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Draugijų atstovai šaukia demokratijos kongresą
Kongresas šaukia

mas Clevelande
Konferencija, kurioj dalyvavo 135 atsto
vai, nutarė šaukti demokratijos kongresą 

Clevelande birželio 20 ir 21 d.d.
Vakar W. Nef-

Mickevi-
E. Miku-

dalyvavo 
atstovų,

CHICAGO. 
fo svetainėj įvyko skaitlinga 
draugijų atstovų konferencija, 
sušaukta laikinio komiteto, ap
svarstyti projektuojamą šauki
mą Lietuvos Demokratijai Gin
ti Kongreso Clevelande.

Konferencijoj dalyvavo 135 
įvairių Chicagos lietuvių drau
gijų atstovai. 

4.

Konferencija pirmiausia pri
ėmė laikinio komiteto patiek
tą dienotvarkę ir savo pirmi
ninku išsirinko Julių 
čių, o sekretorium — 
žiutę.

Nors konferencijoj 
įvairiausių nuomonių
tečiaus pati konferencija pra
ėjo pakilusiu upu ir be dide
lių ginčų. Pasiginčyta tik apie 
suformulavimą paties..kongreso 
vardo ir galutinai nutartą pa- 
vadinti jj: Kongresas Lietuvos 
Demokratinei Tvarkai Atsteig
ti.

Pamatinę rezoliuciją kongreso 
šaukimo reikalu, varde laikinio 
komiteto, pasiūlė “Naujienų” 
Redaktorius Dr. P. Grigaitis. 
Rezoliucija tapo vienbalsiai 
priimta. (Rezoliucija telpa ki
toj ' šio puslapio vietoj).

Rezoliuciją priėmus ir nuta
rus šaukti kongresą, išrinktas 
pastovus komitetas iš 24 at
stovų tęsimui paruošiamojo 
darbo ir šaukimui paties kon 
greso. Į tą komitetą įeina šie 
atstovai didžiausių Chicagos 
lietuvių draugijų:
Komitetas:

J. Mickevičius
K. čepukas
V. Ambrose
M. Kemešienė 

Kairis
J. Kundroška
F. Jakavičia •
J. Šulcą
E. Miktfžiutė
Dr. A. Montvid
Dr. A. Rutkauskas
L. Jonikas
J. Milleris
P-lė Skeptytė
U. Grigienė
J. šaikienė
P. Grigaitis
V. Andrulis 
R. šniukas 
J. šarkiutias 
J. Pučkorius
G. Gudaitienė 
V. Prusis 
P. Risselienė

K.

SL A. Pildomos T a 
rytos Rinkimai

Konferencija tęsėsi nuo 2:20 
vai. po piet iki 6:30 vai. va
kare.

(Panašios konferencijos jau 
įvyko ir keliuose kituose mie
stuose. Kitur jau išrinkti ir at
stovai į kongresą. Tad dabar 
tarp visų Amerikos pažangių
jų lietuvių prasidės stropu1? 
rengimasis 
mokratinei 
Kongresui, 
įvyks Clevelando mieste, bir
želio 20 ir 21 d.d.).

prasidės stropui 
šiam Lietuvos De- 
Tvarkai Atsteigti 

kuris, kaip minėta,

Teisia policistus už 
nužudymą bedarbių 

Organizatoriaus
BART0W, Fla., bal. 19. — 

čia jau kelinta diena eina na 
grinėjimas bylos buvusio Tam- 

į Į pa policijos virsmiriko Titts- 
worth ir šešių buvusių to mie
sto policistų už nužudymą be
darbių organizatoriaus Shoe- 
maker.

Trys socialistų organizato
riai lapkr. 30 d. buvo pastver
ti policijos ir kvočiami neva 
už jų komunistinį veikimą ir 
ypač i.*ž susidėjimą su “moder
niniais demokratais”, — įvai
rių grupių koalicijos, kuri sie
kėsi apvalyti Tampa politiką.

Kaltinama, kad po kamanti
nėjimo, Shoemaker ir kiti du 
buvo prie policijos stoties iš- 
naujo pastverti persirėdžiusių 
policistų, tarp kurių buvo ir 
pats policijos viršininkas. Gu 
imtieji buvo išvežti į laukus, 
skaudžiai sumušti, . išsmaluoti 
ir apiberti plunksnomis. Shoe 
maker neatlaikė kankinių ii 
neužilgo pasimirė.

Vakar teisme buvo liudija
ma, kad Shoemaker buvo mu
šamas ir policijos stoty laike 
kamantinėjimo ir keli liudyto
jai prisipažino .girdėję policijos 
stoty kankinamo Shoemaker 
šaukimąsi pagelbos.

5 žmonės sudegė au 
tomobilių kolizijoj
EVERETT, Wash„ bal. 19 

— Penki žmonės sudegė ir 
penki kiti liko sunkiai sužei
sti susidūrus automobiliams 
Seattle kely. Abu automobiliai 
sudegė.

Sudegusieji yra keturios mo
terys ir vienas vyras. Jie bu
vo automobily iš Ohio ir jų 
lavonai tebėra neidentifikuoti. 
Sužeistieji gi buvo antrame au
tomobilyje.

MONTREAL^ Kanada. — Pierre Thuot, kuris turi monopoli unguriams gaudyti. Per metu 
su savo pagelbininkais jis sugaūna apie 2,500,003 ungurių, kurių vertė siekia $100,000.

kietįjos darbininkų 
vadams

Turkaiatginklavo 
Dardanelus

19. —
saųgutiio 

liko 
nagrinėjamos

BERLYNAS, bal.
Griežčiausia cenzūra 
ir valstybės interesuose” 
uždėta ant čia 
politines bylos, kur yra teisia
ma nuo 25 iki 100 žmonių. By
la nagrinėjama prie uždaryti? 
durų ir negalima gauti jokių 
žinių apie kaltinamuosius.

Vieni kalba, kad kaltinamie
ji yra iš Seitz apielinkės ir 
kurstę dirbtuvių darbininkus. 
Jų vadas buvęs Rudolf Agrt- 
cofa, buvęs vadas nepriklauso
mos socialistų darbininkų par
tijos.

Kiti sako, kad teisiamieji 
daugumoj yra Berlyno metalo 
darbininkai, kuriems vadovavę 
Max Uhrig ir Alwin Brandes, 
buvę vadai uždarytosios metale 
darbininkų unijos.

ISTANBUL, bal. 19. — Tui- 
kija atginklavo ir pasiuntė ka
riuomenę į demilitarizuotus 
Dardanelus, siaurą sąsmauką, 
kuri jungia Aegejos ir Mor- 
mora juras. Dardanelai pirmiau 
buvo tvirta tvirtovė, kurios an
glai neįstengė paimti, nežiū
rint ilgos ir labai daug kaina
vusios kampanijos.

Italai skelbia laimė
ję keturių dienų 

mūšį
MOGADISHU, Italijos Samo- 

li, bal. 19. — Kairysis sparnas 
Italijos pietinės armijos pasi
varė į priekį linkui Harar, su
mušęs 10,000 ethiopų keturių 
dienų mūšyje.

Skelbia generalinį 
streiką Meksikoje

MEXICO CITY, bal. 19. — 
Regionalė Darbininkų ir Val
stiečių Konferencija, kuriai va
dovauja ištremtasis Luis Mo- 
rones, nutarė paskelbti genera
linį streiką visame federalinia- 
me distrikte. Streikas skelbia
mas parėmimui streikuojančių 
duonkepių.

5 vaikai žuvo

Neleidžia taksus 
mokėti dalimis * •

SPRINGFIELD, Ilk, bal. 17. 
—Valstijos augščiausias teis
mas pripažino nekonstituciniais 
valstijos legislaturos įstatymus, 
leidžiančius mokėti užsivilku- 
sus taksus už namus mažomis 
dalimis. i

NEWARK, O., bal. 19, — 
Trys žmonės liko užmušti ti
penki sužeisti traukiniui užga
vus automobilių.

Colorado pašaukė 
miliciją sulaikyti 

atėjūnus
DENVER, ColO., bal. 

Gubernatorius Johnson 
be karo stovį 316 mylių ilgio 
siauroj juostoj ir pasiūtitė mi
liciją palei pietinę valstijos sie
ną, sulaikyti nuo įvažiavimo į 
valstiją atėjūnų darbininkų ir 
klajūnų.

Gubernatorius paskelbė kovą 
atėjūnams sužinojęs, kad gele
žinkeliai gabenasi darbininkus 
iš kitų valstijų ir kad cukraus 
runkelių augintojai importuoja 
darbininkus iš New Mexico ir 
Texas, kuomet pačioj Colora 
do valstijoj yra daug bedar
bių.

19. — 
paskel-

Pasimirė prezidento 
patarėjas Howe

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

Dalinai apsiniaukę ir šilčiau.
Saulė teka 6:03, leidžiasi 

7:35.

SAN FRANGISCO, Cal., bal. 
19. — Tikimąsi greitai šutai 
kinti San Francisco dokų dar
bininkų streiką. Jau priimtos 
ir susitaikyme sąlygos, lieka 
tik jas ratifikuoti.

BERLYNAS, bal. 19. — Pen
ki Anglijos mokiniai, nariai 27 
vaikų vaikštikų partijos, pasi
mirė dėl nuovargio Baden val
stijai, partijai paklydus smar
kioj sniego audroj, šeštas na
rys irgi sunkiai serga.

Sniegas užęjo netikėtai, su
trukdė traukinių vaigščiojimą 
ir pridarė didelių nuostolių dar
žam# ir sodnams.

LENINGRADAS, bal. 19. -- 
30 Leningrado teatrų viršinin
kų liko atiduoti teismui už spe
kuliaciją teatrų bilietais — už 
pardavinėjimą bilietų augščiau 
nustatytos kainos.

19MARSHALL, Tex., bal
— Charles Wair, 32 m., alie
jaus operatorius, liko pasmerk
tas mirčiai elektros kėdėję už 
išgėdinimą 13 metų paliegusio? 
mergaitės Longvięw miestely.

Šiandie gauta rezultatai dar iš 5 kuopų: 157, 88, 177, 185, 
343? Tokiu* budu žemiau paduodame 74 kuopų rezultatus 

Tose kuopose paduoti balsai pasidalino taip;
PREZIDENTAS , 

F. J. Bagočius ...................................
N. Rastenis ......................... ................

VICE-PREZIDENTAS 
J. K. Mažukna ...................... ............

O. šalna ........................................
SEKRETORIUS 
Jurgeliutė ........ i..............................

J. Vinikas ............................ y........
IŽDININKAS

P. Gugis .......................................
J. S. Lopatto ........................... ..........

IŽDO GLOBĖJAI 
E. Mikužiutė .......................................

J. Miliauskas .......................................
S. Mockus ...........................................
A. Zalatoris ..........................................

1769
1080

1644
1064

P.
M

1334
1336

1585
1138

1511
1210
1274
1001 j

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

1584
913

DRAUGIJŲ ATSTOVŲ KONFERENCIJOS
— L.REZOLIUCIJA .^—*

Kadangi Chicagos lietuvių veikėjų susirinkimas šių metų 
kovo mėn. 12 d. nutarė atsišaukti į Amerikos lietuvių visuome
nę, raginant ją padėti Lietuvos žmonėms jų kovoje dėl atstei
gimo demokratinės tvarkos, “kuriai pagrindus buvo padėjęs vi
suotinu balsavimu išrinktas Lietuvos Steigiamasis Seimas”;

Kadangi to susirinkimo išrinktas laikinis ^Lietuvos Demo
kratijos Gynimo Komitetas pakvietė Chicagos ir apielinkių lie
tuvių draugijas atsiųsti savo atstovus į Konferenciją apsvarsty
ti sumanymą, kad aūkščiaus paminėtu tikslu birtų sušauktas 
visos Amerikos lietuvių Kongresas ir, jei Konferencija tai nu
tars, paruošti tokio Kongreso sušaukimo planą, — tai

Tebūnie nutarta, kad ši Draugijų Atstovų Konferencija, 
apsvarsčiusi Kongreso šaukimo sumanymą, šiandie, balandžio 
19 d. 1936 m., vienbalsiai pasisako už tai, kad šių metų birže
lio 20 ir 21 dd. butų sušauktas Clevelande KONGRESAS LIE
TUVOS DEMOKRATINEI TVARKAI ATSTEIGITI, kurio užda
viniai bus:

WASHINGTON, bal. 19. — 
Vakar vakare, išsirgęs daugiau 
metų laiko, laivyno ligoninėj 
pasimirė senas prezidento Roo- 
sevelto draugas ir politinis pa 
tarėjas Louis McHenry Howe..

Jų bendradarbiavimas prasi 
dėjo 25 metai atgal, kada Roo- 
sevelt buvo N. Y. valstijos se 
natorius, o Howe buvo vieno 
New Yorko laikraščio kores
pondentas. Jie tada labai susi
draugavo ir niekad daugiau ne
išsiskyrė. Oficialiai velionis 
skaitėsi prezidento sekreto
riam. Bet jo svarbiausias dar
bas buvo apsaugoti prezidentą 
nuo visokių darbo ieškotojų ii 
protestuotojų. Bet kaip visuo
met, taip ir dabar jis niekad 
nesigrudo į priekį ir buvo ne- 
pastebiiamas, “misteriškasis 
žmogus”. Tokiu jis buyo ir vi 
sose Roosevelto kampanijose, 
kuriose jis betgi labai akty
viai dalyvaudavo. Jo didysis 
darbas, galbūt jo viso amžiaus 
ambicija išsipildė, kad Roose 
veltas 1932 m. tapo .išrinktas 
prezidentu.

1. Visų laisvę mylinčių Amerikos lietuvių vardu parei
kalauti, kad be atidėliojimo butų sušauktas Lietuvos 'Sei
mas, išrinktas visuotinu, lygiu, tiesiu ir slaptu balsavimu 
pagal proporcionalinę rinkimų sistemą;

2. Pakelti protesto balsą prieš žodžio, spaudos, sirsirin 
kimų ir organizacijų laisvės slopinimą Lietuvoje, prieš-ka
ro lauko teismus, kurie nežmoniškomis bausmėmisr baudžia 
ūkininkus, ir prieš kitokius tautininkų vyriausybės smur
to žygius;

3. Pareikalauti amnestijos politiniems kaliniams, nu
keli tėjusiems kovoje dėl demokratijos atsteigimo Lietir- 
voje, dėl piliečių teisių ir darbo žmonių gerovės;

4. Surasti budus, kaip Amerikos lietuviai galėtų su
teikti moralinę ir materialinę pagelbą Lietuvos liaudžiai, 
idant ji greičiau nusikratytų fašizmo jungu ir įgytų lais
vę. Ir, pagaliau, •

‘ Tebūnie nutarta, kad ši Konferencija išrenka iš įvairių 
draugijų atstovų Komitetą ir įgalioja jį šiuos nutarimus vy
kinti.

NaujienųRadio Programai
I ..................... .. ....t

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.

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.
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KĄ ŽMONES MANO

Dr. Jono Šliupo 75 Metų 
Sukaktuvių Proga

Rašo F. Živatas
Dr. šliupo ir neapkęsdavo, —( 
keikdavo jį kaip įmanydami. 
Mat, numanė jie, kad susipra
tę ir protaujantys žmonės ne
siduos taip lengvai mulkina
mi.

Dar kova su kunigais ne
buvo pasibaigusi, kaip 1905 
m. prasidėjo revoliucija Rusi
joje. Amerikoje buvo pradėta 
revoliucijos reikalams aukos 
rinkti. Aukoms rinkti buvo iš* 
rinktas specialus komitetas, 
Centras, kuris rūpinosi ^ukų 
persiuntimu į Lietuvą, susida
rė Londone, Anglijoje. Aukoms 
priimti įgaliotas buvo p. Liz
deika (Janulaitis). Tarp komi
teto narių prasidėjo kivirčai 
dėl aukų skirstymo. Dr. šliu
pas stojo už tai, kad aukos 
Lietuvoje butų duodamos vi
siems, kurie tik dedasi prie re
voliucijos. Neišskyrė jis nė 
Kapsuko suorganizuoto komi
teto, kuris buvo pasiviadinęs 
“Kerštinčių būreliu”. Tačiau 
kiti komiteto nariai, o labiau
sia nabašninko J. O. širvydo 
vadovaujami socialistai, tokiam 
Dr. šliupo nusistatymui griež
tai pasipriešino. Tatai privedė 
prie to, kad tarp Dr. šliupo ir 
socialistų kilo dideli nesusipra
timai. To dėka Dr. šliupas su
silaukė dviejų priešų: iš vie
nos pusės jį atakavo kunigai, 
o iš kitos, — širvydo vadovau
jami socialistai.
• Sirvydas jokiomis priemonė
mis z nesivaržė. Jis nuėjo net 
taip' toli, kad paskelbė didžiau
sią sensacijų,. kąd^fisį. Dr. ^liu-

Beveik visuose Amerikos, 
laikraščiuose buvo išspausdin
ti straipsniai apie Dr. Jono 
šliupo 75 mėty amžiaus su
kaktuves. Tai labai gerai, kad 
mes atsimename savo veikė
jus. Bet ar tie veikėjai iš to 
turi bet kokių naudų? Tai 
klausimas.

Mes rašome apie jį, pagar
bos žodžius jam sudedame. 
;Kai jis gyveno Amerikoje, tai 
jkai kurie susitikę jį sakydavo

“valio šliupai”. B$t už akių 
(tai visaip jį niekindavo. Ta
čiau dabar ir jie jį garbina. 
,Bet kodėl nė vienas neprisi- 
'mena, kad tos sukakties pro- 
>ga reikėtų jam kokį siurprizų 
^padaryti. Ypač amerikiečiams 
.pravajliĮ butų apie tai pagal
ioti. pavyzdžiui, pasiųsti jam 
fįokių dovaną, arba įsteigti jo 
‘Vardo fondų, kuris kokiam pa
sižymėjusiam Lietuvos univer
siteto studentui galėtų skirti 
stipendijų (scholarship). Jei 

■butų toks sumanymas kilęs, 
tai tada mes būtumėme paro
dę savo nuoširdumų, būtumė
me tikrai įvertinę tų lietuvy
bės veteranų. O straipsniai, 
kad jie butų ir palankiausi, 
taip ir pasiliks straipsniais. 
Mat, pas mus paprasta nesi
gailėti žodžių, bet žodžiai žod
žiais taip ir pasilieka.

Kas-kas, bet Amerikos lie
tuviai tikrai turėtų kų nors 
padaryti amžinam to žmogaus 
atminimui. Vyriausia jo dė
ka Amerikos lietuviuose įsi
galėjo laisvas žodis. Jokk^/.£j- 

zIa tauta Amerikoje, 
kus, nepadarė, pas davęs kurtu
laisvo *pr6taWmo srityje kaip aat mišių, • kad Dievas sočia-
lietuviai. Ir tai yra didelis Dr. 
šliupo nuopelnas. Tas žmogus 
dėl tos idėjos labai ir labai nu
kentėjo. Per metų metus jis 
tikro kankinio gyvenimu gyve
no. Prieš jį smarkiai kovojo 
surambėjusi, prolenkiška ir Ro
mai atsidavusi kunigija. Mat, 
kunigija yra internacionališka. 
Kunigas pirmiausia turi būti 
Romai ištikimas. Savo kraš
tas, savo tėvynė jam turi bū
ti antraeilis reikalas.

