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Staigiai mirė seneli 
Antanas Narbutas

elius taksus

Naciai reguliuos ka 
reivių vedybas

VATIKANAS, bril. 21 
Pius kalbėdamas fnūvįų ir spau
dos rašytojams nurodė reikalą 
kontrolės * mūviu paveikslų 'ga
mybos. Bet ta kontrolė turinti 
būti teisinga ir ne perdaug ašt-

HSINKING, Manchukuo, bal 
21.— Keturi au‘gsti mongolą 
valdininkai, jau senai betarnau
ju Manchukuo valdžiai, jų tąr

PUB. CO., INC. 
Illinois

Japonai sušaudė ke 
turtus mongolų 

viršininkus

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.

Žydų laikraščiai reiškia dide
lės baimės dėl vis labiau stip
rėjančio antisemitizmo ir Len
kijos kurotuose, ypač Zakopa
ne, kur mokyklos vaikai sumušė 
rabinų.

GENEVA, bal. 21 
tų sąjungos tarybos vakarykš
tis specialis susirinkimas užsi
baigė visišku fiasco. Jis paro
dė visišką tautų sąjungos be- 
jėgumą ir didžiųjų valstybių 
negalėjimą susitarti tarp sa-

Mussolini, 
iškilmėse,

Tautų sąjungos taryba išsiskirstė nieko 
neveikusi apgynimui Ethiopijos

Visi balsuos, bet kandidatai bus Smetonos 
paskirti

Tikisi greitai išgel 
beti uždarytuosius 

kasykloj

Vienas žymus Ival. liaudininkų asmuo praneša iš Kauno:
“Eina gandai, kad neužilgo bus paskelbtas rinkimų įstatymas, 

o gegužės gale ar birželio pradžioje bus rinkimai į “seimą”... Kiek 
teko patirti, rinkimai bus visuotini.
nustatyti ir gerai perkošti”.

Šen. Steiwer repub 
likonų teoretinis 

vadas

uždegė savo barzdą 
pasimirė.

visai nesipne

Sugavo žmogžudį, 
nužudžiusi rašytoją 

Titterson

Mussolini 
tautų są- 
saugumo

Bilius uždeda naujus taksus ant 
korporacijų ir gali . iššaukti 
aštrią kovą ypač senate

Graikija nesipriešins 
Dardanelų atgink- 

lavimui

Tautų Sąjunga Nie 
ko Neveikia

Lenkijos valdžia mal
šina neramumus; pa
šalino gubernatorių

uliicagai ir apietinkei federa
lio oro biuras šiai dienai pra
našauja: ,

Giedra;, tiek pat šalta.
Vakar 12 vai. dieną tempe

ratūra Chicagoj buvo 34°.
Saulė teka 6, leidžiasi 7:37.

WASHINGTON, bal. 21. — 
Baltasis Namas oficialiai pa
skelbė, kad prezidentas Roose- 
veltas'-galbut galėsiąs išpildyti 
Kanados general-gubernatoriaus 
pakvietimą ir šią Vasarą aplan
kyti Kanadą.

kas. Jį išdavė tas mažas vir- 
vagalis.

Detektyvai ėmė ieškoti to vir
vagalio gamintojo. Jo ieškota 
net keliose valstijose. Pagalios 
sužinota, kad lygiai tokias vir
ves naudoja rakandų apmušėjai 
Surasta ir dirbtuvė, kur pana
šios virvės naudojamos. Tai 
buvo dirbtuvė, kurioj Florenza 
dirbo. Po to ir sekė žmogžu
džio areštavimas.

Naujas taksų bilius 
jau pasiūlytas 

kongresui
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16 žuvo riaušėse Pa 
r* '* ' *

lestinoj

Hsingan provincijos gubernato
rius ir trys jo pagelbininkai 
sušaudyti už teikimą Rusijai 
slaptų žinių

Valdžiai reikia dar 
bininkų

SHARON, Pa., bal. 21. -į- 
Gaisras sunaikino svarbiausjjį 
biznio centrą ir pridarė nuosto
lių už $^.,000,000. Sudegė ir 
raštinė Protected Home Girele 
Temple, vienos seniausių fra- 
ternalių apdraudos organizaci-

Po to, kai liko suimtas Edward C. Bartholmey, Bensenville, III., pašto 
paaiškėjo. Pasirodė, kad Hamm, turtingas St. Paul 

uose tol, kol už jį nesumokėjo $100,000. čia nu- 
Ii e yra (iš kairės į dešinę): Charles J. Fitzerald, 

Jack” Pfeiffer, irgi buvęs butlegeris.

ATHENAI, bal. 21. — GraI 
kijos karo ministeris gen. Ma- 
taxas paskelbė, kad Graikija 
palankiai žiuri" į Turkijos norą 
atginkluoti Dardanelus ir tam 
atginklavimui 
šins.

