth khip nah
jas .....

V'- •
1935—Plymouth 2

Sėd............ .L..... .
dr

65

55

195

495

1931—Oakland 2 d. Sėd.... 95
1935—Ford 4 dr. Sėd......  495
1929—Essex Sėd* ....
1933—Chevrolet Sėd
1934— Plymouth DcLuxe 
1930—Hupmobile Cp. ....
1935— Dodge su 

bargenas.
1934—Dodge 4 dr.
1934—Pontiac 6

trunk

95
295
445
125

trunk

Sėd.
whl.

1933—Pontiac Sport Cp

495

495
395

BALZEKĄS MOTOR

žadėjo jaunų pionierių šokėjų 
grupė vadovaujama mokytojos 
Buktienės ir Brightop Parko 
jaunuolių grupė vadovaujama 
mokytojos A. Zabukienės. Po 
programo žaismės ir šokiai prie 
geros muzikos. Draugijos na
rėms bus suteiktos dovanos.
\ Bus priimamos į draugiją 
naujos narės nuo 16 iki 50 me 
tų. \ kurios norite prisirašyti, 
tai malonėsite atsilankyti atei
nantį Sekmadienį, balandžio 19 
d., į musų parengimą. Paren
gimas įvyks Lietuvių Audito
rijoj, 3133 So. Halsted Street. 
Pradžia 5 vai. vakaro. Įžanga 
85c.

Kviečia visus atsilankyti 
gimo komisija —

A. Miščikaitienė, 
K. Keturakienė, 
O. Paulauskienė.

'* A M A • « L | • '

bet .naujiems nariams bus su 
teiktas tikietas veltui.

eina.
autp-

“U \vill LikęUs” 
4030 Arclfer Avė.

Business Service
Biznio Patarnavimas

ren-

$1,500 Dovanoms
Tikietas Dykai į Dovanų.

Laimėjimų vakarą

Iki balandžio 30 dienai pro 
ga kiekvienm lietuviui 
rui ir moteriai
Chicagos Lietuvių Draugijos, 
įstojimui sąlygos prieinamos— 
taipgi gausite tikietą į šį gar
sųjį dovanų laimėjimų vaka
rą, kuris įvyks gegužės (May) 
3 d.. Ashland Boulevard Audi-

vy-
.buti nariais

Taipgi bus įvairus progra
mas. Programą išpildyti paši- torilim, Įžangos tikietas $1.00,

A malevotojams ir
/ViyClOSlNAMŲ SAVININKAMS 

Didžiausias 18 Metų Sukaktuvių 
IŠPARDAVIMASQ7a fitalh v I W special

Speciale malevų medžio C7a 1 galionas flat balta 
darbui, ........   gal. maleva ......................... ■

1 galionas malevos 
visokių spalvų .......i. « . ; •

galionas enamel $4 OQ 
] .............  laWW

s ir 'daugiau

Ka-:

Dovanų laimėjimui 
$1,500 vertes — Pontiac 
mobilius, radio, parlor setai, 
ir daugelis kitų dovanų 
idangi Draugijos. Jubiliejinis
konkursas baigsis balandžio 
30 dieną, tai kviečiam visus, 
kurie dar nesate nariais Chi
cagos Lietuvių Draugijos, di
džiausios lietuvių organizaci
jos, įsirašytu

Įsirašyti Draugijon galima 
per musų konkursantus, Drau
gijos narius arba atvykite tie
siai į Draugijos Ofisą, 1739 S. 
Halsted SL — ofisas adaras 
panedėliais ir ketvergais visą 
dieną, nuo 9 ryto iki 8:30 va
kare, nedėldieniais nuo 9 vai. 
ryte iki 1 vai. po piet.

Chicagos Lietuvių Draugija 
yra pašalpos ligoje, pomirtinių 
taipgi kultūros Draugija. Pa
šalpa ligoje trijų skyrių: $6, 
$10, $16 savaityje, pomirtinė 
— $200, palaidojimo reika
lams $50 extra.

Nariais Draugijon priimami 
nuo 15 iki 48 metų amžiaus. 
Chicagos ir apielipkių lietu
viai esate nuoširdžiai kviečia
mi į narius skaitlngos Drau
gijos, Laukiam. ■ \

STOGDEįNGYSTĖ
Mes dengiame ir pataisome visokios 
rūšies stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos,' jei pagei
daujama.