Prieš karų Amerikoje var
gų butų buvę galima surasti 

viena kunigų, kuris bu- 
jtų buvęs toks patriotas, kaip 
4)r. šliupas. Tiesa, kai kurie 
dėdavosi dideli patriotai esu, 
-Jačiaui jų darbai visai kų kita 
įakydkvo. Tenka pasakyti, kad 
•įdbai (didelis nuošimtis kunigų 
buvo •! prolenkiško nusistatymo. 
Kai Dr. .šliupas pradėjo lietu
sius nuo lenkų skirti, tai kai 
Jkurie j kunigai tiesiog ugnimi į 

spjovė. Ir tai buvo daroma 
jįie kokiais religiškais, bet tie
siog bizniškais sumetimais. 
;Mat, tose vietose, kame mažos 
buvo slenku ir lietuvių koloni
jos, tai dviejų parapijų išlai
kymas nelabai išsimokėjo. Ir 
vienos ir kitos parapijos ku
nigas nekažkokį “gešeftų” te
galėjo daryti. O kada vienai 
parapijai priklausė lietuviai ir 
lenkai, tai, suprantama, kuni
gui buvo daug didesnis biz 
nis. štai kodėl Dr. šliupo agi
tacija, kad lietuviai turi atsi 
mesti nuo lenkų, daugeliui ku
nigų labai nepatiko.

Kunigai ttfiiejo ir daugfau 
priežasčių Dr. šliupo neapkę
sti. Jis mokė paprastus iš kai
mo atvykusius vyrus ir .mote
ris, kad jie yra tokie pat žmo
nės, kaip ir kunigai, žinomą, 
dar pasakydavo, kad kunigai 
gąsdina su peklomis ir kitokio
mis baisenybėmis, bet kur ta 
pekla yra, tai jie ir patys ne
šino. Kunigėliams tatai būda
vo peilis po kaklu, todėl jie

listams protų sumaišytų! O 
kadangi Sirvydas buvo “Ko
vos” redaktorius, tai jum leng
va buvo kitus šmeižti, Jei iš 
šmeižiamųjų kas norėdavo per 
tų laikraštį atsakyti, tai Sir
vydas, žinoma, atsakymo ne
dėdavo. žodžiu, jis elgėsi ly
ginai taip, kaip dabar elgi® 
“Vienybė'”. Tais tai laikais Dr. 
šliupas ir pasakė apie Sirvy
dų, kad “užsiauginau gyvatę 
savo antyje”.

Kai kuriems gal bus įdomu 
patirti, kodėl Dr. šliupas pa
leido į apyvartų tą pagarsėju
sį posakį. Dalykas buvo toks. 
J. O. Sirvydas, atvykęs į Ame
riką, sustojo Philadelphijoje. 
Tuo metu tame mieste gyve
no ir šliupai. Jie atvykusį sve
čią nuoširdžiai priėmė ir išlai
kė pas save, jei neklystu, ke
lis mėnesius. Siuvykloje Sirvy
das gavo prosytojo darbų. Vė
liau šliupai pagelbėjo jam at
sitraukti iš Lietuvos žmoną.

Kuriam laikiri praslinkus po 
Sirvydo atvykimo, mirė Mačys, 
“Vienybės Lietuvninkų” redak
torius. Netekę redaktoriaus, 
laikraščio leidėjai šaukėsi į 
Dr. šliupų. Nabašninkas J. J. 
Paukštis, tuolaikinis laikraščio 
savininkas, specialiai net atvy
ko į Philadelphijų pasitarti su 
Dr. šliupu redaktoriaus reikalu. 
Kalbėjosi ir tarėsi ilgai, tačiau 
žmogaus, kuris galėtų laikraš
tį redaguoti, nėra, ir tiek. Nu
liūdęs Paukštis 
daktarų, ir jau 
pro duris. Kaip 
mentu Šliūpienei 
galvų mintis, kad reikia pa
siūlyti J. O. Sirvydų. Ji grą
žino beeinantį lauk Paukštį h 
pasiūlė jam Sirvydų. Tasai, ži
noma, su džiaugsmu pasiūlymą 
priėmė.

vus. Dabar, manau, skaityto
jams bus aišku, kodėl Dr. šliu
pas pasakė, kad “užsiauginau 
gyvatę antyje”. Matote, kiek 
daug gero Dr. šliupas pada
rė Sirvydui, o kaip tasai atsi
mokėjo! Kiek visokių skanda
lingų šmeižtų ir niekinimų jis 
apie daktarų prirašė savo re
daguojamoje “Kovoje”! Juk jei 
ne Dr. Šliupas, tai greičiausiai 
Sirvydas visų savo gyvenimą 
butų kelines prosijęs ir mu
sų lietuviški fašistai nebūtų 
turėję progos pasidžiaugti ir 
pasididžiuoti savo “tėvu”. Iš 
to taip pat galite spręsti ir 
apie kai kurių 
gumų...

žinoma, butų 
giau papasakoti 
po ir jo nabašninkės žmonos 
širdies gerumą; papasakoti apie 
tai, kaip tie žmonės, kuriems 
jie gerų darė, vėliau biauriai 
atsilygino. Taip, daug jie nu
kentėjo nuo tų, kuriuos jie ant 
kojų pastatė. Paimkime kad ir 
šį faktų. Kai miršta koks žy
mesnis žmogus, tai musų laik
raščiai pašvenčia jiems ilgiau
sius straipsnius. Juk gana daug: 
straipsnių buvo parašyta apie 
tų patį J, O. Sirvydų. Kad Sir
vydas dirbo, tai tiesa. Tačiau 
nuoširdumo ir naudingumo at
žvilgių nabašninkė Liudvika 
Šliūpienė daug daugiau pasi
darbavo lietuviams ir Lietuvai 
nekaip Sirvydas. O ar daug: 
laikraščiai, o ypač vadinamie
ji tautininkų laikraščiai, para
šė apie tų vargo pelę? Vos ke 
liomis eilutėmis pranešė,, kad 
ji mirė. Kodėl jos darbų ne
įvertino? Juk ta moteris lie
tuvių ir Lietuvos reikalams vi
sada buvo atsidavus^ Aš ma
nau, kad butų labai sunku su
rasti kitų tokios geros širdies 
moterį, kaip jinai buvo. Kas 
kur buvęs, kur ėjęs, —- vis pas 
šliupus rasdavo prieglaudų. 
Tiesa, nebuvo ji be klaidų: 
kartais vargo spaudžiama ne
palankiai išsitardavo apie vie
ną ar kitų žmogn^Bet iiei tai 
ji padarydavo, feŽįfi# be pa
grindė. Imkime, rpa^Sclžiiri, tą 
patį širvydų. Po tdįAkai jis vi 
šokiausiais budais šmeižė ir 
niekino Dr. šliupų, jis vienų 
gražių dieną atvyko pas šliu
pus atostogų!

Susijaudinusi Šliūpienė pri
ėjo prie manęs ir sako: “Na, 
živatai, kų tu manai apie tai? 
Po tiek skandalų ir šmeižtų 
ateina pas mus ant vakacijų! 
žadėjau; stumti jį nuo trepu, 
bet susilaikiau”.

Ir ar vienas Sirvydus taip 
pasielgė. O kur Smblstorirts, 
Račkauskas ir daugelis’ kitų. 
Jie visi buvo šliupų priglau
sti. Pas šliupus susirasdavo 
prieglaudą visokių pažiūrų žmo-

žmonių dekin-

galima ir dau- 
apie Dr. šliif-

b

nės, ir vėliau kai kurie jų pa
sirodė labai nedėkingi.

Musų laikraščiai, kaip jau ' 
minėjau, daug fąŠįo apie Dr. 
šliupą ryšium su jo* 75 metų 
amžiaus sukaktuvėmis. Butų 
gerai, kad tie laikraščiai pasi
mokytų iš jo žmoniškumo. O 
labiausia tautiškieji. Jie džiū
gauja ir giriasi Dr. šliupu ir 
.o nuveiktais darbais lietuvių 
tautai, bet nesistengia juo sek
ti, — nesistengia į: būti J tokie 
tolerantai ir gefaŠirdžial, kaip 
jis. Ir tai suprantama, kodėl 
taip yra. Mifsų ^antininkams 
: ;autos reikalai., rūpi tik tiek, 
dek jie iš jų "gali pasinaudo
ti. Jiems rupi tik visokie skan
dalai kelti ir Imęižti tie žmo
nės, kurie jų'.politikai

jei 
turkių galių? Manau, kad Gri
gaitį šen iaijau-butų ant 
rados iškepę, pančiui irgi avi 
lintų padus. Žinoma, nebūtų 
pyragų ir kun. Valadkai.

Jeigu musų vadinamieji tau
tininkai tikrai nori pagerbti 
Dr. šliupų, tai tegul jie, kaip 
minėjau, pradeda kurti jo var 
do fondų. Tada hutų visiems 
aišku, kad jie gerbia Dr. šliu
pų ir vertina jo darbus. Pava
rius agitacijų, tatai nebūtų 
sunku padaryti. Manau, kad 
tokiam fondui pritartų nema
ža žmonių. Pavyzdžiui, imki-

me Susivienijimų. Dr. šliupas 
yra tos organizacijos kūrėjas. 
Tad organizacija lengvai galė
tų iš tautiškų centų paskirti 
jo vardo fondui $1,000.

Antra, ir socialistai turėtų 
su Visa širdimi prie tokio su
manymo prisidėti. Dr. šliupas 
tarp Amerikos lietuvių buvo 
pirmas, kuris socialistų kuopų 
suorganizavo. Tai įvyko Scran- 
tone 1897 m. po angliakasių 
skerdynių Latimer, Pa. Tose 
skerdynėse ypač pasižymėjo 
šerifas Martin. Tas rakalis su 
buriu mušeikų puolė nekaltus 
žmones ir kelis jų vietoje už 
mušė. Sukeistųjų skaičius sie
kė kelias dešimtis.

Atsirastų daug ir šiaip žmo
nių, kurie tokiam sumanymui

pritartų. Tada mes tikrai ne
rodytumėme, kad įvertiname 
Dr. Šliupo darbus.

Pirmą siurprizą Dr. šliupas 
turėjo, kada Lietuva atgavę 
nepriklausomybę. Nuo pat jau
nų dienų jis kovojo dėl Lietu
vos nepriklausomybės. Ne kartai tų. Kiekvienas tautininkas tau- 
is išsitarė, kad “aš ir savo tiškumų vis kitaip ir savaip 

gyvastį šiandien atiduočiau, jei aiškina.
tik Lietuva atgautų nepriklau 
somybę”. Dabar jam butų ki
tas siurprizas, jei įsisteigtų jo 
vardo fondas.

Tai gal bus gana. Nors, tie
sų pasakius, apie Dr. šliupą 
ir musų tautininkus butų ga 
Įima dar labai idaug rašyti. 
Mažu dar pasitaikys progų, —

tai tada ir daugiau* pakalbėsiu. 
Baigdamas tik tiek noriu pa
sakyti: neliko Dr. šliupo Ame
rikoje, neliko ir tikrų tautinin
kų, — paliko tik vėjagaudės. 
Tarp tautininkų dabar yra 
taip, — kiek galvų, tiek ir pro-

Išsistovėjęs tabakas 
yra geriausias

atsisveikino 
buvo beeinąs 
tik tuo mo- 
dingterejo į

Bosses Wonf t 
Kire People with 
Halitosis

“MANO SŪNELIS 
BUVO TOKS

KODAS. Į 
VERKDAVAU 
ŽIŪRINT Į JĮ”

••Turėdavau privilioti, kad valjrytų 
ir nežiūrint ką valgė vis buvo men
kas. Visuomet būsiu dėkinga moti
nai, kuri man. pasakė apie Trlner's 
Bitter Vyn^”. : .

Trlner’s Bitter Vylias yra senas, at
sakantis Šeimyninis paistas, kūrla ap
saugo nuo užkietėjimo, gasų, nemie
gojimo, blogo kvapi), oCjs nesveiku
mų ir negerumų s^ryžy su vidurių 
neveikimu, ir priduoda pasigėrėjimų 
silpniems apetitams.< Galite gauti jo 
▼bose vaistinėse.

f BAD \ 
\BREATH)

People who get and hdd jotos 
keep thelr breath agreeable

tZith the best to choose irom these days, em- 
ployers favor the person who is most attrac- 
tlve. In business lite aa in the sodai world» 
halltoals (unpleasant breath) is consldered the 
worst of faulta. .

Unfortunately everybody ouffers Irom thia 
offenslve condition ai somų time or other— 
many more regularly than they thL.k. Fermen- 
tation of food particlea akipped by the tooth 
bruah is the cauae of moat cases. Decaying 
teetb and poor dlgeatlon also sause odors.

The ųuick, pleasant way to improve your 
breath is to uae Llsterine, the ųuick deodorant, 
every morning and everv night.

Llsterine halta fermentation, a major sause 
of odors, and overcomes the odors themselves. 
Your breath becomes aweet and agreeable. It 
■vai not offend others.

If you value your job and your friends, ūse 
Llsterine, the aafę antisoptic, regularly. Lam- 
bert Pharmacal Cotnpany, St. Louis, Mo.

Don’t offend others * Check 
'halitosis with USTERINE

ADVOKATAI
K. P. G UG I S

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St.
Kamb. 1481-1434—Tel. Central 4411-2
Namu ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80. 

Tel. Boulevard 1310.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

Telephone: Boulevard 2800 _

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So. Rockwell St. 
Telephono; Renublic 9728

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas

8421 S. Halsted St. Tel. Yards 2534 
Ofiso vai. vakarais nuo 6 iki 9 vai. 

Miesto ofisas
100 No. La Šalie St. Room 910

, Central 5541 
Rezidencija 

8407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

GARSINKITE^
naujienose

AKUšEReS
Mrs. Anelia K. Jarus?

Physical Therapy 
and Midwife 

6680 S. Western 
. Atfu 2nd floor 

Hėmlock 9252
TtPatąrnąuju . prie 
ndrfiaymo namuo 

se ar ligoninėse, 
duodu massage 
Electric t r e a t- 
ment * ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Joseph Triner Coznpany, Chicago

TRINER’S ĖLIX1R 
OF BITTER WINE

Siunčiam Gėles Telegramų. i Visas 
Pasaulio Dailu ♦

LOVEIKIS
KVIETKIĮIINKAS

Gėlės Vestuvėms. Bankietams 
ir Pagrdbams

3316 So. Hulsted St.
Tel. BOUlevard 7314

t

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPAS -

EUDEIKIS
S. IR TĖVAS

REPublic 8340

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: Panedėlio. Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9.

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W.Washington S
Room 787

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

Gyv. vieta: 6783 Crandon Avė.
namu Tel.: — Hyde Park 8395

AKIU

DR. VAITUSH, OPf. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuri! 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu 
mo, skaudama akių karšti, atitaisc 
trumparegyste ir tolfregystę. Priren 
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas si 
elektra, parodančia mažiausias klai 
daš. Specialė atyda atkreipiama 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v 
Nedėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso 

mos be akinių. Kainos pigiau 
' kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v
Phene Boulevard 7589

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

Ofiso Tel? Dorchester 5194 
Rez. Tel Drexel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku, Vyriškų, Vaikų ir visi 
chroniškų ligų.

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

liomis ir šventadieniais 10—12 
dlm.

.. 11

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

8343 South Halsted St.
TeL Boulevard 1401

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis 

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

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

Telefonas Republic 7868

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 8395 

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

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

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z, Vezel’is 
Dentistas

4645 So. Ashland Avc 
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutarti.

Dr. Strikol’is 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVK 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki F 

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

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

Kiti Lietuviai Daktarai.

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

» GYDYTOJA IR CHIRURGAS - 
' ’ ' 2408 W?S63rd St. 

. Res. .
6000 So. Campbell Avė.

Phone Prospect 6376
Dr. John Russell 

'GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
r 2500 W. 63rd St. 
Į 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 Nakti 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo T 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a. m.

s Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St

’ CHICAGO. ILL.«l

: KITATAUČIAI
i r********* tt

i Dr« Hcrznicin
; IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 8* 
metus kaipo patyręs gydytoja* chi- 

" rurgas ir akušeris.
Gydo staigias ir chroniška* liga*, 

vyru, moterų ir vaiku • 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 7:30 vai. vakaro.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
h OFISO VALANDOS:
■ Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 

vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880.

Telefoną* Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 8 po piiet* 
7 iki 8 vai Nedil. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone PLAZA 2400

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

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

Cigaretinis tąbakas, kaip ir kiti 
plačiai naudojami gaminiai, gerėja 
su tnkamu išsistovėjimu. Tabakas 
savo natūraliame stovyje yra šiurk
štus- ir stiprus. Ištikro, nors augin
tojo prieš pardaVima -ir išnokintas, 
jis nėra tinkamas naudojimui be to
lesnio sendinimo.

Tai galima sakyti ir net apie toki 
puiku tabaką, koks yra naudojama 
Lucky Strike išdirbime. Tad dėl 
Luckies tabakas sendinamas net per 
ištisus pusantro iki trijų metu. Per 
tą išsistovėjimo laika nepastebimas, 
bet labai svarbus vyksta tabako kei
timąsi. Ir kaipo pasekmė tu gamtos 
persikeitimu yra dalinai “išlygina
ma” originale, šiurkšti lapu kokybė.

Bet vien sendinimas negali praša
linti liuosu rūgščiu. Jos atsiranda ii 
tada, .kada tabakas sendinama net 
ir geriausiose sąlygose, skirtose rei
kalingam laikui Lucky Strike ciga
retėms.

Spragipimo procesu Lucky Strike 
išdirbėjai šiuos pagerinimus stumia 
.daug toliau, šis, pirm-kaįtiriįmas ta
bako aukštesnėse temperatūrose pra
šalina gerklės suerzinimus aukščiau
siu laipsniu ir yra palyginamas su 
geru tabako skoniu ir kokybe. Tad 
spraginimo procesas yra jusu apsau
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 
perviršiu šarmu, kurie linkę duoti 
šiurkštų šarmišką skoni, gi apati
niai lapai linkę rugŠtumui durnuose 

Y Kadangi Lucky Strike cigaretai 
..... .. , ' . .... . >•:

gerinimu, tad reikia tikėti, jog visi 
šie pagerinimai susideda, kad pami
nus Luckies geresniu cigaretu, nau
jovišku cigaretu, padarytu iš tur
tingo, brandaus tabako, lengva už- 
sirukymą.

(Advertisement)

Tnlrii < tai hnflii širvvrla« K.) įkūnija skaičių tikrai pamatiniu pa loKiu tai duuu suvyaas n- rPiv a t k«t . oo- vis
ko “Vienybės Lietuvninkų” re 
daktorius, o vėliau turėjo pro
gos iškilti į didelius veikėjus 
ir Amerikos lietuvių fašistų tė-

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

1jACHAWIcFir SŪNUS
2814 West 23rd Place Phones Canal 2515—Cicero 5927

S. C. LACHAVICZ
42-14 Eąst 1081h St. Tel. Pullinan 1270 arba Canal 2515

J. LIULEVICIUS
4092 Archer Avenue . Phone Lafayette 3572- —.............. ............ ..... ' -- '■   ——- '7

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanioa Avenue Phone Yards 1188

; Ą. MASALSKIS
8307 Lituanica Avenue________ Phone Boulevard 4189

> ■ a. PETKUS
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

Įlį1,,iįllĮ i, i m,, i m i , ............................................

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

T*"linini       11 Ii II Ii i I ■■ l.i ,»li^ I-       ii...............................................

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741—1742

J. F. EUDEIKIS

DR. G. ŠERNE R 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinii 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvl 
756 West 35th St. 