JERZOLIMAS, bal. 21. - 
Riaušėse tarį> žydų ir arabų 
gretimuose mieštuose— Jaffoj 
ir Tel ĄviV, žhyo jąu 16 žmo. 
nių, neskaitant1 daugybės su
žeistų iš abiejų pūsiu. Dabar gi 
prasidėjo; didėti padegimai ii 
Jaffoj, kaip žydį, taip ir ara 
bų kvaftalūosė, siaučia dideli 
gaisrai, kilę dėl tų padegimų.

Susirinkę atstovai pasikalbė
jo, ištarė vieną kitą smarkes
nį žodį ir išsiskirstė priėmę ke
lias nieko nereiškiančias rezo
liucijas, bet nė piršto nepaju
dinę apgynimui nugalėtosios 
Ethiopijos, kuri taipjau yra tau
tų sąjungos narys.

Ethiopijos delegatas net ap
siverkė dėl tokio '.tautų sąjun
gos elgesio.

Tai buvo didelis 
triumfas ir visiškas 
jungos ir kolektyvio 
idėjos pralaimėjimas.

Taryba išsiskirstė tik dar 
kartą paraginusi Italiją taikin
tis su Ethiopija ir nutarusi iš- 
naujo susirinkti gegužės 11 d. 
Bet ir paraginimą taryba tu
rėjo švelninti, to reikalaujant 
Italijai.

Anglija visgi džiaugiasi. Esą 
gerai dar kad sankcijos Italijai 
nebuvo atšauktos, riesT feikala-

MERRILL, Wis., bal. 21. — 
Degdamas cigarą, Wm, White, 
90 m., 
nuo to

WASHINGTON, bal. 21. — 
Šiandie atstovų bute tapo įneš
tas naujas taksų bilius, kuris 
žymiai pakeičia visą korpora
cijų taksąvimo sistemą. Bilius 
siekiasi uždėti 
antndšdatiftto 
no, kad padidinti valdžios paja
mas dar bent $700,000,000 į 
metus, delei padidėjusių valdžios 
išlaidų sąryšy su šelpimu be
darbių ir visu šalies gaivinimo 
darbu. *

Tą bilių paruošė atstovų bu
to finansų komitetas, bet nors 
jį remia administracijai palan
kus demokratai, tikimąsi, kad 
jis iššauks aštrius kivirčus kon
grese, ypač senate, kuris visa
dos karštai gina kapitalistų in 
teresus. O visos stambiosios 
korporacijos tam biliui prieši 

naši, •
Senato finansų komitetas tuto- 

jaus pradės svarstyti tą bilių 
ir manoma, bandys padaryti ja- 
me svarbių pakeitimų.

Bilius yra nepaprastai ilgas, 
apimantis 249 puslapius ir už 
veriantis daugiau kaip 62,000 
žodžių. '

Atstovų butas tikisi bilių pri 
imt į 8 dienas.

DeKALB, III., bal. 21. —šeši 
Hinckley, III., vaikinai ir mer
ginos guli sužeisti ligoninėje, o 
septintas jų draugas yra už
muštas/ Nelaimė ištiko jų pa
siskolintam trokui ąpvirtus.

WASHINGTON, D. C 
viršininkas, William Hamm Jr. ; išvogimas 
bravorininkas, buvo laikomas Ejartholmey na; 
sikaltėliai, kurie dalyvavo Hamm’o pavogime, 
bankų plėšikas; Morris Raisner, buvęs butlegeris,

Pereitą seknia- 
nį, bal. 19 d., staigiai nuo apo
pleksijos pasimirė Antanas Nar 
tas, 60 m. amžiaus, gyvenęs 
2420 S. Hoyne Avė. Velionis 
buvo kilęs iš Kivilių kaimo, Ak
menės parap. ir Lietuvoj pali
ko moterį, du sūnūs ir dukterį. 
Kadangi velionis nepaliko jokio 
turto, tai jo laidotuvėmis rūpi
nasi jo draugai.

Laidotuvės bus penktadienį, 
2 vai. po piet, iš J. F. Eudeikio 
koplyčios, 4605 S. Hermitage 
Avė., į Tautiškas "kapipes. ;

4f6fiuk7iiWr gėri; Lin šheng, liko 
karo teismo pasmerkti mirčiai 
už teikimą Rusijai slaptų ka 
rinių informaęijų.

Teismo nuosprendis tuojaus 
liko įvykintas ir visi keturi pa
smerktieji tapo sušaudyti.

Du mažesni valdininkai liko 
nuteisti nuo 12' iki 15 metų ka
lėjimai}.