? BRIDGEPORT ROOFING. CO. 
j 3216 So. Halsted St. ,

■ Victory 4965

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

• ' Z. S. Mickevice & CO. . 
6816 So. Wėstern Avė.

• Hemlock 0800

UNIVEKSAL STORAGE" 
/y. BAGDONAS, 
Local and Lcng Distanee 

Furniture and Piario Moving 
3406 S. Halsted Street 

Phone Yards 8408

CARR BROS. WRECKING CO.
(Ine.)

Parduodame Visokios Rūšies 
ANTROS RANKOS BUDAVOJIMUI 

MEDŽIAGA:
Nauja Statybai Medžiaga ir Malkos 

Lietuvi pardavėjų rasite musų 
varde.

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

NAMU SAVININKU AtYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien,nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. Šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUftfcAU np 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642. West Division St.

Tel. Armitatm 2951

1 gal. grindims ir trim vamish, 
išdžiūsta j 4 valandas 97c ir daugiau

1 galionas pirmos kl.
removal ........  vvv

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

PIRKDAMI ČIONAI SUTAUPYSIT 25%
HELMAN PAINT STORE

1411 So. Halsted St Tel. Canal 5063
fassąa^s=ažissssg==....

ĮcLftSSIFIEDADS
Automobiles

PARDAVIMUI Ford trokas mo
delis T. Vieno tono—už $40.00.

: 3126 W. 54th PI., Chicago

CHRYSLER 1934 — 4 durų Sa- 
dan 
Priimsiu sena karų i 
(Dodge Dealeris).

CENTRAL AUTO SALES & 
SERVICE 

3453 S. Morgan St. 
Tel. Boulevard 2510 

Matykit Paul* Bruchas

mažai vartotas. Bargenas. 
sena karų i mainus.

TAISOM AUTOMOBILIUS
Perkam ir mokam cash. Parduo

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

WOLTERAITIS MOTOR SALES 
4614 S. Westem Avė.

Lafayette 1329

viriMes esame jau šiuo> adresu 
50 met

STOGAI IR SĄIDINGAI 
Dengiame stogus, statome garadžius, 
ir porčius _ ir. padarome pundamentą 
ir kaminus, patyrė per dvidešimts 
metų; Darau darbų ant lengvo iš
mokėjimo ir kožnų , darbų garan
tuoju., '

JOE LELEIKA,
4135 Sq. Campbell Avė. ' į 

Tėl. Prospect 3140.

CRAVEN’S SUKIRSTOS MALKOS
Dėl

CRAVEN’S SUKĮR, 
kūrenimui pečiu $4 krovinys, 
furnace — $4.50 krovinis.

Tel. YARDS 1884.

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co. 
8760 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

Educational
___________Mokyklos •___________

DBESS DESIGNING—MILLINEUY
LEARN PRESS DESI0NINO — Pattern 

Drafting, DreRBmaking, Millinery or 
Powor .Machino Operating. Individual in- 
Btructlons. Enroll now. Day or evening 
clasBefi.. Reaaonablo rates. Moat mod- 
ern eųuipped eciool. EBtabllahed 1902. 
Come In or writo for free Booklet, B.

MASTER OARMENT HCHOOE, 
400 South State St.'

Misceilaneous for Sale 
Įyąirųs Pardavimai

JUODŽEMIS, yardais arba veži' 
mais, specialė žemė — ‘humus” — 
26c. už bušeli, 5 bušeliui — $1. ge
ra kai sumaišysit su moliu ar smė
linga žeme dėl gėlių, baksu ir kviet- 
kynų. Pristatbm tik South sidėj. 
Charles Gavcuš, 6100 S. State St 
Tel. Wentworth 7942, l

• • - •' ' ■

JUODŽEMIS 25c. už bušeli, 5 bu
šeliai už $1 ir $2.50' už yardų, ar
ba vežimais. Dėl gėlių, prie sodi
nimo, daržų, žolės ir t. t. Prista
tėm į visas dalis miesto.
Perkraustom — Pristatom anglis. 

STANLEY GAVCUS,
7118 S. Talman Avė. REPublic 6051 

Chicago; III.
’ • , . X , ■> s ■ j - ■

f urniture & Fixtures 
Rakandai-įtaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKčE- 
R1US, visokio didžio sų Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi štorų fikčerius dėl 
bile kurio biznio įskaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirkšitė kitur.