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dien
8

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

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

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

Te!. Seeley 7330
Narni telefonas Brunswick 0597

Ofiso Tel. Boulevard 6918 
.Rez. Tel. Victory 2348

Dr. Bertash
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos puo 1-3 nuo 6:30-8:80 

NedJliomh pagal sutarti,
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CHARAKTERINGA BYLA KARIUOMENES
TEISME

Garsinkites Naujienose

ŠIOS SAVAITES

Eitra Bargenai
NAUJIENŲ
LINKSMAS PAVASARINIS

PIKNIKAS
SEKMADIENY, GEGUŽES-MAY 24, 1936

BUDRIK FURNITURE MART

1-ma drėsė 49c

NAUJIENOS

instellatloo*

Gerkit ir Reikalaukit
THE WORLD’S MOST BEAUTIFUL REFRIGĘRAT0R

3417 SOUTH HALSTED STREET Tel. BOUIevard 4705

buvę statyta sąlygos, kad Maž 
rimą būtinai reikia suimti gy

Visose Alinise 
Mutual Trijų 
žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon

Lietuvilkos 
Degtinis

NATHAN 
KANTER

kraft 
PIMENTO

kad jis pabėgęs iš kariuomenes 
ir dabar slapstęsis ; dėl to Maž- 
rimienė jį ir suvedė su Savo vy-

SURANGYTI 
(Coil) 
ŠPRINGSAI 
Vertės $12.00

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

Englewood 5883-5840
Fotografija yra am

žina atmintis.

Grane Coal Co.
5332 S. Long Avė, 

TeL Republic 8402

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

Smulkesni $7.05 tonas

CONRAD
PHOTO STUDIO 

420 W. 63rd St.

Trečias “veiksmas” miške
Pirmininkas Benjaminą klau 

šia, kodėl jis stojęs į karino

Užvakar pradėjęs liudytoju? 
tąrdyt vakar tardymą baigė 
šiandie prasidėjo šalių ginčai 
Rezoliucijos jaukiama. “L. Ž.’

• Sparkling glasses strewn with 
bright stare... the new Swanky- 
swigs. You’ll want to collect a 
whole sėt. And while you’re doing 
it, get acąuainted 
with all seven 
of the delicious
Kraft Cheese > >
Spreads. They’re ► i * *
marvelous for 
sandwiches,salads ,g 1 *
and appetizers. „

Kaltinamojo akto skaitymas 
užsitęsė porą valandų.

Kaltinamųjų suole sėdi Vis- 
gaudžiai sūnūs ir tėvas, Rapo
las ir Budrys su žmona. •

Kraft 
Cheese 
Spreads 

now m new-design 
Swankyswig glasses!

menę savanoriu. Teisiamasis at
sako, kad jis norėjęs stoti į 
šaulius jr dirbti visuomenini 
darbą, bet dabar netarnavusius 
kariuomenėje nenorį priimti į 
šaulius, tai jis ir stojęs saVano-

baisusis planas pradėtas 
vykdyti.’

D1X1E $OKIU MOKYKLA 
Duoda privatiškas ins- J MHį- 

trukti jas ‘
MODERNIŠKU ŠOKIU Merginom it Vaikinams 
Valšu's-Fox Trots-Onc- M I 
step 12 lekcijų kursas 
dabar ... ............. ....
Atdara kasdien nuo 10 v. ryto iki 11 

vai. vakaro, taipgi nedėlioj.
36 W. Randolph St. Central 4563

šviežųus stako, labai 
kad jums padaryti 
Pasverto šilko, ray- 

Acetates, gražios naujoviš- 
- įvairaus dydžio, taipgi sto-

What pn array of 
featurca: Fetthcr 
Toųcb Knea Action 
Dobr Handle, Ic« 
Tray Rtleaae, Sbelv* 
ador GIaas Jar»» 
StOradraH^r, Crfoper, 
Ventilųted Froat, 
Automatic Jnterior 
Light, Temperatūra 
Control maay
Q$hcn. —

BUDRIKO Lietuvių Programo, WCFL 970 k., permainytas laikas: prasideda lygiai 7 valandų va 
karo kas Sekmadieni. ■ '

UNI0NT0WN, Pa. — Charles G. Challinor iš Clėvelando 
išliko gyvas oro katastrofoj ir jo šeima džiaugiasi.

Benjaminas ir šaulius suvedžio
jo: jis nurodė apsupti miškelį, 
kuriame jis neva busiąs su 
Mažrimu ir ten busią galima 
Mažrimą suimti. Tačiau Mažri
mą jis nusiviliojo į kitą vietą 
ir iš užpakalio keliais šūviais 
jį nušovė.

Tardymo nustatyta, kad Ben
jaminas tyčia su policija ir šau
liais buvo neva susitaręs Maž
rimą suimti, o iš tikrųjų jis 
Mažrimą nužudė gelbėdamas 
tėvą ir slėpdamas pasikėsinimo 
antstolį padegti pėdsakus.

Teisme Benjaminas aiškinęs, 
kad jis turėjęs atlikti uždavinį, 
kaip buvo susitaręs ir jam ne-

VISKAS DEL NAMŲ!
3347 South Halsted Street

UŽ PRIEINAMAS KAINAS

Vienas ■ didžiausių 
bargenų kada nors 
pirmiau pasiūlytų. 
Vertės $1.50. švie
žios, naujos, šva
raus materiold, j- 
vairaus stylio.

Buvo nustatyta 
kėsinosi padegti 
žudė Mažrimas, bet jo niekaip 
negalima buvo sugauti. Kaip 
bendrininkas ir nusikaltimo 
įkvėpėjas buvo suimtas Visgau- 
das, suimtas ir Rapolas, bet 
Mažrimas vis slapstyti. Paga
liau Visgaudžio sūnūs Benja
minas, tarnaująs savanoriu ka
riuomenėje, pasisiūlė Mažrimą 
sugauti. Gauna kelias paras 
atostogų. Veikia neva kontakte 
su šauliais ir policija. Benja
minas tuojau susiranda Mažri
mą ir su juo pradeda įvairius 
planus kombinuoti. Tariasi pas 
Budrius, kurie Mažrimą slėpė 
miškelyje arba šiene. Budrys 
teisme prisipažįsta, kad Mažri
mą slėpęs, bet tai daręs iš bai
mės ir plačiau nupasakoja apie 
Benjamino pasikalbėjimą su 
Mažrimu. Benjaminas atsine
šęs pas Budrius, degtinės ir vi
si gėrę, užkandžiavę. Benjami
nas su Mažrimu kalbėjęsis pa
šnabždomis, bet Budrys vis 
tiek nugirdęs, kad Mažrimas 
siūląs susidėti su plėšiku Bal
siu ir sudaryti gaują, bet Ben
jaminas atsakęs, kad neverta, 
nes Balsys jau sergąs atvira 
džiova (Benjaminas sakęsis,

Tiktai 14^ j dieną mokant, Refrigeratorius pats per save išsimokės. CROSLEY, 
SHELVADOR sutaupys jums $10.00 į mėnesį ant maisto. Kainos $ 104.50 

ir augščiaii.
Nepirkite kitur Refrigeratorių, kol nepamatysite pas Budrikę didžiausį Refrigera- 
torių iškrovimą.

Pernai sausio mėn. Mažrimas 
už 10 lt. pasisamdo vežiką A. 
Rapolą ir naktį važiuoja iš Že
malės į Mažeikius. Privažiavę 
netoli antstolio raštinės susto
jo. Mažrimas iš vežimo išlipo, 
pritykojo prie antstolio rašti
nės ir sienoje pradėjo gręžti

PASIUNČIA PINIGUS
I LIETUVA

LITAIS
Persiuntimas nebrangus.

1739 S. Halsted St
CHICAGO, ILL. .

antrasis veiksmas — nusikalti 
mo aiškinimas.

kad antstolį 
r Žilėną nu-

Nležčjimo. IšbSrlmų ir DedervinSn—« 
Žemo greit palengvina skausmus nuo 
sušvelnina iritaciją nuo Eczemos, spuo
gų ir panašių odos nesveikumų. Per 25 
metus Žemo vartojamas ir giriamas 
milijonu kaipo švarus ir saugus vais
tas prašalinimui odos iritadjų. Užkir
tas Good Housekeeping Bureau. No. 
4874. 35c, flOc. ir $1. Visi vaistinin
kai užlaiko.

$11 SOUTH PAULINA ST......TH. SttlH 4

1c. Dresių Išpardavimas
TIKTAI. RYTOJ

ANTRADIENI, D—10 ryte 
Chicago Mail Order 
511 S. Paulina St.

Apskelbimas kitoj vietoj.

Buy gloves with what 
it savęs

nėra reikalo ssoažtl »0e ar 
daugiau, kad gauti gere dantų 
kolelc. Ldsteriae Tooth Pasta, 
didelis tunas parsiduoda ai 
B5o. Ji valo ir apaaugo dan
us. Be to galite suUopĮnti 
|8, ai kuriuos galite nusipirk
ti piriUnalUs ar ke Xltų. 
Lambert Pharaaaenl Oo.

(.ISTERINE
TOOTH PAŠTE

PLANAS
• 1-ma GRUPĖ

2-ra dresė 1
• 2-ra GRUPĖ

1-ma drėšė 99c, ‘— 2-ra drėsė 1
• 3-čia GRUPĖ

1-ma drėsė $1.49— 2-ra drėsė 1 
Turėsime pakankamai extra 

pardavėju, kad jums tin
kamai patarpauti. •

MERGINOMS BOVELNINĖS 
DRESĖS

skylę, į kurią rengėsi pripilti 
benzino. Bet teismo antstolis 
jau turėjo žinių, kad prieš jį 
rengiamas pasikėsinimas, tai 
saugojos. Be to, antstolis ture 
jo budni šunį. Taigi, Mažrimui 
pradėjus gręžti, antstolio šuo 
ėmė loti, išbėgo antstolis ir už
tiko piktadarį. Tada Mažrimas 
į antstolį pąleido kelis Šuvius, 
bet nepataikė.

Neįvykdęs sumanymo, Maž
rimas sėdo į Rapolo vežimą ir 
važiavo atgal. Kadangi apie pa
sikėsinimą jau buvo pranešta 
plačiau, tai Tirkšlių nuov. vir
šininkas Žilėnas,- pamatęs per 
vieškelį važiuojant piktadarį, 
mėgino sulaikyti. Bet Mažrimas 
į nuov. virš, paleido kelis šu
vius ir Žilėnas buvo mirtinai 
sužeistas. Mažrimas pabėgo.

Dabar prasideda šio “veika-

Kovo 18 d. kariuomenės teis- 
mas pradėjo nagrinėti didelę 
bylą, kurios istorija dėl savo 
nepaprastumo gali būti paimta 
siužetu kino filmai arba roma
nui. .

Mažeikių ap., židikių v., Va- 
dagių km. gyveno prasilavinęs 
ūkininkas Visgaudis. Jis valdė 
28 ha ūkį ir gražiai gyveno. 
Esant gerai ūkio konjunktūrai 
Visgaudis savo ūkį norėjo įtai
syti visai moderniškai ir įėjo 
į azartą, nes vieną gražią die
ną jis iš “Lietūkio” įvairių mo
derniškų ūkio mašinų užpirko 
net už 40,000 lt. Mašinas, žino
ma, Visgaudui davė išsimokėti
nai. Beit greit prasidėjo ekon. 
krizis. “Lietūkis” pradėjo Vis- 
gaudį spausti, protestuoti vek
selius. “Lietūkis” vekselius pa
vedė išieškoti Mažeikių teismo 
antstoliui Urbonui. Ir Visgau
dis įsikalė sau į galvą, kad teis
mo antstolis jo didžiausias prie
šas. Antstoliui su Visgaudžiu 
irgi buvo darbo: kai antstolis 
nuvažiavo aprašyti mašinų, Vis
gaudis jas buvo paslėpęs pas 
savo ištekėjusią dukterį. Bet 
iten mašinos irgi buvo paslėp
tos. Vėliau mašinos rastos iš
ardytos ir paslėptos pelkėse ir 
krūmuose. Paskui Visgaudis 
“teisybės” ieškojo teismo keliu: 
jis apskundė teismo antstolio 
veiksmus ir bylos pasiekė net 
Vyr. tribunolą, bet Visgaudis 
visur pralaimėjo. Pagaliau Vis
gaudžio galvon ėmė skverbtis 
baisios mintys — padegti teis
mo antstolio raštinę, kad su 
raštine supleškėtų ir jo protes
tuoti vekseliai. Visgaudis savo 
kaimynui pasipasakojo, kad su
degindamas teismo antstolio įs
taigą jis attiksiąs, bendrai, la
bdarių darbą, nes daugelį ūki
ninkų išvaduosiąs iš teismo ant
stolio rankos. Su kaimynu Juk- 
niunu Visgaudis užsuko į Že
malę pas J. Mažrimą. Visgau
dis prašo Mažrimą padegti 
Mažeikių raštinę ir Sėdos teis
mo raštinę, nes ir teisme buvo 
Mažrimo bylų su teismo ant
stoliu.

Mažrimas su pasiulymu suti
ko. Visgaudis davė Mažrimui 
revolverį, šovinių dvi dėžes ir 
26 litrus benzino. Buvo suma
nyta nužudyti teismo sargą, nes 
per jį negalima esą prieiti teis
mo raštinės padegti. Visgaudis 
su Mažrimu pradėjo šnairuoti 
ir į Jukniuną, nes jis galįs pa 
slaptį išduoti. Buvo gandų, kad 
Jukniunas galės būti nužudytas 
ir, anot kaltinamojo akto, jau 
buvęs persekiojamas.

Tie dalykai dėjos 1934 m. 
Pagaliau

ŠILKINĖS DRESĖS 
Iš naujo, šviežaus. stako, 
nupigintos, kad jums 
malonumų! 
ons, 
kos 
resnėm! Pirkit dabar!

$2.49 IB $2.99

ROOSEVELT
FURNITURE Į

2310 West
Roosevelt Road 

Tel. Seeley 8760

Bargain Outlet 
‘ RYTOJ

Antradieni — tiktai 1 valandų 
Nuo 9 iki 10 v. ryte! 

IŠPARDAVIMAS!
500 DRESIŲ!!!

PASKOLOS ANT MORGIčl“
- 5 iki 20 metų '' 

Taupykit pinigus apsaugoto] vietoj 
Mes išmokejom 4% div.

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASS’N of CHICAGO 

2324 S. Leavitt St. ' 
JUSTIN MACKIEWIGH, Pres.

Model Illuitrtted—GKO-SO.
All Fri«M Include D«liv«ry, InatcUatlco* 

One Yeer Free Service.

You couldn’t ask for anything more!. Startling beauty...greatly iocreased 
usable space...extraordinary conveniences...utmo8t quality...dependablę 
and economical operation...world4eading value—that’s Shelvadort Atyl 
there’s a mode| for every purse and purpose.

Mutual LiquorCo
4707 So. Halsted St 

TeL YARD3 0803

Taip, poniutė! 
Mes jas be
veik už dykų 
atiduodam!

Pasverto 
šilko, Ace- 

. tate, mai
šytu vilnų, 

bovelninės 
—dėl mote

rų, mergi
nu ir mer
gaičių. Ver
tės iki $5.^8 
kiekviena! 
Kaitalięgo 

kostumerių 
sugražintos 
ir todėl 

truputi ne
tobulos.—3 

didelės gru
pes.

........... ............ ^ 4

ČESNAKAS ir
PETRUSKOS prieš 

AUGŠTO KRAUJO 
B Spaudimą

Medikalis mokslas dabar 
tvirtina, kad česnako syvai 
tankiai sumažina augfitų 
kraujo ■ spaudimą. Tūks
tančiai su augšto k r a uj o 
spaudimu vartoja ADLI- 
M I N esenciją,—Cesnako- 

’Petruški) tabletkas. Ga- 
rantuojam, yra saugios ir 
veiklios arba grąžinsim 
pinigus. Tabletkos yra spe
cialiai apdengtos. Be kva
po. Be skonio. Be vaistų. 
Reikalaukit jas vardu 
ALLIMIN ESSENCE iš 
Česnako-Petruškų. 1

Dvylika dienų Keturių sav. $< (1(1
Treatmentas Treatmentas

Parsiduoda pas visus Vaistininkus

HHAIl

CHICAGO MAIl ORDER C0

Skiri

žemo
3 R SKIN IRRiT/ATlONS
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Nevirs 

Puhlished Daily Ex.cept Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

’$8.00
. 4.00

2.00
1.50

. .75

Subscription Kates:
$8.00 per year in Gonada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

. Ubalryfto kalnai
Chicagoje — paštu: „

Metams_______________
Pusei metų ____________
Trims mėnesiams _____
Dviem mėnesiams_ ..._ _
.Vienam mėnesiui ______

Chįcagoj per išnešiotojus:
Viena kopija____ ___________  8c
Savaitei 18c
Mėnesiui _______ _____ ......__ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Čhicagoj, 
paštu:

Metams ------   $5.00
Pusei metų ______   2.75
Trims mėnesiais _________  1.50
Dviem mėnesiams ...._______  1.00
Vienam mėnesiui _________  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ______ —_____ $8.00
Pusei metų —___ ________ 4.00
Trims mėnesiams ......__    2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

pa, apie kurios rezultatus tik 
buvo galima kokiu nors budu 
patirti. O kad visi matytų, jo- 
gei dienraščio skelbiamos skait
linės yra tikros,, tai paduoda 
ma kuopų numeriai; be to ko
respondencijų skyriuje smulkiai 
pranešama visi daviniai Su nu
rodymu vietų, kur kuopos ran
dasi. Kiekvienas, kas tik nori 
gali,tas žinias patikrinti.

Tuo tarpu Tysliava drįsta

rašyti, kad mes skelbią įtik pa
lankius pažangiajam sąrašui 
rezultatus.

Jisai pats meluoja ir mano, 
kad, kitus plusdamas, jisai ap- 
dums publikai akis. “Vienybė” 
ir kiti fašistų laikraščiai tai 
kaip tik ir praktikuoja tą blo- 
fą, kurį jisai prikaišioja “Nau
jienoms”. Tautininkų 4 spauda 
paduoda rezultatus tik iš “sar- 
gybininkaihs” palankių kuopų.

Kai Kas iš Latvijos 
Gyvenimo

Kupiškio ^ apylinkės. Tarp kit-. 
ko, socialistams jis. primetą J. 
Medaikį, ktfris prieš kelis me
tus mirė.

Turiu pasakyti, jog tasai, 
Medaikis nuo 1905 m. su so- 
ciąldemokrątais nieko bendro; 
neturėjo. Iki pat savo mirties 
jis buyo klerikalų pastumdė
lis. O vis dėlto centrąbįuro 
klapčiukas drįsta jį socialde
mokratams primesti. Tai daro 
sužihiaiį kad galėtų Lietuvos 
socialdemokratus apjuodinti. 
k Kadangi Gamtos Supus yra 
man pažįstamas, tai aš jam 
patariu pąrašyti “Laį&y^ję” apie 
tą savo “gražų darbelį”, kifrį 
jis 1905 m. atliko Kupiškiojis 1905 m.
•miestelyje. Visuomenei, t&i tik
rai bus įdomu.

DEMOKRATUOS KONGRESAS

Vakar popiet susirinko nepaprastai skaitlinga Chi- 
cagos lietuvių draugijų konferencija, iš 175 atstovų, ir 
kaip vienu balsu nutarė šaukti visos Amerikos lietuvių 
kongresą Ctevelande, birželio 20 ir 21 dd. Konferencijos 
nutarimas yra paskelbtas šio “Naujierių”! numerio 1-me 
puslapyje.

Ta nuotąika, kuri pasireiškė šiame draugijų atsto
vų susirinkime, liudija, kad pažangioji Amerikos lietu
vių visuomehė yra griežtai pasiryžusi ginti Lietuvos de
mokratijoj teises ir kovoti, ligi nebus atstėigta Lietuvo
je ta demokratinė tvarka, kuriai pagrindus patiesė Lie
tuvos Steigiamasis Seimas.

Sumanymas šaukti kongresą, kaip žinoma, buvo iš
keltas Chicagos lietuvių veikėjų pasikalbėjime, kurį ko
vo mėn. 12 d. sukvietė “Naujienų” Rędakciją/Taigi dia> 
bar yla raginami visi, kuriems rupi Lietuvos žmonių 
laisvė ir gerovė, pasidarbuoti organizacijose kiekvieno
je Amerikos lietuvių kolonijoje, kad Clevelando kon-
gresas fti-ifyį’ sėkmingas. .

r,.