Sušaudyti be minėto Hsingan 
provincijos gubernatoriaus yra: 
Cheng Teh, viršininkas provin
cijos policijos; gen. Hu Lirig, 
štabo viršininkas Hsingan pro
vincijos gvardijos ir Hua Ling- 
Ching,; sekretorius gubernato
riaus Sheng.

Buvo kaltinama, kad jie pa
laikę nuolatinius ryšius su Ru
sijos agentais ir suteikę jiems 
dai?g slaptų informacijų, kurias 
rusai sėkmingai sunaudoję pa
sienio susirėmimuose.

nenu- 
iki pas jį nenusekė vir

BERLYNAS, bal. 21 
išleido rėgulacijas apie vedybas 
kareivių, jurininkų, aviatorių ir 
laikraštininkų. Jie negali vesti 
be savo viršininkų sutikimo, o 
ir viršininkams leidus gali vesti 
tiktai vokietaites, ar kitokias 
“arijones” ir jokiu bodų negali 
vesti žuydelkaičių.

Kongresmanas A. J. Sabath 
praneša "Naųjienoriis”, kaa 
Jungt. Valstijų Civil Service 
komisija laikys kvotimus (eg 
zamimis) šioms vietoms:

“Jtmior Vetėrinarian” vietai, 
kuri moka $2,000 į metus. Ap
likacijas reikia paduoti komis’- 
jai ne vėliau bal. 27 d.

“Senior stenographer” vietai, 
mokančiai $1,620 į metus; “ju- 
nior stenographer” vietai su 
$1,440 į metus algos; “senior 
typist” ($1,440 į metus) n 
“junior iypist” ($1,260 į me
tus). Aplikacijas reikia paduo
ti iki gegužės 4 d.

Platesnių žinių apie šias vie
tas galima gauti pas Directoi 
oi Civil Service Commission, 
naująjame pašte, Chicago.

Liudijo apie brutalų 
policijos nužudymą 

socialisto

Netrukus Bus Renka- 
mas Lietuvos ‘Seimas’

MOOSE, RIVER, N. S., bal. 
21.—Nors jau vakar buvo tiki
mąsi išgelbėti uždarytuosius du 
žmones aukso kasykloj— ka
syklos pusininką Dr. Robertsor. 
ir timekeeper Scalding, bet dėl 
atsiradusių netikėtų klinčių, vis 
dar neprieita prie jų. Gelbėto
jus nuo jų skiria dar kokie 26 
pėdų akmenų. Jąu girdimi stuk 
senimai uždarytųjų ir tikimąsi 
juos už kelių valandų pasiek
ti. Trečias uždarytųjų, adv. 
Magill, kitas kasyklos pusinin
kas, pasimirė neatlaikęs vargo 
požemiuose, nes jie neturi nė 
maisto, nė tinkamų drabužių. 
Jie buvo atvykę į kasyklą ap
žiūrėti, bet tuo laiku kasykla 
įgriuvo ir jie liko uždaryti. Te
ko per akmenis 
šaftą, kad prie jų prieiti.

Kasykloj jie yra uždaryti jau 
9 dienos ir yra labai nusilpę.

CL&VELAND, O., bal. 21.— 
Republikonų nacionalinis komi
tetas šiandie paskyrė Senatorių 
Frederick C. Steiwer iš Oregon 
laikiniu pirmininku republikonų 
konvencijos, kuris turi pasakyti 
svarbiausią pagrindinę kalbą 
konvencijai ir išdėstyti visos 
partijos nusistatymą.

Jis tapęs išrinktas vienbalsiai, 
nes kitų kandidatų tai vietai 
ir nebuvę formaliai pasiūlyta.

Tau<vimas atšaukti sankcijas buvęs 
labai didelis ir Anglijai tekę 
sunkiai kovoti už jų išlaikymą. 

Ekspertai betgi pripažysta, 
kad nors sankcijos ir nepaklup- 
dė Italijos, jos visgi atnešė jai 
didelės žalos ir baigia sunaikin
ti ją finansiniai. Nors Italija 
ir išėjo pergalėtoja, bet ta per
galė jai labai daug kainavo.

KAUNAS 
ne buvo kalinių globos draugi
jos metinis atstovų suvažiavi
mas. ' . ‘

Į centro v-bą pernai kreipęsis 
per 400. žmonių, prašydami pa 
šalpos, 1 Rūpintasi kalinių šei
momis, jų vaikais. Apie 30% 
rūpinamųjų sudarą rėcidivistai; 
su jais blogai : ? il^ąi kalėdami 
jie, dažniaušiai,: sveikatą Suga
dinę, be dvasios pusiausvyros, 
darbui netinka. Jų globai pri
vati ftiiciatyva ės^nti veik ne* 
pritaikomą. Recidivistams bu 
tinai reikalinga dafbo stovyk
la, nes juos reikią laikyti izo
liuotus. Globdjąmuosius pri 
žiuri dr-jos kuratoriai. Be to, 
esą gyvo reikalo kai kuriais at
vejais atimti iš tetfų nepakem 
čiamai auklėjamus vaikus.