S. E. SOSTHE1M & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St CALumet 5269.
—o------ ...

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

momis išlygomis
$100. Importuoti ir Amerikoniški 

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

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

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

RAPP STORAGE ( FURNITURE 
5746 So? ’Ašhldnd Avė.

•’ . f /<’■_ ;. • ' . f*

PARSIDUODA Tavern fikčeriai. 
Pigiai. —- Telefonuokit Lafayette 
2649, 2455 W. 43rd St.

! e J CĮ<p

PARSIDUODA baras, sinkos, ir 
cash registeris. 7253 So. Western 
Avė., tel. Republic 7928. > ■

- - . . . ‘ ' < * < ’ » K 1

Financial
Finansai-Paskolos

SKOLINAM PINIGUS
Nuo $25 iki $300 be komiso, tik le- 
galis nuošimtis. Paskola ant para
šo, ant baldų ir ant automobilio.
Namon Finąnce Corp.

Po valstijos priežiūra 
6755 S. Western Avė. 

Tbl. Grovehill 1038

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
MUZIKALIU INSTRUMENTŲ 
............. CHICAGOJE

Gitaros taip pigiai kai .......... 3.50
Smuikos taip pigiai kai    $3.50 
Kornetai tiktai po ......    $6.50
Klarnetai tiktai po ........ ...... $5.50
....Bass Drum tiktai po ........ $12.50

GOLDSTEIN MUSIC SHOP ' 
914 Maxwel St. arti Sangamon

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

MAX KOHN. Turim Rusiškų ir Tur
kiškų tabakų, 1728 S. Halsted St.. 
Canal 9845.

Personai 
Asmeąų Ieško

PAIEŠKAU savo pusbrolio ANTA
NAS JANUŠAUSKAS, pirmiau gy
veno apie 16th ir Ruble, dabar gy
vena ant farmos Michigane — Pra
šau ji pati ar žinančius apie ji atsi
šaukti. Busiu dėkingas.

JOE ALIŠAUSKAS,
i 142 So. Brown St. 
Rhinelander, Wis.

PAIEŠKAU apsivedimui merginos 
ar gyvanašlės nuo 29—39 metų. Nė
ra skirtumo bile išmintinga ir išti
kima dėl gyvenimo, kad butų gra
žios pažiūros. Esu našlys, vidutinio 
amžiaus, gražaus sudėjimo, linksmo 
budo. Nevartoju svaiginančiu gė
rimu. Turiu gerų darbų — Rašy
kite laiškų. Naujienos 1739 South 
Halsted St. Box 425.

TINKAMAS atlyginimas bus su
teiktas Ktiems, kurie praneš apie He- 
len Pivoriūnas pasilaikymo vietų. 
Paskutini syki girdėjome nuo jos 
1916 metais. Rašykit Box 427, Nau
jienos adresu. (

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

MAINYSIU 6 kambariu cemento 
blaksų cottage i groserni ar delica- 
tessen kaipo dalini imokėiimų.
3919 W. 62 St. Tel. Republic 8261

SHEARMAN patyrę prie kirtimo 
geležies nuokarpa. Lincoln Iron and 
Metai Co., 6423 Wentworth Avė. Real Estate For Sale

NamaLžemė Pardavimui
LIQUOR pardavėjai reikalingi 

Klauskit Mr. Motei.
.2038 W. 51 St.

REIKALINGAS darbininkas i Ta- 
vern apvalyti ir už baro dirbti.

 1843 So, Halsted_St.
REIKALINGAS blaivas kriaučius 

prie naujų ir prie taisymo senų dra
panų. Gerų žmogų priimsiu i part
nerius. Esu viena moteriškė, man 
vienai- per sunku. Naujienos, 1739 
So. Halsted St., Box No. 429.

MES TEISINGAI PATARNAUJAM
Kurie norite pirkti foreklozuotus 

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

A. GRIGAS
2524 So. Halsted St.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

REIKALINGA 
prie namų darbo, 
toj arba namie. 
9000 S. Irving AVė. Tel. Cedarcrest 
4358.______________________ _

REIKALINGA patyrusi veiterka i 
restauranta, nuolatinis darbas dėl ge
ros darbininkės. 

3206 S. Halsted St.

jauna mergina 
Galės būti vie- 
Gera mokestis.