Apžvalga
rengėsi išvažiuoti į Lietuvą? 
Bbt Visgi 1 j isai priverti Karčiu
ką viešai atšaukti savo šmeiž-

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)
jų jau yra suimtų, bet vokie
čiai čia ekonominiai yra pakan
kamai stiprus, jie yra atspares
ni; ir gudriau, pajėgia varyti 
hitlerišką propagandą. Vokiškas 
mokyklų jaunimas beveik per
dėm yra hitleriškai nusiteikęs. 
Jie ruošia busimai vokiečių eks
pansiją! dirvą. Jei tektų vokie; 
čiams kada nors šitą • kraštą; 
užimti, jie čia rastų pakanka
mai simpatijų. Seniau Latvijo
je ir kitos tautos varė prieš- 
hitlerišką politiką, stengęs vi?, 
šame vokiečių veiklą pakirsti, 

dabar, kuomet Ulpiani^ ryžor 
si visus savo katile išvirti ir 
flatviškaip pilve suvirškinti, sa-. 
vaime, suprantą^,'; < kad kįtp^ 
itautos pąškeridę kišdiėninįųosę 
į’savo rūpesčiuose jąu; nepaiso, 
jvokiškų užgaidų, o tik mėginą 
JsąVe prieš Ulmanįo nącionalis- 
tlis valdininkus apsiginti. Tai; 
tuo bildu hitlerišką agitacija 
dabar geriau plinta. ^-Bedr.

UNIjJISTŲ IR SOCIALISTŲ 
ŠVENTE NEW VORKE

New Yorko darbininkų unijų 
ir socialįstų komitetas, kuris 
rengs milžinišką Pirmosios Ge
gužės mitingą Polo Grouites 
amfiteatre, atmetė “kairiojo 
sparno” ir komunistų komiteto 
pasiūlymą rengti gegužinę 
šventę pagal bendrą planą, šio 
komiteto pryšakyje stovi Nor- 
man Thomas. Jisai planuoja 
maršavimą gatvėse. Bet kai 
darbininkų unijos maršąyime 
nedalyvaus, tai jisai vargiai 
bus įspūdingas.

ŽIOPLAS PAGYRŲ PUODAS

Karpiukas giriasi “Dirvoje”; 
kad P. Grigaitis sukurstęs vie
ną “žmogelį” Clevelande, kad 
Šis trauktų “Dirvą” tiesop už; 
šmeižtą ir žadėjęs, “jo bylą 
remti antro skridimo, pinigais, 
visus kaštus apmokėti žmonių 
surenkamomis aukomis” ir net. 
“pasamdė” jam vieną iš geriau
sių advokatų Clevelande. Bet, 
girdi, iš tų užmačių nieko neiš
ėjo, nes “Dirvos” skundikas 
“pabijojo” stotį į teismą ir net 
paaiškino, kas jį sukurstęs.

Tai, yra dumiąus pasigyri
mas. Nes Grigaitis niekuomet 
nė nesapnavo apie kieno nors 
kurstymą užvesti bylą prieš 
“Dirvą”, niekuomet niekam jo
kių advokatų nesamdė (Grigai
tis nęra matęs ir nepažįsta jo
kių advokatų- Clevelande^ iš
lipant dvejetą lietuvių, kurie 
jokioje byloje prieš Clevelando 
Kąrpiuką. dar, rodos, nėra bu
vę) ir,, suprantama, nežadėjo ir 
hegalejp žadėti žmonių aukp- 
įpis mokėti kieno nors bylos 
kąstus.

Tik toks nešvarus vaikėzas, 
kaip Karpius, gali šitokius pra- 

. simanymus fabrikuoti.
Tą bylą, nuo kurios Cleve- 

lando Mickey Mouse giriasi iš
sisukęs, užvedė, k tek įpums ži- 
npma, p. Armonas. “Dirva” jį 
buvo, begėdiškai apšmeižusi, pa
rašydama, kad jisai esąs ne
sveiko proto. Skundėjas ne pa
bijojo stoti į teismą, bet netu
rėjo, noro ją toliąus varytų peš

ĮŽEIDIMAS HITLERIUI

Hitlerio smogiamųjų burių 
organas “Das Schwarze Korps” 
įdėjo šveicariško buliaus pa
veikslą, išreikšdamas didelį pa
sipiktinimą, kad tam gyvuliui 
•duotą vardas “Hitler”. Tai esą 
^negirdėtas įžeidimas vadinti gy
vulį vokiečių tautos “fuererio” 
(vado) vardu. *

Šveicarijoje esąs da ir kitas 
bulius su, vąrdu “Hitlęr”. “Na
cių” organas sako, kad jeigu 
šveicarai mėgsta duoti galvi
jams valstybės vyrų vardus, tai 
jie turį imti vardus savo poli'ti- 
kos šulų arba Gustloffo, kuris 
neseniai Šveicarijoje nužudė 
vięųą hitlerininką.
' Bet ką tu padarysi šveica
rams? Jie krečia šposus iš vo>- 
kiečių “‘tautos vado” ir gana.

PARAŠE* SAU LIUDYMĄ

“Vienybė” rašo, kad jos “su
rinktomis žiniomis” 65-se SLA 
kuopose visi “tautiško sleito” 
kandidatai j Pildomąją Tarybą 
gavę daugumą balsų, išimant 
p. Rastenį, kurį pralenkė F. J. 
Bagočius. O “Naujienos” ir ki
ti laikraščiai, kurių pranešimai 
rodo, kad pažangusis sąrašas 
imąs viršų, tai, girdi, “meluo
ją” ir “meluoja per akis”.

E$ą, “Naujienos” puikiai ži: 
no, kad tautininkų kandidatai 
nėra prąiainieję, 'bėt jos “skel
bia balsavimų rezultatus tik iš 
tų kuopų, kuHos daugumą bal
sų. padavušios už pažangiuo
sius”.

šitaip rašydama, “Vienybe” 
viešai įrodė, kad antraštė “me
lagiai”, kurią ji uždėjo ant sa
vo straipsnio, kaip tik jai ir 
tinka, Nes visi žmonės mato, 
kad “Naujienose” yra diena iš 
dienos skelbiama rezultatai iš 
visų kuopų, nepaisant ar jose 
laimėjo pažangieji, ar tautiMhr

“Naujienose” buvo paduotą 
rezultatai iš 30 su viršum tau
tininkų kontroliuojamų kuopų, 
kurių tarpe yra visa eilė gerai 
žippmų “tautiškų tvirtovių”. Ir 
yra faktas,' kad “Naujienose” 
nebuvo praleista nė viena kųo-

Jau, tur buf„ jus bus pasie
kusi žinia, kad Latvijos prezi
dentas Kviesis jo prezidentavi
mo kadencijai pasibaigus pasi
traukė ir jo vietą užima dabar
tinis Latvijos ministeris pirmi
ninkas, kartu Latvijos diktato
rius, ponas- Ulmanis, šitasai 
pasikeitimas taip visai ramiai 
heįvyko, kaip oficialiai yra te
legramose pranešta. Kviesis jo
kiu budu nenorėjo iš preziden-. 
tų pasitraukti ir savo garbingą 
kėdę Ulmaniui užleisti. Tik ge
rai Kviesį prispyrus, net jam 
pagrąsinus, jis Ulmaniui para
še aktą, kad iš prezidentų pa
sitraukia. Sako, kad čia visai 
butą didelių pesdsįpratimųį kų4; 
He net gręse tarpusdVio pešty
nėmis, tik kaip Kviesys paju
to, kad armija jo nepalaiko — 
nusileido.

Tai dabar Latvijoje Ulmanis 
virto tikru viso krašto valdyto
ju. Aišku, kad apie bet 'kokį 
parlamentą čia visai dai' negal
vojama. Ulmanis1 į valdytojus 
stengiasi, užsitikrinti ilgesniah) 
laikui. Kviesiųi pažadėjo mo
kėti pensiją kas mėnuo po 1600 
latų. Buvusieji seimo atstovai 
taip pat pavidale, atstovų algų 
gauna pensiją. Tuo buplu UB 
manis suminkština tykius 
ir sušvelpiną opoziciją.

Latvijoje dabar vedama (tik
rai šovinistinė politika, Visi 
kitataučiai išstuipiami iš buvu 
šių tarnybų. Net žemės^ ūkyje 
ir čia tos politikos visame pa
sireiškia. jei tik kas pors iš 
kitataučių, ne latvių, pašlija ir 
shvo laiku skolų nesumoka, tai 
tuoj toks ūkis iš varžytinių 
parduodamas ir, žinoma, visa 
taip sudaroma, kad: iš varžyti? 
nių parduodamą įtujrtą įsigyja, 
tik latvis. Ypač šiokia politika 
varoma pasienyje. Frovbslavai 
iki šiol vyriausią savo bažny
čios galvą turėjp visuomet ru
są. Dabar vjsokių gudrumų dė
ka išrinktas’ vyriausias bažny. 
čios. galva latvis, nors latvių 
provoslavų labai maža yra. Ka
talikų bažnyčios vadų # tarpe 
įbuvo įsigalėję lenkai, dabar jie 
iŠ čia ištumiami ir jų vietą už- 
ima latviai, nors taip pat' lat
vių katalikų labai maža yra.

Dąugapilyj rusai ir lenkai 
turėjo savo gimrtaziją; dabar 
abidvi šios gimnazijos yra už
darytos ir veikia tik latvių gim- 
pariją. Iš pradžių lenkąi-rush/ 
mėgino protestuoti, bet latviai, 
•taip įmokėjo juos ekonominiąit 
paveikti, kad jie priversti buvo, 
nutilti ir ' savo vaikus dal?ąr 
leidžia tik į latvių gimnaziją. 
Oficialiai tarp lietuvių ir lat-. 
vių santykiai yra geri, bet tik
rumoje visur, kur tik gali, lat
viai taip paveikia, kad lietuvių, 
apgyventose vietose lietuvių 
mokyklos • savaime užsidaro ir 
jų vietoje atidaromos latVių, 
mokyklos. Pasienyje jau nemar 
ža lietuvių žemės ukių# atiteko 
latviams.

Juo labiau visame gyvenine 
įsigalint vadiziųo pradui visUp- 
menės atsparumas daros vis 
menkesnis. Kadangi labiausiai, 
yra persekiojamos darbininkiš
kos prganiząpijos,' tai jos visai, 
nustojo veikti, užtat jų vietpr 
j e Latvijoje pamažu pradeda 
sukti vokiečiai nacionalsocialis-. 
tų li^dą. Ir jie persekiojaini/

“Laisvė” No. 53 rašo apie 
Sovietų Sąjungoje mirusį Pet-. 
rą Saženį taip: “Ir 1*927 m. 
jis atvažiuoja- į Sovietų Są
jungą. Bet neilgai jam tenka, 
džiaugtis naujų laisvu gyveni
mu Sovietų Sąjungoje. 1928 m., 
jis susirgo širdies liga, atsi-. 
gulė ligoninėn”/ O toliau sa
koma: “Ir taip nelemta buVot 
Petrui pagyti, nes badas prie-, 
glaudose, badas Kaukaze”.

Štai kaip lengvai išlindo yla 
iš maišo!

Ro tuo S^uženio nekrologu 
pasirašo net 19 Leningrado 
rabkorų (darbininkiški kores
pondentai) . Sakoma, ipeluok 
melą, bet išvesk galą. Visame 
tame būryje komunistiškų avi
nų neatsirado nė vieno, kuris 
butų turėjęs hors kiek senso. 
Kaip gali žmogus džiaugtis 
•‘’lhisvu gyvenimu”, kada jis 
priverstas badauti prieglaudo
se, badatfti Kaukaze?

kada “Naujienos” rašė, jog 
Sovietų Sąjungoje siaučia ba
das, tai visi musų komisarai 

‘ir komisarukai draskėsi, kad 
tai esąs didžiausias melas. Gir
di,. “Naujienų”', dienraštis esąs 
Hearsto didlapių antrininkas. 
O dabar jų pačių rabkorai ra
šo, kad Saženiui tekę ilgą lai
ką badauti.

“Laisvės” šėrihinkų suvažia
vime buvo perskaitytas pasvei
kinimas, kurio dalis skamba... 
“socializmo laimėjimas Sovietų 
Sąjungoje, kuris atidarė pla
čiai duris darbo žmonijai į 
Italiją, laimių kupiną pasaulį.”

Kada žmonės badauja prie
glaudose, tai musų ląisyiečiams, 
vaizduojasi laimių kupinas pa
saulis! Tikrai matyti, kad jų 
protas už razumo užeina, kai 
jie pradeda kalbėti apie bolše
vikišką rbjų. _

-r- Marksistas.

pra-
Got- 

visus 
kurie

se, šakių apskrity ir okupuo- 
toje Lietuvoje, mirusiojo se
suo, kuri šiuo metu gyvena 
Amerikoje ir jau irgi mirusios 
turtuolio sesers sūnūs, šiuo me« 
tu gyvenąs Simne.

Visi šie aukščiau išvardinti 
miliardieriaus įpėdiniai yra ne- 
biedni žmonės, tačiau sužinoję 
apie Šitokius galimumus 
turtėti, visi jie sukruto, 
libai dabar skubiai renka 
dokumentus ir įrodymus,
liudija, kad jie yra mirusiojo 
Tėvelio Gotlibo-Thomo Smithc 
įpėdiniai. Dar kovo mėnesio bė
gy j e> Gotlibai žada per atatin
kamas Lietuvos įstaigas oficia
liai pareikšti savo teises į mi
rusiojo miliardus. Kai kas iš 
įpėdinių, kartu su vienu Kau
no advokatuj rengiasi netrukus 
vykti į Australiją palikimo rei
kalu.

Taigi visai galimas dalykas, 
kad tie Smitho-Gotlibo palikti 
milijonai bus parvežti į Lie
tuvą. - Tsb.

y-*

PASTABOS
i Dėl potvynių “nukentėjo” ir 
“Laisvė”. Taip bent praneša, 
jos administratorius Buknys.

i Tiesa , New Yorkaį ir Brook- 
ilynas nebuvo vandens apsem
ti, o vis dėlto negailestingoji 
gamtos rykštė ^pasiekė” ir 
'darbininkišką centro bhųrą.
į Kada 1928 m. Lietuva su- 
•šlapo, tai lietuviški centrobiu- 
ristai uždirbo $3,282.24.

Gyvenime, vadinasi, pasitai
ko taip, jog ir visokios nelai
mės kai kam į naudą išeina.

—o—
“Laisvė” No. 35 sako, jog 

'1920 m.* Leninas parašęs 21 
sąlygą tierųs, kurie kandidata
vo į komunistų partijos na
cius. Ųąbar iš tokių kandida
tų reikalaujama esą tik pen
kios sąlygos. O tai todėl, ką J; 

■ socialdemokratiško nusistaty
mo darbininkai nesiveržia į ko- 
munistų partiją.

Vadinasi, 1920 m. komuni- 
'štai ir pats Leninas bijojosi 
•socialdemokratų. Taip rašo .ne* 
koks paprastas pisčikas, bet D. 
Manuilskis, labai stambus bol 
ševizmo šulas.

• / —o— .
; Komunistai savo spaudo ję 
'dažnai nusiskundžia, kąd.* -jie 
Ajnį&riRoje neturį tiek laisves, 
kiek kitos partijos, štai “Kąis; 
ve” No. 79 rašo: “Pirmai 
B rowderio kalbai Columbia 
kompanija davė radio veltui. 
Už antrą kalbą jau reikės už
mokėti vieųąi ar kitai drdeteiv 
kompanijai”.

L Amerikos kapitalistiškos kom
panijos leidžia nemokamai tran- 
sliu'oti per radio Komunistų 
Partijos sekretoriaus kalbą 
Bet kadą Sovietų Sąjungoje 
Stalinas leis ne kokiems, kapi
talistams, bet socialistams nau 
dotis radio stotipiis?

Kąįa komunistai Visiems 
peršasi su sąvo “bendru fron
tu”, tai Rusijoje socialistai ir 
kiti ne tik negali nieko per 
radio transliuoti, bet dagi 
jiems griežtai yra užginta lei
sti sąv.o laikraščiai.

LIETUVOS ŽYDAS AUSTRALIJOJE

. f j ’ '* 

' ;a l ■gungis Tėvelis * sąyo t tuntus vis 
didino.

Neseniai Thomas Smith, tai
gi. Tėvelis Gotlibas, Australijoi 
mirė nepalikdamas nei žmonos 
nei vaikų, nes buvo nevedęs. 
•Prie šio turtuolio mirties bu
vo tik 12 negrų:—admirolo Smi- 
tho-Tevęlio Gotlibo saugotojai.

Australijos įstaigų apskai
čiavimu, mirusiojo Smitho pa
likimas siekia apie 60 milijo
nų svarų, t. y. 1,800 milijonų 
-litų/ Iš to apie pusę yra gry
nais pinigais aukso vertybės 
popieriais. Kitas turtas. yrA 
milžiniški žemės plotai ir avių 
bandos.

šio milžiniško palikimo tik
ri paveldėtojai yra, mirusiojo 
broliai, iš kurių vienas gyve
na PadembaVos dvare, Vilka
viškio apskrity, kitas Slabados

Neseniai Lietuvoje buvo pa
sklidusi žinia, kad vienas iš 
Lietuvos kilęs žydas Australi
joje paliko didžiulius turtus. 
Dabar aiškėja tikrai įdomi tų 
turtų likimo istorija. Pasirodo, 
kad prieš 50 metų iš Suvalki
jos į Angliją buvo išvežtas 13; 
metų žydelis Tefke Gotlib. Nors 
jaunas buvo tada vaikinas, bet 
jis jau buvo pasižymėjęs Keis
tais palinkimąis ir dideliais ga
bumais. Anglijoje Tefke Got
libas nenorėjo dirbti kokį nors, 
darbą, arba užsiiminėti preky-. 
;ba. Jauną vyruką labai trau
kė uoste stovėję laivai ir ga
liausiai pats Tėvelis GptHbas, 
tapo jurininkų. Sayp juros tar
nybą Gotlibas pradėjo preky
biniam, laive. Bet netrukus jis 
įstojo, į Karo Laivyno jiteiiphr 
kų mokyklą. Savo gabumais ir 
ištverme Gotlibas padarė dide
lę karjerą Anglijos karo laivy
ne. Tapęs laivyne aukšto ran
go jurininku (berods, admiro
lų), Tėvelis Gotlibas savo pa
vardę ir vardą pakeitė į Tho
mas Smith. Vistik nežiūrint į 
tai, kad jis pasidarė žymus ir. 
turtingas žmogus nenutraukė 
santykių su savo šeimos na
riais — broliais ir seserimis,, 
likusiais Lietuvoje; Dar prieš 
16-17 metų likę Lietuvoje Got 
libai gaudavo laiškus iš savo 
brolio, gyvenusiojo Australijo
je. Tefke1 Gotlibas-Thomas 
Smith dar būdamas laivyne, ta
po vienu iš turtingiausių Aus
tralijos žemvaldžių. Išėjęs iš. 
karo laivyno į atsargą, vien-

**—■
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Vienas avantiuristelis, Gam
tos Sunaus slapyvardžiu- prisi
dengus, rašo savo įspūdžius iš

Pref erred by > 
millions 

to mayonnaise

•""***££ 1
■ MaalOood Hou*«kf«pln(jMl

.0 A different, delicious 
t iflavor! Time-honored in-' 

gredięnts of mayonnaise 
and old-fashioned boiled 

į dressing, combined in a 
® new way. Try it! «
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SLA. PAŽANGIŲJŲ 
NARIŲ KAN

DIDATAI
RINKIMUOSE

Kovo ir Balandžio 
mėiL 1936

Už JUOS PADEKITE 
KRYŽIUKUS!