Draugijos skyrių atstovai pa
darė pranešimus ą£ie 
kimą provincijoje.

Centro valdybon išrinkta: Rei- 
sonienė, žygelieriė, Krasauskie 
nė, Šalkauskienė, dr. LažeYo 
nas, Pr. Dovydaitis ir p.-Ka
tilius. Pakėišli dr-jos įstatai

Nutarta dt-ją pavadinti “Pat- 
ronato draugija”.

VARŠAVA, bal 
džia stvėrėsi griežtų priemonių 
numalšint izoliuotus neramumus 
Poznaniuje ir kitose vietose.

Prezidentas Moscicki pašalino 
iš vietos Kazį Switalskį, Kroku
vos gubernatorių 
talski yra buvęs premieras it 
taipjau buvęs artimas velionic 
Pilsudskio draugas, tečiaus jis 
neteko vietos, pripažinus jį kal
tą už ištikusius Lvove ir kitui 
Krokuvos krašte neramumus.

NEW YORK, bal. 21. —Po
licija paskelbė, kad ji jau su
gavo žmogžudį, kuris prieš ke
lias dienas jos namuose išgėdi
no ir nužudė rašytoją Nancy 
Evans, žmoną radio viršininko 
Lewis Titterson.

Ta žmogžudystė sukėlė New 
Yorke didelę sensaciją ir dagi 
baimę. Nežinomas piktadaris 
ryte įsigavo į jos butą turčių 
apgyventame distrikte, ją išgė
dino ir paskui pasmaugė. Po to 
beveik visai nuogą įdėjo į mau
dynę ir paliko, žmogžudyste 
buvo suTasta tik į vakarą, kai 
rakandų taisytojai atnešė su
taisytą kėdę ir radę buto duris 
atdaras, tą kėdę įnešė į. vidų.

Jokių žmogžudžio pėdsakų ne
galima buvo užtikti, išėmus 
trumpą galiuką virvės, kuris 
buvo užtiktas po lavonu maudy
nėje.

Iš karto buvo spėjama, kad 
ją galėjo nužudyti tik kokis 
agentas ar lankantis namus pa
tarnautojas. Moterys nusigan
do ir pradėjo bijotis įsileisti i 
namus net ir žinomus patar
nautojus, ypač >;ad žmogžu
dystė buvo nepaprastai plačiai 
pučiama.

Bet dabar žmogžudys liko 
sugautas ir prie kaltės prisipa 
žino. Pasirodė, kad juo buvo 
John Florenza, buvęs kalinys, 
rakandų taisytojo pagelbinin-

Mussolini triumfuoja
RYMAS, bal. 21. - 

Rymo gimtadienio 
padarė naują iššaukimą visam 
pasauliui. ' Trumpoj savo kal
boj jis pareiškė:

“šį Rymo gimtadienį mes 
švenčiame musų fašistinę darbo 
dieną ir musų pergalę. Po sun* 
kaus vairavimo mes jau pra
dedame užmatyti musų kelio
nės tikslą—musų portą. Mes 
pasiekėme jį visomis iškeltomis 
buorėmis, visados nešdami su 
savim Rymo jėgą, teisingumą 
ir civilizaciją.”

Iš jo trumpos kalbos galima 
aiškiai numanyti, kad jis tiki 
si greitai pilna pergale baigti 
Ethiopijos karą ir nugalėti 
“sankcionistų valstybes” tautų 
sąjungoje.

Florenza prisipažino, kad jis 
dieną prieš žmogžudystę buvo 
pasiųstas į rašytojos butą paim
to pataisyti kėdę. Ant rytojaus 
ryte jis vėl užėjo pas ją. Ją 
surišo, išgėdino ir pasmaugė. 
Tada jos ku‘ną įdėjo į maudynę 
ir nupiove virves. Tečiaus ne 
pastebėjo, kad dar pasiliko jį 
išdavęs trumpas virvagalis. Pa
pildęs žmogžudysę, jis atėjo į 
dirbtuvę, sutaisė kėdę ir į va
karą kartu su samdytoju atve
žė kėdę į nužudytosios butą, 
kartu “užtikdamas” žmogžudys
tę’ ir apie tai pranešdamas po
licijai.