REIKALINGA patyrus moteris 
skirstyti skudurus. Lincoln Iron and 
Metai Co., 6423 Wentworth Avė.

REIKALINGA pagelbininkė prie 
siuvėjos, prie rankų darbo. Pašaukti 

Boulevard 3367

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo. Pragyvenimas ant* vietos ir 
mokestis. Tel. Regent 5036, 1036 
E. 93rd Street.

PATYRUSIOS skrybėlių operator- 
kos ir dirbėjos. Ateikit prisirengu
sios dirbti. 159 No. Wabash Avė. 
4-tos lubos.

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo. Mokestis ir gyvenimas ant 
vietos. 3738 Wilton Avė. Mrs. Lang. n

Tel. Boulevard 2800 
PAUL M. SMITH & COMPANY 

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

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA cigarų, cigaretų, 
ice cream ir'kendžių krautuvė su 
namu ar be namo, t

. 1609 S. Halsted St.

GROSERNĖ ir bučemė, pilnai 
įrengta, be kompcticijos, residenci- 
jos distrikte,

2210 Adams. Belhvood. III.

TAVERN pardavimui su šokių sa
le, bowling alleys, pigi renda, 
2402 St. Charles Rd., Belwood, III.

TAVERN parsiduoda pilnai įreng
ta, pigi renda.

8239 S. Halsted St.

PARSIDUODA Hardware ir Paint 
krautuvė, pigiai. Priežastis — tu
riu du bizniu. 1421 So. 49 CoUrt 
Cicero.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė su namu — Nauji display, coun- 
teris ir nauja šaldomoji mašina ar
ba mainysiu i tavern, mažų namų, 
arba i ūki netoli nuo Chicagos.

6001 So. Carpenter

BUČERNĖ IR GROSERNĖ parsi
duoda lietuviu apgyventoj vietoj — 
iš priežasties ligos — Labai pigiai.

3401 So. Lituanica Avė.

PARSIDUODA kriaučių šapa. Iš
dirbtas biznis virš 25 metus. 911 
W. 33 St. Prieš Šv. Jurgio bažnyčia.

PARSIDUODA vienas iš 2 biznių- 
— už pirmų gerų pasiulijimų. Ta
vern arba bučemė. Tavern randasi 
5545 So. Damen Avė. Vienai mote
riai persunku bizni vesti. Savininkė 

B. SUCILLA 
12300 So. EmerUld Avė.

Pullman 3990

PARSIDUODA grosernė, delicat- 
tessen. ice cream ir kendžių krau
tuvė su ar be namo.

2419 W. 69th St.

TAVERNAS pardavimui.
2301 So. Westem Avė.

RESTAURANTAS- su Tavernų ant 
bizniavos gatvės priešais dirbtuvės. 
Jeigu pirksite su namu, parduosiu 
už 1/3 originalės kainos. Išvažiuoju 
Europon. Tel. Cicero 3738.

For Rent
RENDON krautuvė ir 4 kambarių 

flatas su skiepu. Pečiais šildoma. 
Bus išdękoruota taip, kaip rendau- 
ninkas norės. Renda $15.00. 1951 
Carialport Avė. Tel. Yards 4061.

RENDON Storas, gera vieta dėl 
barberio arba beauty shop.

1021 W. 60 St.

Furnished Rooms

PARSIDUODA Marųuette Park 
sakantys namai: 5 kambarių bunga- 
low, apšildomas, modemiškas, kaina 
$3950; kita 5 kamb. mūrinis cottage, 
k?ina $3000: kita 5 kamb. medinis 
cottage, apšildomas, kaina $1800; 
du f Ietis po 5 ir 6 kambarius, ap
šildomas, du boileriai, kaina $6000. 
40 akrų ūkis su gvvuliais ir padar
gais, gražiausioj vietoj Mich., kaina 
$3000. Lietuvoj 4 Šeimynų namas su 
sklypu žemės, prie didelės upes, pi
giai arba mainysim. Arba pas
tatysim jums murini namų 5 arba 
6 kambarių Marauette Parke su lotu 
už $5500 ir $6000, viskų moderniškai 
Kurie norite, ka pirkti, arba turite 
ka parduoti arba išmainyti, arba 
kurie norite pinigų pasiskolinti ant 
pirmų morgiČių ant foreklozuotų na
mų kuriuos per mane Žmones da
bar perka, o trūksta pirkikui pini
gų, tokių paskola jums bus sau- 
giausis investmentas. Ofisas atda
ras kožnų diena, vakarais ir sek
madieniais. Kreipkitės asmeniškai

KAZYS URN1KAS, 
4706 So. Western Avė., 

prie kampo 47-tos gatves.