Prezidentas ADV. F. J. BAGOČIUS 
Vice-Prežid. J. K. MAžUftNA 
Sekretorė, P. JURGELIUTfi 
Iždininkas, ADV. K. P. GUGIS 
Iždo Globėjai:

E. MIKUžIUTfi
J. MILIAUSKAS 

t>r.-Kvotėjas, J. S. STANISLOVAITIS

Reikalaukfte “NAUJIENAS’’’ 
ant bile kampo, kur parduoda
mi laikraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus1 gatavas Jums pa
tarnauti. Jisai tenai stovi ne sa
vo smagumui, bet Jūsų pato
gumo delst

šiais laikais jokio biznio įmo
nė be reklamos negali gyvuo
ti. Konkurentų yra tiek daug, 
kad tik nuolatinis, kasdieninis 
skelbimas gali patraukti dides
nį klijentų skaičių.

Amerikos įmonės gerai su
pranta, kad be geros reklamos 
neapseisi. Kuo daugiau rek- 
lamuojiesi, tuo geriau sekasi.
Reklama, kuri atliekama duo
dant skelbimus į laikraščius, 
visuomet apsimoka.
Kas garsinasi "Naujienose**, 
tas visuomet turi naudos.

EKSKURSIJA
r ■ v

LIETUVON

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

yra rengiama

Laivu “GRIPSIIOLM”
Kitos ekskursijos per Vokietiją ir Franci ją bus paskelb

tos vėliaus.
Kurie rengiatės šiais metais atlankyti Lietuvą, kreipkitės 
tuojąus į “Naujienas” dėl sutvarkymo dokumentų. Ypa- 

. tingai Lietuvos piliečiai, turėtų iškalno apsirūpinti, nes 
gavimas sugrįžimui permitų kaip kada užtrunka po kelis 
mėnesius.

“Naujienų” Laivakorčių Skyrius
1730, SO. HALSTEp STREET, CHICAGO, ILL,
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3,000 ANGLIJOS LIETUVIU BUVO SIUN
ČIAMI KARIAUTI UŽ RUSIJA w

Anglijos lietuvis J. K., Di
džiojo karo metu gyvenęs Ško
tijoje ir kartu su 3,000 musų 
tautiečių buvo siunčiamas į ry
tų frontų, dabar pasakoja, kaip 
lietuviai darė žygius anglų 
parlamente, kad juos nemobi
lizuotų, pagaliau kaip jie 5,000 
kilometrų keliavo tarp vokie
čių pavandeninių laivų juromis 
ir 1.1.

1917 metais Anglijoje jau 
buvo paskelbta mobilizacija ir 
jaunus vyrus ėmė kariuome
nėn. Tuo laiku įvairiose vie
tose gyveno nemaža Rtfsijos ir 
kitų santarvės valstybių pilie
čių: Škotijoje daugiausia gy
veno lietuviai. Tai buvo did
žiausia tarp visų ateivių ko
lonija. Kai kuriuose Škotijos 
miesteliuose musų tautiečiai 
sudarė apie pusę visų gyven
tojų. Pa v. Massena-Bellshill 
miestelyje nemažiau pusės gy
ventojų buvo lietuviai. Rusijos 
vyriausybė su Anglija sudarė 
sutartį, pagal kurią visi lietu
viai turėjo stoti kariuomenėn. 
Kas nenorėjo važiuoti į Rusi
ją, tas galėjo stoti į Anglijos 
kariuomenę, ir aišku, važiuoti 
į vakarų frontą.

Daugumas Škotijos lietuvių 
visai nenorėjo kariauti, nes ru
sų caras jau buvo nu'verstas 
ir, bendrai, vyravo nuomonė, 
kad reikia palaukti. Kai kurie 
lietuviai mėgino kalbėtis su 
vienu kitu parlamento atstovu, 
tačiau tada buvo pats Didžio
jo karo įkarštis ir visų san
tarvininkų . artimiausias užda
vinys—sumušti vokiečius. To
dėl ir lietuviams reikėjo vyk
ti į Rusijos armiją.

1917 m. vėlai rudenį apie 
3,000 lietuvių gavo paragini
mus ir nakties metu turėjo 
atvykti į artimiausias gelžke- 
lio stotis. Busiantieji rusų ka- 

, reiviai buvo atvežti Newestell> 
uostą, čia į tris didžiulius lai
vus: “Car”, “Carica” ii 
“Dvinsk” susėdo virš 3,000

DABAR STATO 
Vėliausią Sovietu Rusijos filmą, 

išaukštinanti Rusijos moteris
3 MOTERYS 

Muzika D. Shostakovitch 
dalyvaujant: 

Babochkin .................. Chapayev
Chirkov .......   Maxim
Poslavsky ......   Kaimiečiai
Jei m o .............   Laimė

SONOTONE

LOTŲ SAVININKŲ 
ATIDAI!

Budavokit Dabar!
Mes finansuosim ir pabudavo- 

sim ant jusu išmokėtos žemės, 
niekad daugiau nebus taip leng
va pasistatyti narna, kaip dabar. 
Jusu naujas namas bus suplanuo
tas ir smagus dėl jus ir jusu 
šeimynos.

Be Įmokėjimų!
F. M. A. Insurance Company 

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

H. M. ZEMON CO.
30 No. La Šalie St., 

Tel. STATE 7092
. Atsakomingi namu statytojai 

nuo 1916 — šimtai užganėdintu 
kostumeriu. ’ v,

Atdara iki 8 vai. vakare.

naujokų ir laivai, lydimi an
glų kreiserių ir povandeninių 
laivų išplaukė šiaurės link.

Kelionė juromis buvo labai 
pavojinga, nes tuomet vokie
čiai buvo paskelbę neaprėžtą 
nardomųjų laivų karą, o An 
glijai paskelbė blokadą. Kelio
nė juromis iš Newestello uo
sto iki Archangelsko turėjo 
trukti apie 10 dienų, nes da 
rant vingius laivams reikėjo 
pravažiuoti apie 5,000 kilomet
rų.

Be lietuvių naujokų, tuose 
pačiuose laivuose važiavo apie 
200 rusų belaisvių, pabėgiosiu 
iš Vokietijos į Olandiją, o iš 
ten—į Angliją. Laivų įgula bu
vo maža. Jurininkai, daugumo
je buvo kiniečiai.

Anglijos lietuviai-naujokai 
plaukiant laivams į Archangel 
ską darė susirinkimus, mitin
gus ir tarėsi ką daryti išlipus 
Rusijos žemėje. Laivų kapito
nai patys bijojo ir nieko ne- 
sakė. Pagaliau, po 10 dienų pa
vojingos kelionės “Car”, “Ca 
rica” ir “Dvinsk” pasiekė Ar
changelsko uostą. Buvo jau ve 
lūs ruduo. Atgabentus laivais 
naujokus susodino į vagonus, 
vadinamus tepluškomis, (vago
nai kuriuose kuriami geležiniai 
pečiukai) ir nusiuntė į Sibi
rą-

Ligi traukiniai privažiavo 
Omską, tenai jau buvo gili ir 
šalta žiema. Omske naujokus 
apgyvendino barakuose ir ka
reivinėse. Buvę kartu su An
glijos lietuviais rusų belaisviai 
ir kitų tautų naujokai kažin 
kur dingo. Tokiu budu, Omske 
pasiliko arti 3,000 lietuvių nair- 
jokų. Tuo laiku Rusijos im
perijoje kilo neramumai. Ca
ras Nikalojus II jau buvo se
niau nuverstas, o valdžios prie 
šakyje stovėjo Kerenskis. Om
ske ir kituose miestuose vyko 
mitingai ir juose buvo reika 
laujama tęsti karą iki galo, 
t. y. kol Vokietija bus nuga
lėta. Visą tą matė neseniai at
gabenti iš Anglijos lietuviai. 
Omsko karo komendantas ne 
labai rūpinosi atgabentais iš 
Anglijos naujokais. Jiems bu 
vo duodamas menkas maistas, 
o kareivinėms ir barakams ku
rą turėjo ieškoti patys naujo
kai.

Vieną dieną į kareivines at
vyko rusų armijos karininkai 
surašyti naujokus ir skirstyti 
juos į dalis. Kai tik pasirodė 
karininkai, tai musų tautiečiai 
pareiškė, kad jie maistą pri- 
imsią, tačiau rusų kareivių rū
bų nenorį. Karininkai pabūgo 
tuojau išėjo. Vieni manė, kad 
juos tuojau išsiųs į frontą, nes 
tai reiškė, kad naujokai pasi
priešino karo valdžiai. Tačiau, 
daugumas vyrų nenorėjo eiti 
kariauti. Vienas kitam sake, 
kam mums eiti kariauti už sve
timųjų reikalus.

Nežinia kuo viskas tas bu 
tų pasibaigę, jei netolimesni 
suirimai Rusijos Imperijoje.

Anglijos lietuviams-naujo- 
kams, esant Omsko kareivinė 
se ir barakuose, pradėjo braš-

DRAUGYSTĖS TAUTIŠKA GAR
SUS VARDAS, LIETUVIŲ IR 
LIETUVAIČIŲ, valdyba 1936 me
tams: Antanas Ivanaitis —< pirm., 
5542 S. Talman Avė.; P. Ukocki— 
pirm, pag., 4649 S. Washtenaw 
Avė.; L Yuškėnas — nut. rašt., 
2547 W. 45 St.; B. Judeiko — fin. 
rašt., 1803 W. 45 St; K. Cibulskis 
kas. glob., 4609 S. Paulina St.; 
F. Stankus — ižd„ 1812 W 46 St.; 
F. Diktus — teisėjas, 4544 So. 
Maršhfield Avė.; S. Vaitėkaitis — 
maršalka, 3508 W. 61 St.; Bruno 
Judeiko — koresp.
Valdyba praneša, kad įstatai yra 

jau pataisyti.
Susirinkimai atsibuna kas mėnesio 

pirma sekmadienį, 2 vai .po piet, 
A. Czesnos svetainėj, ,4501 South

1c. Dresių Išpardavimas
TIKTAI RYTOJ 

ANTRADIENI, 9—10 ryte 
Chicago Mail Order 
511 S. Paulina St 

Apskelbimas kitoj vietoj.

Atsiimkite savo

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

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

639 West 18th St.

Paulina St.

AMERICAN LITHUANIAN CITI- 
ZENS POLITICAL AND BENE-

MALEVOS
Pirkit iš didžiausios malevų išdirbs
iu ir distribiuterių jsteifros Chicagoje. 
Mes parduodam standartinės rųšies ma
lė vų už tiktai

regitllarės kainos
7.000 gal. Sherwin NVilliams Trim Var- 
nišo, buvo padarytas dėl Majestic Ra- 
dio, kuris subankrutavo. $2.75 ver-

956kaina .............................. ..............
Namams Maleva. Gloss ar Fiat. Great
Lakęs rųšies, kitur $2.25, d! 4 9IZ 
musų kaina ...... ,................. .
Montgomery-Ward certi Ūkuota maleva
Sami Kote finish.- pirmiau Aft 
$3.20, dabar ...........  ^*«VV •
Juodas Screen Enamells — praėjusiais
metais daugiausia parduoda- CAA 
mas. Dabar Gal.......................

Ir tūkstančiai kitų bargcnų.
Atsiminkit, mea operuojant nuosava 
sandeli ir turinio savo malevų labri- 
’<$. Pirkit tiesiog ir taupykit!

PAINT EXCHANGE OF 
CHICAGO 

VMl MILWAUKEE AVĖ. 
S. HATJSTED ST. ' 

2274 EIJSTON AVĖ. 
Telefonai: Arini toge 1440.

“Velykų salos”, kurios buvo atrastos prieš 250 metų.. Iš tų 
.salų dabar grįžo prancūzų ir belgų moksliška ekspedicija, kuri
išaiškino kai kurias paslaptis, surištas su tomis salomis. Mat,
buvo manoma, kad tos salos yra tik trupiniai pranykusio že
myno, kuriame kadaise gyvenę aukštos kultūros žmonės. Taip 
manyti skatino tas faktas, jog salose buvo surasta daug iš ak
mens iškaltų statulų, kurios vaizdavo visokius keistus dievu
kus. Tačiau moksliška ekspedicija nustatė, kad tos salos buvo 
gyvenamos tik apie trylikta šimtmeti, o statulos esančios 
kelių šimtų metų sentmib.

keti ir Kerenskio 'vyriausybė. 
Ir Sibire pradėjo reikštis ko
munistų judėjimai. Tuome; 
daugumas lietuvių pamatė, kad 
Rusijoje jau nebėra tvarkos, 
todėl Omsko kareivines aplei
do. Vieni iš jų pasiliko Sibire, 
o kiti tuojau, kaipo karo pa
bėgėliai, sugrįžo į savo tėvy
nę.

Dėl to tiems 3,000 Škotijos 
lietuviams ir neteko pamatyti 
rytų fronto,^ Dajįs jų, sugrįžę 
į Lietuvą, stojo savanoriais Į 
besikuriančią Lietuvos kariuo
menę. Tsb.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1936 metams
HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ PO

LITIKOS KLIUBO 1936 metu vai- 
dyba: A. Walskis — pirm., 3341 
Evergreen St„ Tel. Belmont 7678; 
J. Kuprevičius — pirm, pag.; A. 
Lungevičius — nut. rašt., 1814 
Wabansia Avė., Tel. Humboldt 
8245; Stanley Buneckis — fin. 
rašt.; Augusta Žilius — kasin.; 
Tarnas Kubilius — maršalka.
Susirinkimai įvyksta kas mėnesi 

trečiame ketvirtadieni, 1640 North 
Hancoch St., 8 vai. vakare.

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠALPOS 
KLIUBO Valdyba 1936 metams: 
Frank Jakavičia, pirm., 2638 W. 
40th St.; James Sholteman, pirm, 
pag., 6456 S. Maplewood Avė.; 
Bernice Rudgalviutė, nut. rašt., 
5332 S. Long Avė.; Walter Sharka, 
fin. rašt., 4635 S. Washtenaw 
Avė.; Helen Chaputė, kontr. rašt., 
4403 S. Albany Avė.; Stanley Ba
ranauskas, kasos globėjas, 2950 
W. 38th” St.; Mary Warnis, kasie
rius, 3838 S. Kedzie Avė.; Jonas 
Kondroška, korespondentas. *2841 
W. 40 St.; Dr. T. Dundulis, gydy
tojas, 4157 Archer Avė., Phone 
Virginia 0036; John žuris, teisiu 
patarėjas, 4624 S. Francisco Avė.: 
Leonas Klimavičia, maršalka, 2534 
W. 46th St.; Mykolas Kasparaitis, 
knygius. 4154 S. Ąrtisian Avė.
Kliubo susriinkimai atsibuna kiek

viena mėnesi kas pirma sekmadienį 
12 vai. diena, Hollywood svetainėj, 
2417 W. 48rd Street.

\f^EKS DEAT4/y 
v afFlCE \
VISUOMET ŽEMAS KAINAS 

X-RAY
Vai.: 8:30 iki 8:30 v. vak.

TEL. HARRISON 0751
; 32 6 S. STATET? y 
Opposite Davis Store, 2d Fioor

GARFIELD PARK LIETUVIŲ IR 
MOTERŲ PAŠELPINIO KLIUBO 
Valdyba 1936: pirm. George Me- 
dalinskas. 233 S. Central Avė.; 
pirm. pag. Jonas Jasinskas, 4300 
W. End Avė.; nut. rašt. M. Me- 
dalinskas, 233 S. Central Avė.; 
fin. rašt. Chas. Katala, 4676 W. 
End Avė.; kasierius M. Kaziunas, 
3508 Gunderson Avė., Bemvyn, 
III.; kasos globjai: V. Manikas, M. 
Davidonis ir D. Brazas; ligoniu 
lank. J. Garadauskas, 8812 W. 
Monroe St.; maršalka B. Stankus; 
korespondentas N. Williams; Dr.’ 
kvotėjas Dr. Alex Davidonis. 
Susirinkimai laikomi kas antra ne- 

dėldienį Eawler Hali, 3929 West 
Madison St.

LIETUVIŲ ŽAGARIEČIŲ KLIUBO 
1936 fnetu Valdyba: P. Arlauskas 
— pirmininku, 656 Belden Avė.; 
A. Janavičia — pirm. pagelb. 
3852 So. California Avė.; Sophie 
Ambrozaitė — nut. rašt., 11731 S 
Indiana Avė.; M. Miravitz — fin. 
rašt. 2539 W. 46 PI.; A. Rama- 
šauskienė — fin. rašt. pagelb. 
1218 S. Independence BĮ.: Frances 
Ambrozas — kasiu., 11731 Indiana

Avė.; Adolf. Mirovitz, 2539 W 
46 PI. ir P. Arlauskas, 656 Belden 
Avė. —■ kasos globėjais; R. šniu- 
kas, koresp., A. Drigotas — mar
šalka, 5649 S. Nashville Avė.
Kliubo susirinkimai įvyksta kas 

mėnesio ketvirta sekmadieni 1 v. pp., 
Hollyvvood Inn svetainėje, 2417 W. 
48rd St.

' ; ■«’V"" , ■

----------------------

SLA. 129 KUOPOS valdyba 1936 
metams: Pirm. F. Valaitis, 1828 
Canalport Avė.; Vice-pirm. G. Cher- 
nauskas, 1900 So. Union Avė.; 
Nut. rašt. K. Batutis, 2627 Gladys 
Avė.; Fin. rašt. W. Pankauskas. 
.5235 So. .‘Ellįs Avė,; Kasierius B- 
žolinas, 2931 So. Emerald Avė.; 
Kasos globėjai: K. Kažanauskas, 
5730 Broadway, A. Stonis,, 3510 
So. Union Avė., J. A. Jasynskas, 
4300 W. End Avė.; Canal 2183, 
Maršalka Ig. Tamašauskas, 822 W. 
18th St.; Dr. kvotėjas Dr. P. Zala- 
toris, 6600 So. Artesian Avė.; Org. 
J. Bertulis. 1343 So. Avers Avė,

LIETUVOS VĖLIAVA AMERIKOJE 
N. 1-as Valdyba 1936' metams: 
Kaz. Davis, pirm., 5648 South 
Bishop St.; Fr. Venckus, pag., 
2713 W. 43 St.; Melix Mikolajuns, 
nut. rašt., 1617 S. 49 Avė., Cicero; 
Severą Skridulis, iždo rast., 1533 
S. 49 Avė., Cicero; Daminik Mo- 
tuz, kontr. rast., 6931 S. Artesian 
Avė., Ida Kačinski, kontr, pag., 
7204 S. Rockwell St.; Ant. česna, 
kasierius, 4501 S. Paulina St.; 
Petr. TiŠkevič, maršalka, 6939 So. 
Washtenaw Avė.; Antanas Česna, 
ir Ida Rocinski, apiek. ligoniu.

LIETUVIU RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAš. IR PAS. Kliubo Valdyba 
1936 metams: A. Walskis, pirm., 
8341 Evergreen Avė.,’ Tel. Belmont' 
7678; A. Lungevičius, pirm, nag., 
1814 Wabansia Avė., Tel. Hum
boldt 3245; M. Chepul, nut. rašt., 
3327 LeMoyne St., Tel. Spaulding 
7903; B. Rogers, fin. rašt., 2345 
N. 'Kedzie Blvd., Tel. Spaulding 
3180; S. Jokubauskas, fin. pag., 
1516 N. Kedzie Blvd.; A. Bulvitis, 
kas. glob., 1825 Wabansia Avė.; 
J. Raila, kasierius, 4839 Winnemac 
Avė., Tel. Avenue 1736; J. Mila- 
ševičia, marš., 2750 N. Neva Avė., 
Tel. Marimac 7641; A. Sebeckis, 
manadžerius kliubo, 1927 Califor
nia Avė.
Susirinkimai įvyksta kas mėnesį 

pirma ketvirtadienį. 2007 North Avė. 
ant antrų lubų 8 vai. vakare.