Išpradžių jo visai 
žiūrėta 
vės galas
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Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 
ŠEŠTADIENI 

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

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

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

BARTOW, Fla., bal. 
šiandie byloje septynių 
tų, kurie yra teisiami 
mušimą Tampa socialistų orga
nizatoriaus Joseph A. Shoema- 
ker, liudijo irgi vienas nuken
tėjusių niro policijos teroro, bu 
tent Dr. Samuel J. Rogers.

Jis yra buvęs chicagietis, bai
gęs Loyola universitetą, 1925 
m, sveikatos sumetimais apsi
gyvenęs Tampo j, vėliau pata
pęs socialistu ir prisidėjęs prie 
“modenrniškųjų demokratų”, 
kurių tikslas buvo apvalyti 
Tampa politiką.

Jis, Poulnot ir Shoemaker bu
vo suimti policijos ir nuvežti 
policijos stotin kvotimui apie 
“•komuristinį veikimą”.

Iš štotes policitai apsiėmė jį 
pnfVėŽti namo, bet įsisodinę į 
aūomobilių, užrišo akis ir ni> 
vėžė į mišką, kur jis buvo val
kiojamas žeme ir mušamas ge
ležimis, o paskui tapo išsnr - 
luotas ir apibertas plunksnomis. 
Jis girdėjo ir kitų jo kankinamų 
draugų, Poulnot ir Shoemaker, 
balsus ir dejavimus. Girdėjo ir 
kaip jie buvo mušami.

•Shoemaker tų kankinimų ne 
atlaikė ir neužilgo pasimirė, nes 
jam buvo sulaužyta ranka ir 
viena pusė kūno nuo mušimų 
buvo suparaližuota. Kad išgel
bėti jo gyvastį teko nupiauti 
vieną koją, bet ir tai nieko ne
gelbėjo.

Shoemaker buvo mušamas ne 
tik miške, bet ir policijos sto
ty. Po sumušimo visi trys bu
vo palikti mirti miške, bet šiaip 
taip įstengė pasiekti žmones ir 
prisišaukti pagelbą.
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KORESPONDENCIJOS
Priminimas Varpo
B-vės (Lietuvoje) 

šėrininkams

rasta gausite. Taipgi sykiu ga
lėtumėt parašyti ir iš savo vie
tos žinių, 
ninkui”.

Varpo
Gedimino 
uania.

naujienų “Liet. Uki-

bendrovės adresas: 
g. 38, Kaunasr Lith-

Akcinė Bendrovė “Varpas”, 
kuri leidžia Lietuvoje “Lietu
vos žinias”, “Liet. Ūkininką”, 
“Jaunimą”, Moksleivį” Gegu
žės 26 d. Kaune, Varpo patal
pose turės metinį suvažiavimą. 
Kadangi pas mus, Amerikos 
lietuvius, yra nemažai šėrinin- 
kų (Šerų daugiausia išpardavė 
Dr. D. Alseika 1920 ir 1921 
m., būdamas Amerikoje), o vi
si šėrininkai ir jų adresai Var
po b-vei nežinomi, tai būtinai 
reikalinga, jog visi šėrininkai 
pasiųstų kuogreičiau Varpo b- 
vei Įgaliojimus (proxy) šio tu
rinio:

V. B. Akcininkas,

Indiana Harbor, Ind
ŠIEK TIEK APIE POLITIKĄ

pirmiausia reikia tin • 
kandidatus nuominuo-

kelis metus lietuviai

įgaliojimas (Proxy)
Savininkas ......................

(kiek
akcijų Nr................. r
. Aš žemiau . pasirašęs akcinin
kas (vardas ir pavardė) gyve
nantis (pilnas adresas) įgalio- 
ju p. . ...................................
atstovauti mane 1936 metų 
gegužės mėn. 26 d. visuotina
me
susirinkime. Už ką jis balsuos 
ar ką nutars, aš tam pritariu 
ir neprieštarausiu.

Varpo” b-vės akcininkų

(parašas)
Data (metai, mėnesis ir diena) 
, Beabejo, musų dauguma ne
bežinome ką įgalioti, tai gali
ma pasirinkti įgaliotinį iš šių 
pavardžių: Joną Kardelį, “Lie
tuvos žinių” redaktorių, Vincą 
Oškinį, “Lietuvos Ūkininko” 
redaktorių, Balį Paramską* Jo
ną Raupį, Joną Vileišį (vi|tta6- . 
tuvos visuomenes darbųptt^85| 
Dr. VE Lašą(Liet. Univerši- , 
teto profesorių), arba ką ki
tą, jei šėrininkui žinomas ki
tas asmuo gyvenantis Kaune 
ir turintis Varpo b-ves serų. 
Svarbu dar prisiminti, kad šė
rininkai, kurių viename mies
te yra daugiau, kad pasitartų 
ir įgaliotinius paįvairintų, peš 