GRAŽIAUSIAS 3 FLATIS
■ SOUTH SIDĖJ

2039 W. GARFIELD BLVD.
3-6 KAMBARIU APARTMENTAI 
2 tile maudynės, tile virtuvės ir 

breakfast room”. Audeklu 
ienos. Tikras “fire place”. 
lėtinai gerai pabudavotas. 
:as paaukaus. Pašaukit

FIELDS 
CEDarcrest 2700.

Bus ant. vietos nuo 2 iki

dengtos 
Paste- 

Savinin-

5 vai.

PARSIDUODA arba rendon 6 
kambarių mūrinis cottage — vienam 
’ ’ . Furnace šiluma.
Prieinama kaina, 30 pėdų lotas.

5640 So. Carpenter St. 
------ O------

karui garadžius.

PASKUTINIAI BARGENAI 
MARŲUETTE PARK 

APIELINKĖJ
2 pagyvenimu po 5 kambarius ant 

70tos ir Maplewood, Kaipa $6850 
Cash $1100.

2 pagyvenimu po 5 kambarius ant 
68tos ir Rockwell. Kaina $7000, karš
tu vandeniu apšildomi.

Gera proga dėl tu, kurie nori bu- 
davotis narna — 2 lotai ant 70tos ir 
California — kampas už $2700 — 
kurie kaštavo $7500. Su gatvėmis ir 
kitais improvementais.

Matykite
A. MICHIULIS 
2502 W. 69 St. 
Prospect 1057

PARDAVIMUI namas su štoru.
7 kambariai gyvenimui viršui. Nau
jas garadžius dėl dviejų trokų. Sa
vininkas duos pirma morgičių. Kai
na $3600. Kreipkitės Leo M. Norkus, 
3225 S. Lituanica Avė. Tel. Yards 
2084.

2 flatų muro namas, 5 ir 6 kamb., 
apšildomas ir 2 karų muro gara
žas. Randasi Maręuette apielinkėj. 
Kaina tik $6900. Imokėt $1900.

3 flatų namas, apšildomas, gara
žas ir lotas 99x125. Randasi Beverly 
Kilis. -Galima laikyti paukščius ir 
karve ir tt. Kaina tik $4500.

2 flatų muro namas po 4 kamb. 
Randasi Brighton Parke. Kaina tik 
$4200.

6 flatų muro namas. Randasi arti 
švento Jurgio Bažnyčios, Bridgepor- 
te. Kaina tik $4500.

Namas su 6 kamb. apačioj ir 3 
kamb. flatu viršuj. Randasi Brighton 
Parke. Kaina tik $2950.

Kas apžiūrės šiuos bargenus, tas 
nesigailės. Kreipkitės pas

K. J. MACKE-MAčIUKAS 
2346 W. 69th St.

PAIEŠKAU pusbrolių Stanislovo 
ir Bronislovo Janulių. Paeina iš 
Laukuvos parapijos, Augštagirio kai
mo. Turiu labai svarbų reikalų, gir
dėjau gyvena New Jersey- State. 
Emilija Stirbikė (Radžerucienė), 9964 
Vincennes Avė.

KAMBARYS rendon. Geistina ve
dusios poros. Norėdami, galite tu
rėti du kambarius. 2 šeimynoj. Bun- 
galow. 7042 So. Campbell Avė.

PARSIDUODA naujas mūrinis na
mas geroj vietoj ant State kelio. 
Arba mainysiu ant loto ar mažos 
farmos. Atsilankykit i krautuve 
4828 W. 15th Street, Cicero, Illinois, 
M. MAWILUNAS.

RENDON apšildomas kambarys 
pavieniui vyrui. Atsišaukite prieš 4 
vai. vak., pirmos lubos. 3256 So. 
Union Avė.

PARDAVIMUI 2 augštų muro na
mas, geroje vietoje. Kaina $5000.00. 
kainavo $15,000.00. Priimsiu gera 
automobilių kaipo dali imokėjimui. 
Kreipkitės laišku Box 428, Naujie
nos, 1739 S. Halsted St.