LIETUVIU NAMU SAVININKU 
BRIDGEPORTE DR-JOS Valdyba 
1936 m.:Vincas Stankus — pirmi- 
mininkasi 6606 S. Mozart St.; 
Antanas Šimkus — pagelbininkas 
3120 Lituariica Avė.; Stanislovas 
KuneviČia — nut. raštininkas. 
3220 S. Union Avė.; Dominikas 
Gulbinas — finansų raštininkas, 
3144 S. Walace St.; Jonas Mate- 
junas — kontr. raštininkas, 8400 
S. Union Avė.; Petras Balsius — 
kasierius, 5653 S. Throop St.; Le
onas Lendauskas — maršalka, 
3130 S. Halsted St. ,

LIETUVIŲ POLITIKOS KLIUBO 
valdyba 1936 m.: Joseph Savage 
(Jusevjčiųs)’ — pirm., 4456 So. 
Talman Avė.: L. Klimavičia — 
vice-pirm., 2534 W. 46 St.; F. 
Jakavičia Sr., — nut. rašt., 2638 
W. 40 St.; W. Sharka — fin. rašt., 
4635 S, Washtenaw Avė.; Hfelen 
Gramontas — kasierius,: 4535 ' So. 
Rockwell St.;' J. Rasteinis — kasos 
globėjas, 4653 S. Rockwell St.; 
Kathrin Giedra — kasos globėja, 
2543 W. 45 St.; F. Bistras — 
maršalka, 4548 S. Francisco Aye. 
Kliubo susirinkimai atsibuna kiek

vieno menesio kas antra ketvirtadie
ni’, K. Gramonto svet., 4535 South 
Rockwell St.

FICIAL CLUB 12 Ward valdyba 
1936 metams: pirm. — J. Svita- 
rius, 4819 Tripp Avė.: pirm pag.
— Anastazija Bertašiene< 4438 S. 
Sawyer Avė.; nut. rašt. — Paul 
J. Petraitis. 3159 S. Halsted St., 
Tel. Columbus 10272; turto rašt,
— B. Putrimas, 4536/S. Turner 
Avė.; kontr. rašt. — Frances 
Wittis, 4469 Archer Avė.; kasos 
globėja — S .Chiesnienė, 4426 S. 
Whipple St.; kasierius — Helena 
Gramontienė, 4585 S. Rockwell St.; 
Dr. kvotėjas — Dr. A. J. Manikas, 
2519 W. 43 St., Tel. Lafayettte 
3051; teisėjas — J. Romanas; 
maršalka — J. Balčitis; Boridsma- 
nai:: K. Gramontas, 4585 South 
Rockwell St., Tel. Lafayette 2418,

. J. Baršauskas, 4156 Archer Avė., 
' A. Saldukas, 4038 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 6719; Komisija Po
litiško Skyriaus: Paul J. Petraitis. 
3159 S. Halsted St., Tel. Columbus 
10272, A. Saldukas, 4038 Archer 
Avė., Tel. Lafayette 6719, Dr. A, 
J. Manikas, 2519 W. 48 St., Tel. 
Lafayette 3051; Piliečiu Popierių 
Komisija: A. Saldukas, 4038 Archer 
Avė., Tel. Lafayette 6719, B. Put
rimas, 4536 S. Turner Avė., Tel. 
Virginia 1809.
Susirinkimai laikomi Hollywood 

Hali, 2417 W. 43 St.

overkotą
Balandžio 4 dieną Lietu

vių Socialistų Sąjungos Centra
linės kuopos vakarėly Neffo 
svetainėje kas nors per klaidą 
apmainė overkotą. Tdėl kas 
iš buvusių tame vakarėly turi-
te juodą chinchille overkotą, 
tai malonėkite apsižiūrėti ir, 
suradę kad turite nesavą, atsi
lankykite į “Naujienas” atsi
mainyti.

Gerkit sveikiausia PIENĄ iš
Lietuvių Pienines 

EMERALD DAIRY 
Senuko Daugelavičiaus 

3251 Emerhld Avė. Victory 4181 
Pristatom į namus ir groserį. 

Pašaukit

Tavernos
Kur Susirenka Lietuviai

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOS 
TAUTIŠKAS KLIUBAS Chicagoj, 
III. Valdyba išrinkta 1936 metams

- sekanti: J. Rūta —^'''"pirmininku. 
3267 S. Halsted St.; P. Kiliuš — 
pagelbininku, 3347 Lituanice Avė.: 
S. KunceviČia — nut. rašt., 3220 
S. Union Avė.; F. Kasperas — 
fin. rašt., 3534 S. Lawe Avė.; V. 
Dulevičia — kontr. rašt., 812 — 
33 St.; J. Balčiūnas — kasierius, 
3200 S. Lawe Avė.; J. Malinauskis, 
— kasos globėjas, 4302 S. Sacra- 
mento Avė.; F. KunceviČia ka
sos globėjas, 3201 Lawe Avė.; K. 
Valaitis — ilgonių lankytojas, 
3306 S. Union Avė.
Susirinkimai įvyksta kas mėnesio 

pirma penktadieni 7:30 vai. vakare 
Lietuviu Auditorijoje, 3133 South 
Halsted St.

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 stakas.

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 nuperkant.

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

Vartotų automobilių Lot 
3416-22 S. Halsted St.

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

mams ir parėms. Savininkai
KUCHINSKAI

82th and Kean Avė. Willow Springs

CLUB RAJAH
6627 So. Westem Avė.

Prospect 10482
DINE & DANCE

4 Fioor Shows Kas Vakarų 
su

Sunny Bouche, M. G 
ir Ali Star Revue 

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

“LIETUVA” BENO valdyba 1936 
metams: Frank Endrejauskas — 
pirm.; Frank Bistras — pag.; Jo- 
seph Balakas — nut. rašt.; Kas
tantas Janušauskas ’—< kasierius: 
Eris Rėksnio ir Leonas Jaseviče 
— kasos globėjai; Ignacas Jurevi- 
če — maršalka; K. Philips — lide- 
ris; Joseph Keturakis — pagelb.

GEORGE MEAT MARKET & ;
GROSERNĖ

Nauji žmonės perėmė biznį musu bu- 
černe ir groserne ir visados yra di
delis pasirinkimas šviežiu maisto 
reikmenų mėsos ir groserio už pri
einamas kainas. Kviečiame brighton- 
parkiečius atsilankyti į musų bučerne. 
Yra gražiai užlaikoma ir mandagus 
patarnavimas.

J. DAMBRAUSKAS, savininkas 
4501 So. Talman Avė.

Tel. Lafayette 8357

21st .Placp Tav,ęrn & 
Restaurant

•Stekai, porčepai ir kiti šilti valgiai. 
Bismark alus, geros rūšies 

degtinė ir cigarai 
ANTANAS IR AGNĖS STUKAI 

Savininkai
7Q1 W. 21ąt Place < Tel. Canal 7522

11 'I » I nį ii i| .i.iiiiiliii m w «

Peter Pranskus Ta^ern 
Musų naujai atidarytoj ir gražiai iš
puoštoj užeigoj visados randasi ge
riausios rūšies degtinė, vynas, alus, 
cigarai, užkandžiai ir mandagus pa
tarnavimas. Kviečiame visus drau
gus, pažįstamus ir Marquette Manor 
gyventojus atsilankyti į musu užeigą

P. V. PRANSKAI, savininkai 
6538 So. Western Avė.

LIETUVIŠKA TEATRALIŠKA 
DRAUGYSTĖ RŪTOS No. 1 val
dyba 1936 metams: Charles Sten- 
cel, pirm.; Joe. Razminas, pirm, 
pag.; Walter Zlabes, fin. rašt.; 
Anna Aleliunas, kontr. rašt.; Ted. 
Seletskis, kasos glob.; Josephine 
Yuškėnas, kas. glob.; Justinas 
Yuškėnas, kasierius; Anna Aleliu
nas, Joe Razmunas, lig. lankyt.; 
Stanley Žukauskas, marš.; Frank 
Opulskas, nut. rašt., 4046 So. 
Artesian Avė.. Chicago. III.

Draugijų darbuotojų 
ir parengimų komi

tetų dėmesiui

Naujienų Spulkos 
Narių Atydai

Lituanian 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. Rypkevičius, sekr.

KAZIMIERA LABIKAITE
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 18 diena, 8:13 vai. 
vak. 193G m., sulaukus 17 me
tų amžiaus, gimus Chicago, 
Illinois.

Paliko dideliame nuliūdima 
motina Kazimiera Stalnoniene 
po tėvais Arnašaite patėvi 
Pranciškų StalniOnį, seserį Kri
stina Labikaite ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
3202 Lime St.

Laidotuves ivyks ketvirtadie
ni balandžio 23 diena, 8 vai. 
ryte iš namu šv. Jurgio para
pijos bažnyčia, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės siela, o iš ten bus nuly
dėta į Šv. Kazimiero kapines.

Visi aJ a. Kazimieros Labi- 
kaitės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie- 
čįami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna
vimų ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Motina patėvis, sesuo 
ir gimines.

Patarnauja laidotuvių direk
torius S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138.

“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.

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

nusibosdavo į juos žiūrėti. At
eity jie bus talpinami tik du 
kartus."

“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 dienas pranešimai ir 
bus talpinami.

Jeigu kurie pranešimų siun- 
tėjai norės, kad jų pranešimai 
tilptų kitomis • dienomis, tai 
malonės pažymėti kada jie no
rėtų matyti savo pranešimus 

tilpusius dienrašty.

SUSIRINKIMAI• •

NORTH WEST LIETUVIŲ MOTERŲ KLIUBO susirinkimas 
įvyks bal. 21 d., antradienį, P. Rodžių bute, 2345 North 
Kedzie Avė., 7:30 vai. vak. Narės malonėkite atsilanky
ti. — M. K., Sekr.
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kasos globėjais; R. Šniu-

; F.
2638

PO 
vai

- pirm, pag.; A. 
nut. rašt., 1814 

Tel. Humboldt 
— fin. 
kasin.;

Stanislovas 
nut. raštininkas. 

Dominikas 
- finansų raštininkas,

Pirmadienis, balan. 20, 1936 NAUJIENOS, Chicago, UI.~

3,000 ANGLIJOS LIETUVIU BUVO SIUN 
ČIAMI KARIAUTI UŽ RUSUA 

C

Anglijos lietuvis J. K 
džiojo karo metu gyvenęs Ško
tijoje ir kartu su 3,000 musų 
tautiečių buvo siunčiamas į ry
tų frontų, dabar pasakoja, kaip 
lietuviai darė žygius anglų 
parlamente, kad juos nemobi
lizuotų, pagaliau kaip jie 5,000 
kilometrų keliavo tarp vokie
čių pavandeninių laivų juromis 
ir t.t.

1917 metaią Anglijoje jau 
buvo paskelbta mobilizacija ir 
jaunus vyrus 
nėn.
tose 
kitų 
čių: 
veno

visų ateivių ko- 
kuriuose Škotijos 
musų tautiečiai 

pusę visų gyven- 
Massena-Bellshill

į Rusi- 
Anglijos 
važiuoti

lietuvių

ėmė kariuome- 
Tuo laiku įvairiose vie- 

gyveno nemaža Rusijos ir 
santarvės valstybių pilie- 
Škotijoje daugiausia gy- 
lietuviai. Tai buvo did

žiausia tarp 
lonija. Kai 
miesteliuose 
sudarė apie 
tojų. Pav.
miestelyje nemažiau pusės gy
ventojų buvo lietuviai. Rusijos 
vyriausybė su Anglija sudarė 
sutartį, pagal kurią visi lietu
viai turėjo stoti kariuomenėn. 
Kas nenorėjo važiuoti 
ją, tas galėjo stoti į 
kariuomenę, ir aišku, 
į vakarų frontą.

Daugumas Škotijos
visai nenorėjų kariauti, nes ru
sų caras jau buvo nuverstas 
ir, bendrai, vyravo nuomonė, 
kad reikia palaukti. Kai kurie 
lietuviai mėgino kalbėtis su 
vienu kitu parlamento atstovu, 
tačiau tada buvo pats Didžio
jo karo įkarštis ir visų san
tarvininkų artimiausias užda
vinys—sumušti vokiečius, 
dėl ir lietuviams reikėjo 
ti į Rusijos armiją.

1917 m. vėlai rudenį
3,000 lietuvių gavo paragini
mus ir nakties metu turėjo 
atvykti į artimiausias gelžke- 
lio stotis. Busiantieji rusų ka
reiviai buvo atvežti Newestell ; 
uostą, čia į tris didžiulius lai
vus: “Car”, “Carica” ii 
Dvinsk” susėdo virš 3,000

1c. Dresių Išpardavimas
TIKTAI RYTOJ 

ANTRADIENI, 9—10 ryte 
Chicago Mail Order 
511 S. Paulina St. 

Apskelbimas kitoj vietoj.

DRAUGYSTĖS TAUTIŠKA GAR
SUS VARDAS, LIETUVIU IR 
LIETUVAIČIŲ, valdyba 1936 me
tams: Antanas Ivanaitis —• pirm., 
5542 S. Talman Avė.; P. Ukocki— 
pirm, pag., 4649 S. Washtenaw 
Avė.; I. Yuškėnas — nut. rašt., 
2547 W. 45 St.; B. Judeiko — fin. 
rašt., 1803 W. 45 St; K. Cibulskis 
kas. glob., 4609 S. Paulina St.; 
F. Stankus — ižd., 1812 W 46 St.; 
F. Diktus — teisėjas, 4544 So. 
Marshfield Avė.; S. Vaitėkaitis — 
maršalka, 3508 W. 61 St.; Lruno 
Judeiko — koresp.
Valdyba praneša, kad įstatai yra 

jau pataisyti.
Susirinkimai atsibuna kas mėnesio 

pirma sekmadieni, 2 vai .po piet, 
A. Czesnos svetainėj, 4501 South 
Paulina St.

Avė.; I. Yuškėnas

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Salutaro Biteris yra vienas iš geriau
siu Biterių ka šiandien randasi ant 
marketo. Jis žinomas kaipo gera gy
duolė dėl viduriu ar kitu nesmagu
mu. Plačiai yra parduodamas aptie- 
kose ir vartojamas. Tavernose geras 
gerti su degtine ir be degtinės. Rei
kalaukite visi ir visados Salutaras Ri
terio. Pašaukite telefonu Canal 1133.

639 West 18th St.

rašt., 1803 W. 45 St; K. CibulskisDi- naujokų ir laivai, lydimi an
glų kreiserių ir povandeninių 
laivų išplaukė šiaušes link.

Kelionė juromis buvo labai 
pavojinga, nes tuomet vokie
čiai buvo paskelbę neaprėžtą 
nardomųjų laivų karą, o An 
glijai paskelbė blokadą. Kelio
nė juromis iš Newestello uo
sto iki Archangelsko turėjo 
trukti apie 10 dienų, nes da 
rant vingius laivams reikėjo 
pravažiuoti apie 5,000 kilomet
rų.

Be lietuvių naujokų, tuose 
pačiuose laivuose važiavo apie 
200 rusų belaisvių, pabėgusių 
iš Vokietijos į Olandiją, o iš 
ten—į Angliją. Laivų įgula bu
vo maža. Jurininkai, daugumo
je buvo kiniečiai.

Anglijos lietuviai-naujokai 
plaukiant laivams į Archangel 
ską darė susirinkimus, mitin
gus ir tarėsi ką daryti išlipus 
Rusijos žemėje. Laivų kapito
nai patys bijojo ir nieko ne
sakė. Pagaliau, po 10 dienų pa
vojingos kelionės “Car”, “Ca 
rica” ir “Dvinsk” pasiekė Ar
changelsko uostą. Btfvo jau ve 
lūs ruduo. Atgabentus laivais 
naujokus susodino į vagonus, 
vadinamus tepluškomis, (vago
nai kuriuose kuriami geležiniai 
pečiukai) ir nusiuntė į Sibi
rą.

Ligi traukiniai privažiavo 
Omską, tenai jau buvo gili ir 
šalta žiema. Omske naujokus 
apgyvendino barakuose ir ka
reivinėse. Buvę kartu su An
glijos lietuviais rusų belaisviai 
ir kitų tautų naujokai kažin 
kur dingo. Tokiu budu, Omske 
pasiliko arti 3,000 lietuvių nau
jokų. Tuo laiku Rusijos im
perijoje kilo neramumai. Ca
ras Nikalojus II jau buvo se
niau nuverstas, o valdžios prie 
šakyje stovėjo Kerenskis. Om
ske ir kituose miestuose vyko 
mitingai ir juose buvo reika 
laujama tęsti karą iki galo, 
t. y. kol Vokietija bus nuga
lėta. Visą tą matė neseniai at
gabenti iš Anglijos lietuviai, 
Omsko karo komendantas ne 
labai rūpinosi atgabentais iš 
Anglijos naujokais. Jiems bu 
vo duodamas menkas maistas, 
o kareivinėms ir barakams ku
rą turėjo ieškoti patys naujo
kai.

Vieną dieną į kareivines at
vyko rusų armijos karininkai 
surašyti naujokus ir skirstyti 
juos į dalis. Kai tik pasirodė 
karininkai, tai musų tautiečiai 
pareiškė, kad jie maistą pri- 
imsią, tačiau rusų kareivių rū
bų nenorį. Karininkai pabu'ge 
tuojau išėjo. Vieni manė, kad 
juos tuojau išsiųs į frontą, nes 
tai reiškė, kad naujokai pasi
priešino karo valdžiai. Tačiau, 
daugumas vyrų nenorėjo eiti 
kariauti. Vienas kitam sakė, 
kam mums eiti kariauti už sve
timųjų reikalus.

Nežinia kuo viskas tas bu
tų pasibaigę, jei ne tolimesni 
suirimai Rusijos Imperijoje.

Anglijus lietuviams-naujo- 
kams, esant Omsko kareivinė 
se ir 1 barakuose, pradėjo braš-

Closeup of statue

Velykų salos”, kurios buvo atrastos prieš 250 metų.) Iš tų 
salų dabar grįžo prancūzų ir belgų moksliška ekspedicija, kuri 
išaiškino kai kurias paslaptis, surištas su tomis salomis. Mat, 
buvo manoma, kad tos salos yra tik trupiniai pranykusio že
myno, kuriame kadaise gyvenę aukštos kultūros žmonės. Taip 
manyti skatino tas faktas, jog salose buvo surasta daug iš ak
mens iškaltų statulų, kurios vaizdavo visokius keistus dievu
kus. Tačiau moksliška ekspedicija nustatė, kad tos salos buvo 
gyvenamos tik apie tryliktą šimtmeti, o statulos esančios 
kelių( šimtų metų senhmb.

AMERICAN LITHUANIAN CITI- 
ZENS POLITICAL AND BENE- 
FICIAL CLUB 12 Ward valdyba 
1936 metams: pirm. — J. Svita- 
rius, 4819 Tripp Avė.; pirm pag. 
— Anastazija Bertašienė< 4438 S. 
Sawyer Avė.; nut. rašt. — Paul 
J. Petraitis, 3159 S. Halsted St., 
Tel. Columbus 10272; turto rašt. 
— B. Putrimas, 4536 / S. Turner 
Avė.; kontr. rašt. — Frances 
Wittis, 4469 Archer Avė.; kasos 
globėja — 
Whipple St,.
Gramontienė, 4585 S. Rockwell St.; 
Dr. kvotėjas — Dr. A. J. Manikas. 
2519 W. 43 St., Tel. Lafayettte 
3051; teisėjas — J. Romanas; 
maršalka — J. Balčitis; Bondsma- 
nai:: K. Gramontas, 4535 South 
Rockwell St., Tel. Lafayette 2418, 

, J. Baršauskas, 4156 Archer Avė., 
’ A. Saldukas, 4038 Archer Avė..
Tel. Lafayette 6719; Komisija Po
litiško Skyriaus: Paul J. Petraitis. 
3159 S. Halsted St., Tel. Columbus 
10272, A. Saldukas, 4038 Archer 
Avė., Tel. Lafayette 6719, Dr. A. 
J. Manikas, 2519 W. 48 St., Tel. 
Lafayette 3051; Piliečių Popierių 
Komisija: A. Saldukas, 4038 Archer 
Avė., Tel. Lafayette 6719, B. Put
rimas, 4536 S. Turner Avė., Tel. 
Virginia 1809.
Susirinkimai laikomi Hollywood 

Hali, 2417 W. 43 St.