Lietuvoje niekas negali pasi
naudoti daugiau kaip trimis (3) 
įgaliojimais, vadinas, jei J. 
Kardelis gautų 5 įgaliojimus, 
tai jau du įgaliojimai žūtų, 
taigi, kad balsai nežūtų, geis
tina, kad viršuje pažymėti as
mens, varpininkai, butų pa

Varpo b-vč kiekvienam savo 
akcininkui siunčia visados “Lie
tuvos Ūkininką” ir jei kas iš 
akcininkų-ščrininkų negautu
mėt “Lietuvos Ūkininko”, tai 
sykiu*, siųsdami įgaliojimą- 
proxy, parašykite laišką, o laik

STADIUM
1800 WEST MADISON STREET
TIKTAI 

TRUMPAM 
LAIKUI

DABAR
PREZENTUOJA

JUM BNS. 
žemius 
M.CLVDEianr

3 R. R. TRAINS
60 RIDERS
60 CL0WNS

60 AERIALIST3
1080 PEOPLE 

$7,500 DAILY EKPENSE
PERFORMANCES - 2 & 8 P. M?

įžanga 
40c iki $1.65

T I K I K T U S GALIMA 
NtSJLFIRKTI PABAM-o* 

BOND CLOTUING 
ŠTOKE, 05 W. Madisou 
St. ir Stadiuiu 

OfiM

VISUOMET ŽEMAS KAINAS 
X-RAY

Vai.: 8:30 iki 8:30 v. vak.
TEL. HARRISON 0751
32 6 S. STATE ST

: \Opposite Davis Store, 2d Floor

fakultetą Indianos universitete. 
Jis nemažai dalyvauja lietuvių 
judėjime. Nors jis yra gimęs 
ir augęs Amerikoje, bet lie
tuviškai visai neblogai kalba.

Visiems lietuviams, kurie 
gyvenA ketvirtame distrikte, 
būtinai reikėtų už jį balsuoti. 
Kai paimsite demokratų balo
tą, tai ten surasite užrašyta 
“J. J. Radger”. Tai yra niekas 
kitas, kaip tik Dr. Radžiu‘s. 
Ties jo vardu ir padėkite kry
žiuką. — Pilietis.

šiais metais įvyks valstijos 
ir pavieto valdininkų rinkimai 
Tačiau 
kainus 
ti.

Prieš
buvo neorganizuoti. Politikoje 
jų balsas beveik jokios reikš
mės neturėjo. Jie buvo labai 
palaidi ir balsuodavo už tuos 
kandidatus, kurie užfundydavo. 
Politikieriams, žinoma, tai bu
vo kaip tik į ranką, nes neor
ganizuoti politikieriai daug 
lengviau pasiduoda ant meške. 
rėš.

. Prieš rinkimus paprastai po
litikieriai visiems žadėdavo vi
sokių lengvatų ir “džabų”. Ta
čiau, kai rinkimai pasibaigda
vo, tai jie savo pažadus tuoj 
užmiršdavo.

Visai kitoks reikalas yra da
bar. Lietuviai turi savo orga
nizaciją, — Lake County Lith- 
uanian League/ Lygai priklau
so bent kelios draugijos, ku
rios, aišku, turi nemažai bal
suotojų. Todėl ir politikieriai 
dabar jau visai kitaip su 
tuviais skaitosi. \

lie

ku-Be to, atsiranda lietuvių, 
rie stato savo kandidatūras j 
valdiškas vietas, štai nuo ket
virto \distrikto į valstijos dele- 
fSahrs kandidatuoja jaunąs ir
* ■■ * . ® “*««

Juozas J. Badžius. Dabartiniu 
laiku jis eina pavieto patarė
jo pareigas. Į tą vietą jis bu
vo išrinktas prieš dvejus me
tus. Jis prižiūri neturtingų šei
mų sveikatą. Kadangi į tą vie
tą yra renkami keturiems me
tams, tai Dr. Radžiu‘i tarnau
ti likę dar dveji metai.

Dr. Radžius baigė Iowos uni
versitetą, o vėliau medicinos

Kai Sveikata 
PAVOJUJE

Tuomet ne laikas dėl 
abejotinų 

Eksperimentų 
X-RAY

EKZAMINACIJA
Kraujo ir šlapumo Ištyrimas 
Užtikrina Teisingą Diagnozą 

Ir Tinkamą Gydymą.
Atsilankykit šiandien ir padarykit Pir
mą 2in<sn| prie Atnaujinimo Gyvumo ir 
Geros Sveikatos. Tūkstančiai serga ir 
sirguliuoja dėl apsileidimo. Daugelis gali 
atgauti savo sveikatą. Kiekvienas ligonis 
bus speeialiėkai prižiūrimas ir lengvai 
gali pasinaudoti medikallo mokslo pada
rytais išradimais.