S .Chiesnienė, 4426 S. 
; kasierius — Helena

To- 
vyk-

apie

keti ir Kerenskio * vyriausybė. 
Ir Sibire pradėjo reikštis ko
munistų judėjimai. Tuome; 
daugumas lietuvių pamatė, kad 
Rusijoje jau nebėra tvarkos, 
todėl Omsko kareivines aplei
do. Vieni iš jų pasiliko Sibire, 
o kiti tuojau, kaipo karo pa
bėgėliai, sugrįžo į savo tėvy
nę.

Dėl to tiems 3,000 Škotijos 
lietuviams ir neteko pamatyti 
rytų fronto, (1DaŲs jų, sugrįžę 
į Lietuvą, stojo - savanoriais į 
besikuriančią Lietuvos kariuo
menę. Tsb.

Avė.; Adolf. Mirovitz, 2539 W
46 PI. ir P. Arlauskas, 656 Bęlden 
Avė.
kas, koresp., A. Drigotas — mar
šalka, 5649 S. Nashville Avė.
Kliubo susirinkimai įvyksta kas 

mėnesio ketvirta sekmadieni 1 v. pp., 
Hollyvvood Inn svetainėje, 2417 W- 
48rd St.

Atsiimkite savo 
overkotą

Balandžio 4 dienų Lietu
vių Socialistų Sąjungos Centra- 
linės kuopos vakarėly Neffo 
svetainėje kas nors per klaidų 
apmainė overkotą. Tdėl kas 
iš buvusių tame vakarėly turi
te juodą chinchille overkotą, 
tai malonėkite apsižiūrėti ir, 
suradę kad turite nesavą, atsi
lankykite į '“Naujienas” atsi
mainyti.

Gerkit sveikiausia PIENĄ iš 
Lietuvių Pieninės 

EMERALD DAIRY 
Senuko Daugelavičiaus 

8251 Emeifeld Avė. Victory 4181 
Pristatėm i namus ir groserj. 

Pašaukit.

T avernos

DABAR STATO x
Vėliausia Sovietų Rusijos filmą, 

išaukštinanti Rusijos moteris
3 MOTERYS

Muzika D. Shostakovitch 
dalyvaujant:

Babochkin .................. Chapayev
Chirkov ........................  Maxim
Poslavsky ......   Kaimiečiai
Jeimo ................   Laimė

SONOTONE

LOTŲ SAVININKŲ
ATIDAI!

Budavokit Dabar!
Mes finansuosim ir pabudavo- 

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

Be Įmokėjimiį!
F. M. A. Insurance Company 

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

H. M. ZEMON CO.
30 No. La Šalie St., 

Tel. STATE 7092 
Atsakomingi namu statytojai 

nuo 1916 — šimtai užganėdintų 
kostumerių. ’ ' .

Atdara iki 8 vai. vakare.

MALEVOS
Pirkit 1h didžiausios malevij išdirbs
iu ir distrlbiuteriu įsteigus Chicagoje.

- Mes parduodam standartinės rųsies ua- 
levą už tiktai

% --- ’
rrguliarės kainos

7.000 gal. Sherwin Williams Trim Var- 
nišo, buvo padarytas dėl Majestic Ra- 
dio, kuris subankrutavo. $2.75 ver- 

S... 95^
Namams Maleva. Gioss ar Fiat. Great 
Lakęs rtjšies, įitur $2.25, 
musu kaina ...........................
Montgoniery-VVard certifikuota maleva 
Sami Koto Jtinish, pirmiau A A 
$3.20. dabar ........  •
Juodas Screen Enamelis — praėjusiais 
metais daugiausia parduoda- ČA«^ 
niM. Dabar Gal. ..................

Ir tūkstančiai kitu bargonų.
Atsiminkit, mes operuojam nuosavi} 
sande!] ir turimo savo nialevų fabri
ką. Pirkit tiesiog ir taupykitl

, PAINT EXCHANGE OF 
CHICAGO 

1557 MlJLWAUKEfS AVĖ. 
6830 S. RALSTED ST. 

2274 ETJSTON AVĖ. 
Telefonas: Armltage 1440.

'NeeksDeatu 
u r. r i m i

VISUOMET ŽEMAS KAINAS 
X-RAY

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

Opposite Davis Store, 2<I F'loor

PA I N-E-X P E 
lllllllll^TE

Nuo 
Neuralgiskų 

Skausmų 
reikalaukit visame pasauly 

pagarsėjusio 
ANCHOR 

PAIN-EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą ir tikrą 

palengvinimą

Chicagos Draugijų 
Rliubų Valdybos 

1936 metams
HUMBOLDT P ARK LIETUVIU 

LITIKOS KLIUBO 1936 metu 
dyba: A. Walskis — pirm., 3341 
Evergreen St., Tel. Belmont 7678; 
J. Kuprevičius 
Lungevičius — 
Wabansia Avė 
3245; Stanley Buneckis — 
rašt.; Augusta Žilius — I_
Tarnas Kubilius — maršalka. 
Susirinkimai įvyksta kas mėnesi 

trečiame ketvirtadieni, 1640 North 
Hancoch St., 8 vai. vakare.

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠALPOS 
KLIUBO Valdyba 1936 metams: 
Frank Jakavičia. pirm., 2638 W. 
40th St.; James Sholteman, pirm, 
pag., 6456 S. Maplewood Avė.; 
Bernice Rudgalviutė, nut. rašt., 
5332 S. Long Avė.; Walter Sharka, 
fin. rašt., 4635 S. Washtenaw 
Avė.; Helen Chaputė, kontr. rašt., 
4403 S. Albany Avė.; Stąnley Ba
ranauskas, kasos globėjas, 2950 
W. 38th" St.; Mary Warnis, kasie
rius, 3838 S. Kedzie Avė.; Jonas 
Kondroška, korespondentas. %2841 
W. 40 St.; Dr. T. Dundulis, gydy
tojas, 4157 Archer Avė., Phone 
Virginia 0036; John Žuris, teisių 
patarėjas, 4624 S. Francisco Avė.: 
Leonas Klimavičia, maršalka, 2534 
W. 46th St.; Mykolas Kasparaitis, 
knygius. 4154 S. Artisian Avė. 
Kliubo susriinkimai atsibuna kiek

viena mėnesi kas pirma sekmadieni 
12 vai. diena, Hollywood svetainėj, 
2417 W. 43rd Street.

GARFIELD PARK LIETUVIŲ IR 
MOTERŲ PAŠELPINIO KLIUBO 
Valdyba 1936: pirm. George Me- 
dalinskas. 233 S. Central Avė.; 
pirm. pag. Jonas Jasinskas, 4300 
W. End Avė.; nut. rašt. M. Me- 
dalipskas, 233 S. Central Avė.; 
fin. rašt. Chas. Katala, 4676 W. 
End Avė.; kasierius M. Kariūnas, 
3508 Gunderson Avė., Beirwyn. 
III.; kasos globjai: V. Manįkas, M. 
Davidonis ir D.. Brazas; ligonių 
lank. J. Garadauskas. 3812 W. 
Monroe St.; maršalka B. Stankus; 
korespondentas N. Williams; Dr.* 
kvotėjas Dr. Alex Davidonis. 
Susirinkimai laikomi kas antra ne- 

dėldieni Eawler Hali, 3929 West 
Madison St.

■. m,

---- ------------ ----- —T~---------------------------------

SLA. 129 KUOPOS valdyba 1936 
metams: Pirm. F. Valaitis, 1828 
Canalport Avė.; Vice-pirm. G. Cher- 
nauskas, 1900 So. Union Avė.; 
Nut. rašt. K. Batutis, 2627 Gladys 
Avė.; Fin. rašt. W. Pankauskas. 
.5235 So. Ellis Avė,; Kasierius B. 
žolinas, 2931 So. Emerald Avė.; 
Kasos globėjai: K. Kažanauskas, 
5730 Broadway, A. Stonis,, 3510 
So. Union Avė., J. A. Jasynskas, 
4300 W. End Avė.; Canal 2183, 
Maršalka Ig. Tamašauskas, 822 W. 
18th St.; Dr. kvotėjas Dr. P. Zala- 
toris, 6600 So. Artesian Avė.; Org. 
J. Bertulis, 1343 So. Avers Avė,

JAUNŲ LIETUVIU 'AMERIKOS 
TAUTIŠKAS KLIUBAS Chicagoj, 
III. Valdyba išrinkta 1986 metams 
sekanti: J. Rūta —k'/pirmininku.

' 3267 S. Halsted St.; P. Kiliuš — 
pagelbininku, 3347 Lituanice Avė.: 
S. Kuncevičia — nut. rašt., 3220 
S. Union Avė.; F. Kasperas — 
fin. rašt., 3534 S. Lawe Avė.; V. 
DuleviČia — kontr. rašt., 812 — 
33 St.; J. Balčiūnas — kasierius, 
3200 S. Lawe Ąve.; J. Malinauskis, 
— kasos globėjas, 4302 S. Sacra- 
mento Avė.; F. Kuncevičia — ka
sos globėjas, 3201 Lawe Avė.; K. 
Valaitis — ilgonių lankytojas, 
3306 S. Union Avė.
Susirinkimai ivyksta kas ’ mėnesio 

pirma penktadieni 7:30 vai. vakare 
Lietuvių Auditorijoje, 3133 South 
Halsted St.

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 stakas.

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 nuperkant.

BERMAN AND BUNNIN 
South Side Fastest Growing 
Chrysler & Plymouth Dealers, 
3207—3240 S. Halsted S t.

Vartotų automobilių 
3416-22 S. Halsted St.

Lot

Kur Susirenka Lietuviai

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

mams ir purėms. Savininkai
KUCHINSKAI

82th and Kean Avė, Willow Springs

CLUB RAJAH
6627 So. Western Ave< 

Prospect 10482
DINE & DANCE 

Floor Shows Kas Vakarą 
su 

Sunny Bouche, M. C. 
ir Ali Star Revue 

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

4

“LIETUVA” BENO valdyba 1936 
metams: Frank Endrejauskas — 
pirm.; Frank Bistras — pag.; Jo- 
seph Balakas — nut. rašt.; Kos- 
tantas Janušauskas -—•- kasierius: 
Eris Rėksnio ir Leonas Jaseviče 
— kasos globėjai; Ignacas Jurevi- 
če — maršalka; K. Philips — lide- 
ris; Joseph Keturakis — pagelb.

GEORGĖ MEAT MARKET & 
GROŠERNĖ

Nauji žmonės perėmė bizni musu bu- 
černe ir groserne ir visados yra di
delis pasirinkimas šviežiu maisto 
reikmenų mėsos ir groserio už pri
einamas kainas. Kviečiame brighton- 
parkiečius atsilankyti i musu bučerne. 
Yra gražiai užlaikoma ir mandagus 
patarnavimas.

J. DAMBRAUSKAS, savininkas 
4501 So. Talman Avė.

Tel. Lafayette 8357

21st ,Placę Tavern & 
Restaurant

'Stekai, porčepai ir kiti šilti valgiai 
Bismark alus, geros rūšies 

degtinė ir cigarai
ANTANAS IR AGNĖS STUKAI 

Savininkai
701 W. ė21ąt Place ■< Tel .Ganai 7522 

į •* I’__ H ■ t r x
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Peter Pranskus Taverii 
Musu naujai atidarytoj ir gražiai iš
puoštoj užeigoj visados randasi ge
riausios rūšies degtinė, vynas, alus, 
cigarai, užkandžiai ir mandagus pa
tarnavimas. Kviečiame visus drau
gus, pažįstamus ir Marguette Manor 
gyventojus atsilknkyti j musu užeigą 

P. V. PRANSKAI, savininkai 
6538 So. Western Avė.

LIETUVOS VĖLIAVA AMERIKOJE 
N. 1-as Valdyba 1936' metams: 
Kaz. Davis, pirm., 5648 South 
Bishop St.; Fr. Venckus, pa#., 
2713 W. 43 St.; Melix Mikolajuns, 
nut. rašt., 1617 S. 49 Avė., Cicero; 
Severą . Skridulis, iždo rašt., 1533 
S. 49 Ąve.,' Cicero; Daminik Mo- 
tuz, kontr. rast., 6931 S. Artesian 
Avė., Ida Kačinski, kontr, pag., 
7204 S. Rockwell St.; Ant. česna, 
kasierius. 4501 S. Paulina St.; 
Petr. Tiškevič, maršalka, 6939 So. 
Washtenaw Avė.; Antanas Česna, 
ir Ida Rocinski, apiek. ligoniu.

LIETUVIŠKA TEATRALIŠKA 
DRAUGYSTĖ RŪTOS No. 1 val
dyba 1936 metams: Charles Sten- 
cel, pirm.; Joe. Razminas, pirm, 
pag.; VVąlter Zlabes, fin. rašt.; 
Anpa Aleliunas, kontr. rašt.; Ted. 
Seletskis, kasos glob.; Josephine 
Yuškėnas, kas. glob.; Justinas 
Yuškėnas. kasierius; Anna Aleliu
nas, Joe Razmunas, lig. lankyt.; 
Stanley Žukauskas, marš.; Frank 
Opulskas, nut. rašt, 4046 So. 
Artesian Avė.. Chicago. III.

Draugijų darbuotojų 
ir parengimų komi* 

tetų dėmesiui

ir ruošiamus parengi- 
Tie pranešimai talpinami 

Jie bus talpinami dy- 
ateity.

nusibosdavo į juos žiūrėti. At
eity jie bus talpinami tik d u 
kartus.

“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 dienas pranešimai ir 
bus talpinami.

Naujienų Spulkos 
Narių Atydai

Jeigu kurie pranešimų siun
tėjai norės, kad jų pranešimai 
tilptų kitomis dienomis, tai 
malonės pažymėti kada jie no
rėtų matyti savo pranešimus

“Naujienose” yra paskirta 
speciali vieta pranešimams apie 
šaukiamus organizacijų susirin
kimus 
mus. 
dykai, 
kai ir

Iki šiol kai kurie pranešimai 
būdavo talpinami ate jų atvejais, 
kartais keletą savaičių, taip 
kad dienraščio, skaitytojams net tilpusius dienrašty

LIETUVIU RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAš. IR PAS. Kliubo Valdyba 
1936 metams: A. Walskis, pirm., 

- 3341 Evergreen Avė.,’ Tel. Belmonf 
7678; A. Lungevičius, pirm, pag., 
1814 Wabansia Avė., Tel. Hum
boldt 3245; M. Chepul, nut. rašt., 
3327 LeMoyne St., Tel. Spaulding 
7903; B. Rogers, fin. rašt., 2345 
N. Kedzie Blvd., Tel. Spaulding 
3180; S. Jokubauskas, fin. pag., 
1516 N. Kedzie Blvd.; A. Bulvitis, 
kas. glob., 1825 Wabansia Ąve.; 
J. Raila, kasierius, 4839 Winnemac 
Avė., Tel. Avenue 1736; J. Mila- 
ševičia, marš., 2750 N. Neva Avė., 
Tel. Marimac 7641; A. Sebeckis, 
manadžerius kliubo, 1927 Califor- 
nia Avė.
Susirinkimai įvyksta kas menes 

pirma ketvirtadieni, 2007 North Avė. 
ant antrų lubų 8 vai. vakare.

Lituanian News Loan and 
Building Ass’n metinė apys
kaita baigėsi kovo 31 dienų.

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

T. Rypkevičiuš, sekr.

SUSIRINKIMAI
■■

NORTH WEST LIETUVIŲ MOTERŲ KLIUBO susirinkimas 
įvyks bal. 21 d., antradienį, P. Rodžių bute, 2345 North 
Kedzie Avė., 7:30 vai. vak, Narės malonėkit^ atsilanky
ti. M. K., Sekr.

LIETUVIU NAMU SAVININKU 
BRIDGEPORTE DR-JOS Valdyba 
1936 m.:Vincas Stankus — pirmi- 
mininkasi 6606 S. Mozart St.; 
Antanas Šimkus — pagelbinihkas 
3120 Lituariica Avė, 
KuneviČia 
3220 S. Union Avė 
Gulbinas
3144 S. Walace St.: Jonas Matė- 
junas — kontr. raštininkas, 3400 
S. Union Avė.; Petras Balsius — 
kasierius, 5653 S. Throop St.; Le
onas Lendauskas — maršalka, 
3130 S. Halsted St.

LIETUVIU ŽAGARIEČIŲ KLIUBO 
1936 ftietu Valdyba: P. Arlauskas 
— pirmininku, 656 Belden Avė.; 
A. Janavičia — pirm. pagelb. 
3852 So. California Avė.; Sophie 
Ambrozaite — nut. rašt., 11731 S 
Indiana Avė.; M. Miravitz — fin. 
rašt. 2539 W. 46 PI.; A. Rama- 
šauskięnė — fin. rašt. pagelb. 
1218 S. Independence BĮ.: Frances 
Ambrozas — kasiny 11731 Indiana Rockwell St,

LIETUVIU POLITIKOS KLIUBO 
Valdyba 1936 m.: Joseph Savage 
(Jasevičius)’ — pirm., 4456 So. 
Talman Avė.: L. Klimavičia — 
vice-pirm., 2534 W. 46 St. 
Jakavičia Sr., — nut. rašt.,_
W. 40 St.; W. Sharka — fin. rašt., 
4635 S, Washtenaw Avė.; Hfclen 
Gramontas kasierius,. 4535 ! So. 
Rockwell St.:'J. Rasteinis — kasos 
globėjas, 4653 S. Rockwell St.; 
Kathrin Giedra — kasos globėja, 
2543 W. 45 St.; F. Bistras — 
maršalka, 4548 S. Francisco Avė. 
Kliubo susirinkimai atsibuna kiek

vieno mėnesio kas antra ketvirtadie* 
nf, K. Gramontp svet., 4535 South

KAZIMIERA LABIKAITE
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 18 diena, 8:13 vai. 
vak. 1936 m., sulaukus 17 me
tų amžiaus, gimus Chicago, 
Illinois. • ‘

Paliko dideliame nuliudime 
motina Kazimiera Stalnoniene 
po tėvais Arnašaite patėvi 
Pranciškų Stalnionj, seserį Kri
stina Labikaite ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
3202 Lime St.

Laidotuvės ivyks ketvirtadie
ni balandžio 23 diena, 8 vai. 
ryte iš namu šv. Jurgio para
pijos bažnyčia, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės siela, o iš ten bus nuly
dėta j šv. Kazimiero kapines.

Visi a.; a. Kazimieros Labi- 
kaitės giminės, draugai ir pa- 
žjstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna- 
vima ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Motina patėvis, sesuo 
ir gimines.

Patarnauja laidotuvių direk
torius S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1188.
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Genis margas, o 
svietas dar mar- 

gesnis
.t Dar neužmiršome juk, kad 
praėjusią savaitę Chicagoj tu
rėjome hominacijų balsavimus.

Taip, turėjome. Ir net vienas 
lietumis, būtent p. Y.. Stulpi
nas, nukentėjo dėl jų. Koks ten 
žydelis sumušė jį.