Vyrai virš 40!
Medikalis mokslas atrado, kad ligos pas 
vyrus virš 40 tankiai paeina nuo suiri
mo Prostate gilės. $i gilč sutinsta ir 
nebeveikia kaip reikia. Nebent ji bus pa
gydyta. ji gali pablogėtu Tam tikras pa
tobulintas treatmentas kuris paliečia 
žią- gilę, prašalina sutinimą, pagerina 
cirkuliaciją kraujo, nutonuoja ir stirnų- 
liuoja. Daugelis ligonių reportuoją pa- 
gerinimą beveik per vieną naktį. Kiti 
vėl sako. \ąd, jie j savaite laiko jautėsi 
pajaunėję.

NEGAIŠINANT LAIKO 
AR DARBO.

mėšlines ligos
Be peilio, be deginimo, be skausmo mėš
linės ulcerlai Kraujini tumerlal. Flssu- 
res. Fistulos. Prurltust (Ntežančlos PI* 
les) Prostptltla Ir visos Meėlln&r Ilgos 
pagydomos muau Švelnių VARpO V K 
Metodu.

Daugelis žmonhi mano, kad jie serga 
nuo RHEUMATIZMO. NEURITI9, NER
VIŠKUMO, INKSTŲ, PŪSLES, arba kitų 
chroniškų ligų, kuomet liga tikrai pa
eina nuo VARICOSE GYSLŲ, ULCERIŲ. 
SKILVIO LIGŲ arba nuo MKSLINES 
SUIRIMO.

JEIGU TURITE KOKIA NORS LIGA, 
apie kurią nonusimanętc, atsilankykite 
pas mus pasitarti.
VARICUR Metodas padaro tūkstančius 
linksmais—KODĖL NE JUS?

REIKALAUKIT MUSŲ KNYGUTES 
DYKAI!

Mes nelmam nieko už Ištyrimą Kraujo 
ir šlapumo

OFISO VALANDOS: O—8 kasdien. Ant
radieniais ir Penktadieniais tiktai 0 iki 
i).—Sekmadieniais -r-U iki 1 v. po piet.

VARICUR
INSTITUTE

64 West Randolph Strųpt.
4-toa lubtjfe Gardele Tbeater

Tani Chicagds 
Lietuvių

>Ss

Nepaprasta operaci
ja padaryta peniai 
Elenai Petrulaitienei 
iš Brighton Parko

Operacija
Stones;
menų.

padaryta dėl Gali 
surasta apie 300 ak-

Elena PetrulaitieneP-nia 
kuri gyvena adresu 4212 £>o. 
Artesian Avė., jau ’ilgoką lai
ką sirguliavo.

Apie sąvaitę atgal ji staiga 
pasijuto labai prastai ir tapo 
nuvežta į ligoninę prie 67 ir 
California Avė., kur buvo pa
daryta jai operacija dėl Gali 
Stones ir surasta apie 300 ak? 
menų. Ji yra priežiūroj Dr. Ru- 
zik, kuris, rodos, yra tos ligo
ninės vyriausias gydytojas..

Operacija, išrodo, pasisekė, 
nes p-nia Petrulaitiene jau* va
kar jautėsi gan gerai ir ji ma
no po sąvaitės laiko gryšti na
mo. H

,..1.1 „ .m |<l>.li^|l|Wmil|li^> ii........ . . . .................................. ....... .............
’ '•b ■ ’• 1 " * ,. •

Marouette Park
-U’> ■ . ■ ..... j

-T"'---—.
šioj gražioj lietuvių kolonijoj 

daug žmonių serga plaučių 
uždegimu.

A. Petrulis, Naujienų skai
tytojas, kuris gyvena prie 68 
ir Maplewood Avė., jau sąvai- 
tė laiko kaip serga plaučių už
degimu.

Jis yra 
roj.

Dr. Girijoto priežiu-

Norenkevičius, adre
su 7135 S. Artesian Avė., pra
eitą sekmadienį susirgo plau
čių uždegimu.

Jis yra Dr. Simonaičio prie
žiūroj.

Walter

ke: mes, girdi, esme republi-'lr šiuose balsavimuose jis su-'vo pusę bakos 
konai, negalime remti demo- rinko 9,177 balsus, kuomet jo 
krato. oponentas Masesa tesurinko

Lietuvių politikos kliubas tik 3,416 balsų, 
rėme aldermano Lindell kan-

■ ' 'Ji , . L. ‘ . i.
Galima tikėtis, kad nuo šio 

didatą į 9 wardos komitima- laiko lietuviai turės dar dides- 
nus reguliariu republikonų ti- nes įtakos demokratų partijoj 
kietu p. Seecordą. Gi Seecor- ir gaus daugiau darbų, nors ir 
do oponentas buvo jaunas vy- dabar dirba miesto darbus 

(per S. W. Goviero pastangas) 
apie desėtkas lietuvių. Lietu
viai žada sutverti ir demokra
tų kliubą, ir tokiam kliubui 
randas daug pritarėjų.