Kai dabar balsavimų karš
tis atshigo, tai man atrodo, kad 
gal taip ir turėjo būti. Ba iš* 
tikrųjų visi mes žinome, kad 
p. Stulpinas ilgą laiką yra bu*- 
VįS ir dabar tebėra geras krikš 
čionis demokrataą. O balsavi
mų (Uėnoj dirbo už žydo kan
didatūrą! Na, kaip tokį žygį 
galimą pateisinti.
. Antrą vertus, p. Stulpiną su
mušė žydelis Zimmerman, kurs 
^irbo nerdamasis iš kailio už 
vyčių katalikų generolą dakta
rą Bundeseną Tai juk dar ar
čiau elgėsi, negu p. Stulpinas!

Tikį.supraskite: geras krikš- 
Čionis^politikierius neremia ki
tą gerą krikščionį, o remia žy
delį; ir vėl geras žydelis ne- 
rerpja^.. kitą žydelį, o remia 
krikščionį. Ar tatai neatrodo 
keikia tai keista painiava? Sa- 

genis yra margas, bet svie- 
tąs yra dar margesnis.

— Senas Parapijonas.

Pp. Kuraičiai gražiai 
pavaišino draugus

• • •
BRIDGEPORTAS.— Praėju

sią žiemą pp. D. Kilraičiai, Mil
da Auto Sales savininkai, nu
sipirko rezidenciją. Permode- 
liavę ją ir parėdę praėjusį šeš
tadienį, balandžio 18 d., ap
vaikščiojo įkurtuves.

Įkurtuvėse dalyvavo būrys 
jų artimiausių draugų ir gi- 

’ • . . • t

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREĘT BATH HOUSE 

908-910 W. 14th Street 
MOTERŲ DIENA SEREDOMIS

l?o naujų savininkų priežiūra. Naujai išremontuota išmalevota. Ma
sažai—Chiropodistai—Atdara dieną ir naktj. Swinuning Pool.

Phone CANal 9560
• “ - ‘_________ ._______________________________z________

i|i|| n JUS IŠGARSINS •
■ ■ ■ ■ ■ Per Draugiją Užsienio Lietuviams
f. ' ■ I Remti galite pasiskelbti viso pa-

šaulio lietuvių spaudoje.

J kreipkis j DULR
Nepriklausomybės Aikštė 3, KAUNAS, LITHUANIA

Stiprus CEVERYKAI 
VISAI ŠEIMYNAI

Lietuviai mėgsta stiprius ir gerus 
čeverykus. Mes tokius ir turime. 
Nevaikščiokit su senais ir nuplyšu
siais čeverykais. Atvažiuokit į mu

sų krautuvę, o mes jums 
priskirsime gerus ir ne
brangius čeverykus.

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

3337 SO. HALSTED STREET

A 4-, J — MALEVOTOJAMS IR AIjCIOS.NAMŲ SAVININKAMS 
Didžiausias 18 Metų Sukaktuvių 

IŠPARDAVIMAS
1 galionas malevos Q7f*
visokių spalvų .................. w I w
Specialė maleva medžio C7a 
darbui, .... ............ gal. VI v
1 gąl. grindims ir trim vamish, 

išdžiūsta j 4 valandas 97c 
< • 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 Si Tel. Canal 5063

minių, būtent pp. Viskoškos. 
Balzekai, Saboniai, Varkalos, 
Valukai, Mankai, Bogavičiai. 
Juraičiai, Grabauskai, Radvilai. 
Malinskai, p-lė Ančiutė, p. V. 
B. Ambrose, Bulavas, pp. Ra
dauskai ir kįti.

Pavakarieniavę svečiai ir 
viešnios turėjo malonumo iš
klausyti gražų dainų progra
mą, kurį išpildė pp. Saboniai, 
p-lė Ančiutė ir dar dvi jaunos 
panelės, būtent Bogavičiutė ir 
Juraičiutė.

Nekalbėsiu apie pp. Sabo 
hius ir p-lę Ančiutę. Jie yra 
seni musų lietuviškos dainos 
pildytojai, išlavinti ir įgudę 
publiką pasigauti, sužavėti. No
riu pabrėžti, kad ir jaunosios 
mi&ų panelės, būtent Bogavi
čiutė ir Juraičiutė, pasirodė 
tikrai šauniai. Ir lauksiu laiko, 
kai galėsiu pamatyti jas mu
sų muzikaliuose parengimuose, 
scenoj.

Vėl, turtu prisipažinti, kad 
nemėgiu klausytis dainų per 
radio. Tačiau, jei kada nors 
sužinosiu, kad p-lės Juraičiutė 
ir Bogavičiutė dainuos per ra
dio, tai jau tikrai nepraleisiu 
progos pasiklausyti jų dainavi
mo.

Sakoma, kad laimingi valan* 
dų neskaito. Matyti, kad ir pp. 
Kuraičių svečiai šeštadienio va
karą jautėsi laimingi ba išsi
skirstė tik aušrai švintant sek
madienio rytą.

— Vienas Dalyvių.

Rasta užmuštas tur
tingas inžinierius
Tarpe , namų 3612 ir 3614 S. 

Parkvvay rasta kūnas Arthuro 
J. Hewitt, 59 metų amžiaus 
turtingo inžinieriaus, kurs ne
seniai buvo rezignavęs iš Mid? 
western kompanijos, inžinierių 
firmos.

■ Policija yra areštavusi du 
jaunus vyrus ir merginą, kurie

1 galionas enamel $4 
special ......................... I »ww

ir daugiau
1 galionas flat balta $4 
maleva ......................... ■ «ww

ir daugiau
1 galionas pirmos kl. 
removal ......................  vvli

prisipažino, kad jie buvo nuva
žiavę į Detroitą užmušto inži
nieriaus automobiliu. Pasak su4 
areštuotųjų, dar kita mergina 
•prisipažinusi jiems, jogei ji už- 
mušusi Hewittą su ginger ale 
bonka. Tos antrosios merginos 
policija dabar ieško ir tikisi ją 
surasti.

į -- ----- —-- --------- A;,

Areštavo tris vyrus 
nužiūrimus kaip 

kidnaperius

Edwardą C. Bar
ni., John Pfeifferį 
Fitzgeraldą, 60 m. 
suimti todėl, kad

Suv. Valstijų teisybės depar
tamento agentai paskelbė, kad 
jie areštavę 
tholmey, 42 
ir Charles 
Areštuotieji
priklausę kidnaperių, t.y. žmog- 
vagių gengei, kuriai vadovavęs 
Alvin Karpis.

Bartholmey , pereitus metus 
buvo paštorius miestely Ben- 
senville, 18 mylių nuo Chica
gos. Pfeiffer, 40 metų, yra sa
vininkas naktinio kliubo St. 
Paul mieste. ’Fitzgerald0 tapo 
areštuotas Los Ahgėlės' mieste 
ir jis turi ilgą kriminąlj tekor- 
dą.

Aptiekos klerkas nu
šovė holdaperi

Holdaperis įėjo į aptieką ad
resu 7200 S. Ėacine avė. Aptie- 
ko j buvo tik vienas klerkas 
Charles Lindemeyer, 42 m. Ban
ditas, grūmodamas revolveriu, 
nuvarė Lindemeyer į beismen- 
tą, o pats sugrįžo į1 aptieką re- 
gisterį ištuštinti.

Nors Lindemeyer irgi turėjo 
revolverį kišenėj, bet banditui 
nesipriešino, kadangi banditas 
mat turėjo vyresnę ranką.

Kai banditas sugrįžo j aptie
ką, tai Lindemeyer iš beisman- 
to išbėgo lauk per užpakalines 
duris ir jau su revolveriu ran
koj pasitiko banditą, kurs pasi 
šlavęs $8 iš registerio, ėjo lauk 
iš aptiekos.

Lindemeyer paliepė banditui 
iškelti aukštyn rankas. Bandi
tas mėgino griebtis už savo re
volverio. Tada Lindemeyer šovė 
i jį ir užmušė vietoj.

lc. Dresių Išpardavimas
TIKTAI RYTOJ 

ANTRADIENĮ, 9—10 ryte 
Chicago Mail Order 
511 S. Paulina St. 

Apskelbimas kitoj vietoj.

GARSINKITŪS 
NAUJIENOSE

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate
Defaulted ir Undefaulted

PERKAM UŽ 
CASH

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

Tel. Franklin 0576

NAUJIENOS, Chicago, III.

WEST POINT, Ga. .
i ■ ■

7?P6tvynio vaizdas.

Vienas centas šutei-
./v’ t •. i • '■' ■ '

kia jums dresę
r ■ ■ ■!»» ' " ‘ <-Įl ','*1 . r >

Kadangi turėjo pasisekime 
pirmesnis išpardavimas, tai Chi
cago Mail Order Bargain Out- 
let, 511 So. Paulina st., arti 
Harrison gatvės, vėl pakartos 
tik :yieną valandą, būtent tarp 
9 ir 10 ryto antradienį, pagar- 
sėjusį išpardavimą dresių už 1 
centą.

šios gražios dresės ir blius- 
kės iš šilko, Acetate, maišytų 
vilnų ir buvelnos yra geras bar< 
genas pačios per save už tą 
kainą, kuria parduodamos. O 
tik pridėjus 1 centą jus gali
te. .gauti dar antrą dresę. Tik 
pamąstykite apie tai! šios dra
panos yra parduodamos tik po 
49c., 99c. ir $L49c.; tai vė
liausios mados šiame didžiulia
me išpardavimu Nusipirkite 
sau, savo seseriai, motinai ir 
pažiūrėkite kaip patenkintos 
jausitės gaudamos dvi gražias 
dreses už tokią .žemą kainą.

i

Jo biznis visuomet 
pelningas

?Giceroj yra ži*CICERO, 
noma didelė Kareivių Draugi-’ 
ja. Ji turi vadinamą uniformų 
skylių, kuriam priklauso ir la
bai .dievobaimingų žmonių, n 
laisvamanių.

Ir ot šie dievobaimingi žmo
nės ir laisvamaniai šliuptarniai 
dabojo Kristaus grabą Velykų 
naktį. Gerai, kad laisvamanius, 
nors uniformomis parėdžius, 
galima įkinkyti Dievo garbei.

Na, tiek to. Už gražų parei
gų atlikimą klebonas Vaičunas 
išmetė kareiviams dabojusiems 
grabą dešimkę, šią dovaną ka
reiviai taip aukštai įvertino, 
kad dabar nekurie iš jų ruo
šiasi suteikti klebonui iš savo 
pusės dovanų po pėnkinę.

Mat kokia kombinuotė susi- 
daro: klebonas duoda dovanų 
kareiviams, o kareiviai ruošia
si duoti dovanų; klebonui, tik

BAKING 
IVV PCMDER

Šame Price Todatp 
as45 7^arsAqo 
25ounčėsl5^

MILLIONS OF POUNDS HAVE BĘ 
USED BY OUR GOVE 

■f

Kaip žuvis be van
dens, taip geras 
lietuvis be “Naujie
nų” neturėtų būti;

V—.■■■.ii-iii ; i ■

jau su dideliu kaupu.
Na, ar nėra geras kunigo 

biznis? žinoma, kad yra. Dar 
mano motina pasakojo man: 
vaikeli, girdi, eik ku’niguos; ku
nigu būdamas duoną valgysi 
kad ir ant akmens sėdėdamas.

Dabar ir 
prantu, tik 
lu yra eiti

aš jos išmintį su- 
jau truputį pervė- 

kuniguosna.
— Cicerietis.

Jis esąs seniausias
selsmanas

, Harry P. Nicholson apvaikš
čiojo 95 metų sukaktuves savo 
sunaus Dr. James M; Nicholso- 
jno namuose, 5833 Kenmore 
avė. Harry Nicholson net da
bar, būdamas 95 metų amžiaus, 
sakosi tebedirbąs keliaujančio 
selsmano (traveling salesman) 
darbą. Ir jis sakosi, kad esąs 
seniausias keliaujantis sales- 
manas visoj šaly.

lc. Dresiu(Išpardavimas
• TIKTAI RYtOJ , 

ANTRADIENĮ, 9—10 ryte 
Chicago Mail Order 
511 Š. Paulina St.

Apskelbimas kitoj vietoj.

$1,500 Dovanoms
Tikietas Dykai į Dovanų 

Laimėjimų vakarą

— vy- 
nariais

eina 
auto- 
setai, 

Ka

Iki balandžio 30 dienai pro
ga kiekvienm lietuviui 
rui ir moteriai būti 
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
torium, Įžangos tikietas $1.00, 
bet naujiems nariams bus su
teiktas tikietas veltui.

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

Įsirašyti Draugijom galima 
per musų konkursahtus, Drau
gijos narius arba atvykite tie
siai Į Draugijos Ofisą, 17^9 S. 
Halsted St. — 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 
— $200, 
lams $50

sa vai ty j e, pomirtinė 
palaidojimo reika- 

extra. *
Draugijom priimamiNariais

nuo 15 iki 48 mėtų amžiaus. 
Chicagos ir apielinkių lietu
viai esate nuoširdžiai kviečia
mi | narius skaitlngos* Drau
gijos. laukiam.

CLASSIFIED ADS
Automobiles

TAISOM AUTOMOBILIUS
Perkam ir mokam cash. Parduo

dam ant išmokėjimo arba priimam 
seną karą j mainus. Matykit musų 
□ertaisytus karus —• tai geri bar- 
genai. ,

WOLTERAITIS MOTOR SALES 
4614 S. \Vestern Avė.

Lafayette 1329

Business Service 
Biznio Patarnavimas

STOCDĖNGYSTfi
Mes dengiame ir pataisome visokios 
rūšies stogus, taipgi dirbame 
darbus. Lengvos išlygos, jei 
dalijama.

BRIDGEPORT ROOFING 
3216 So. Halsted St. 

Victory 4965 
—o—

blėties 
pagei-
co.

GREITAS PATARNAVIMAS 
Skolinant pinigus ant mortgičiu 
Užrašom visokios rūšies apdraudas. 
— Insurance. Padarom dokumėn- 
tus. Išrenduojam. parduodam arba 
iŠmainom nekilnojamas savastis.

Z. S, Mickėvice & CO. 
6816 So. Western Avė.

Hemlock 0800

UNIVĘKSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Lcng Distance 
Furniture and Piano Moving

3406 S. Halsted Street
Phone Yards 3408

CARR DROŠ. WRECKING CO.
(Ine.) ■

Parduodame Visokios Rūšies 
ANTROS RANKOS BUDAVOJIMU1 

MEDŽIAGĄ:
Nauja Statybai Medžiaga ir Malkos 

Lietuvi pardavėja rasite musu 
varde.

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

NAMO SAVININKU AT YDAI 
Musų biuras suteiks Patarimus namo 
savininkams reikale nesusipratimu si 
rendauninkais. Maža narinė mokės 
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryte 
iki 8 vai. vak. Šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet.ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU nF 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu viri 

50 met.

STOGAI IR SAIDINGAI 
Dengiame stogus, statome garadžius, 
ir porčius ir padarome pundamentą 
ir kaminus, patyrė per dvidešimts 
metu. Darau darbą ant lengvo iš
mokėjimo ir kožną darbą garan
tuoju. k • • •

JOE LELEIKA, 
4135 So. Campbell, Avė. 

Tel. Prospect 3140.

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

Tel. YARDS 1834

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co. 
8750 Wallace. Street 
Tel. Boulevard 0250

COAL

per 
per

High Grąde Northern Illinois Coal 
Dirėct From Mine.
2 TON MINIMUM 

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

$2.00 per ton truckers charge.
Phone* Day or Nite—KEDZIE 3882

ton 
ton 
ton 
ton

Educational
Mokyklos

PRESS DESIGNING—MTLLINERY 
LEARN DRESS DESIGNING — Patterp

Draftingr, Dressmakingr, Millinery ot 
Power Machine Operatlng. Indlvldual in- 
structions. Enroll now. Day or evening 
classes.. Reasonable rates. Moat mod- 
ern eųuipped sehool. Eetablished 1902. 
Come in or write for free Booklet, B.

MASTER GARMENT 8CHOOL, 
400 South State St.

Miscellaneous for Sale 
įvairus Pardavimai

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

JUODŽEMIS 25c. už bušeli. 5 bu
šeliai už $1 ir $2.50 už yarda, ar
ba vežimais. Dėl gėlių, prie sodi
nimo, daržu, žolės ir t. t. Prista
tėm i visas dalis miesto. 
Perkraustom — Pristatom anglis.

STANLEY GAVCUS, 
7118 S. Talman Avė. REPublic 6051 

Chicago. III.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES 

1900 S. State St. CALumet 5269.

Pirmadienis, baląn. 20, 1936

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis — Prieina

momis išlygomis
$100. Importuoti ir Amerikoniški 

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

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

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

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS
MUZIKALIU INSTRUMENTŲ 

CHICAGOJE 
Gitaros taip pigiai kai 
Smuikos taip pigiai kai

i Kornetai tiktai po 
Klarnetai tiktai po ....

3.50 
$3.50 
$6.50 
$5.50 

....Bass Drūta tiktai po ....... $12.50
GOLDSTEIN MUSIC SHOP 

914 Maxwel St. arti Sangamon

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

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

1843 So. Halsted St.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

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

3206- S. Halsted St.

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

—O—

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

MERGINA patyrusi ; bendram na
mų darbui, be skalbimo. Apsibūti 
$7.00 savaitei. Euclid 98.

REIKALINGA mergina prie res- 
tauranto darbo, gyvenimas ant vie
tos. Gali būti ir moteris su vaiku. 
944 — 37 PI. Tel. Boulevard 7928.

PATYRUS mergina prie lengvaus 
namų darbo. Be virimo. Geri na
mai. KEYSTONE 0359.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

’■ •

TAVERN parsiduoda pilnai jreng 
ta, pigi renda.

8239.-S. Hdlsted St.
---------------------------- - .-------------------------- ■ i. n ... ............•<*»■......

TAVERNAS pardavimui.
2301 So.’ We‘stem Avė.

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

For Rent
PAŠIRENDUOJA Tavern su visais 

irengimąis, biznis išdirbtas per 30 
metų, yra rusiška ir turkiška pirtis. 
Rendauninkė persikelia i nuosavą 
bizni. 3322 So. Morgan St.

Furnished Rooms
REIKALINGI du apšildomi kam

bariai. fornišiuoti ar ne, prie gas- 
padinės — šviesus — gera transpor- 
tacija — ne labai toli nuo miesto. 
Box 426, Naujienos.

I ................................—>

Exchange—Mainai
MAINYSIU labai gera lotą, išmo

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

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

MES TEISINGAI PATARNAUJAM 
Kurie norite pirkti foreklozuotua 

namus, fartaas arba už morgičius, 
mes turime dideli paširihkimą nuo 
vieno pagyvenimo iki didžiausių 
apartmentiniu namų. Taipgi kurie 
negalite parduoti namą, farmą, lo
tus ar kitokios rūšies bizni. Mes 
galime tinkamai išmainyti. Kurie 
iš kitų miestų norėtumėt mainyti 
Chicagoj nuosavybes, mes išmainy- 
sim. Kreipkitės laiškais.

A; GRIGAS 
2524 So. Halsted St.

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 musui teisingas ir greitas 
patarnavimas jums bus ant naudos.

PARSIDUODA arba rendon 6 
kambariu mūrinis cottagte — vienam 
karui garkdžius. Furnace šiluma. 
Rrieinamd kaina, 30 pėdų lotas. 

5640 So. Carpenter St.

SUTAUPYKIT PINIGU
Pirkite per mane iš foreklozerių 

bile *koki real estate arba namą ir 
nusipirksite pigiau. Iš sučėdytų pi
nigu galėsite nusipirkti sau naują 
automobiliu, turėsite namą ir auto
mobiliu arba išmainysite ar parduo
site savo namą per mane greičiau, 
šiame bizny i nuo 1906 metų. (Kazys 
Urųikis) Chas. Urnich, 4706 So. 
Western Avė., prie kampo 47 gat
vės. Reikalingos informacijos dykai.