Praėjusį kartą minėjau kiek 
kurie biznieriai aukavo masi
niam mitingui. Per neapsižiū
rėjimą buvo praleistas p. Ne- 
zclskicnės vardas, kuri auka-

lie-

w.

alaus, ir p. 
Šatkausko, radio inžinieriaus, 
kurs suvedė į svetainę garsia
kalbius. Taigi šiuo klaidą ati
taisau.

— /Senas Antanas.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

nori ją lankyti, ’ją ra
sti^ kambaryje 207.^''

P-nios Petrulaitiėnūs vyras 
dirba Mažeikos laidotuvių įstai
goj, Bridgeporte.

Linkiu p-niai Petrulaitiene: 
greitai pasveikti.

16 metų jaunuolis ' Jonikis, 
adresu 2510 W, 69 gatvė, apie 
6 savaites atgal susirgo plau 
čių uždegimu, bet po poros ar 
trejetos sąvaičių . jis jautėsi 
daug gėriau ir nerimavo kol 
išėjo į mokyklą,

Porą dienų pabuvęs moky
kloj jis ir vėl susirgo, apie są
vaitę atgal. Bet šį sykį ta pa 
ti liga buvo daug sunkesnė. 
Prisiėjo paskutinėmis dienomis 
nuimti X-Ray, kad patyrus ant 
kiek ta ligą šį sykį bUVb at’ 
ši.

ras Seeder, kurs ir tapo iš
rinktas republikonų komiti- 
manu 9 wardoj. Taigi smūgį 
susilaukė ir aid. Lindėti ir 
tuvių kliubas.

Demokratų kandidatas 
wardos komitimanus S.
Govier stipraus oponento kaip 
ir neturėjo. Teisybė, buvo 
jam oponentu italų tautos 
žmogus, W. Masesa, kurs jau 
kelintą kartą mėgina kirst 
Govierui į akį, bet vis neturi 
pasėkų. Mat šioj apielinkėj 
Govier yra populerus asmuo 
ir nuveikti jį yra gan sunku.

ADVOKATAI

Garsinkitės “N-nose”

—O—e

Linkiu?, kad tie sergantieji 
Marųuette Parkiečiai greit pa
sveiktų.

Rinkiniams praėjus

'i- I LJ-Jll., mii.ii.Į. mm.,-,. ,

“MANO SŪNELIS 
BUVO TOKS

KODAS.
VERKDAVAU 
ŽIŪRINT Į JĮ”

•*Turėdavau privilioti, kad raižytų 
ir nežiūrint valgė vis buvo men
ka*. Visuomet būsiu dėkinga moti
nai. kuri man pasakė apie Triner’* 
Bitter Vyną”.

Triner** Bitter Vynas yra senas, at
sakanti* Šeimyninis vaistas, kuris ap
saugo nuo užkietėjimo, g asų, nemie
gojimo, blogo kvapo, oCss nesveiku
mų ir negerumų sąryfiy su vidurių 
neveikimu, ir priduoda pasigėrėjimą 
silpniems apetitams. Galite gauti 
visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

K. P. G U GIS
ADVOKATAS

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

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.
. " Tet Boulevard 1810.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniai*— 
pagal sutarties.

t ■.

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISH 
. Lietuvis Advokatas 
4631 SOUTH ASHLAND AVENE

Res. 6515 So. Rockwell St. 
TelephonAs Reuublic 9723

jo

Dr. V. A Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo*1? iki f 
vai., Nedeliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St 
Tel. Boulevard 1401

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis 

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

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

Telefonas Republic 7868

Tel. Office Wentworth 6336 
Rez. Hvde Park 8395 

Dr. Sušauna Slakiš
Moterų ir vaikų ligų gydytoia
6900 So. Halsted St.

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

Phone BJėlevard 7042

Dr. C. Z, Vezel’is 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutarti.Kl. Jurgelionis

ADVOKATAS
Veda bylas visuose teismuose

Bri<jgeporto ofisas i ~ , . . . •
3421 S. Halsted St. Tel. Yards 2534 Gydytojas IT ChirUTgaS
Ofiso vai. vakarais nuo 6 iki 9 vai.1 -----------------

Miesto ofisas 
100 No. La Šalie St. Room 910 

Central 5541 
Rezidencija 

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2516

Dr. Strikol’is
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVA
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

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

ROSELAND Paprastai 
vietiniai rinkimai sukelia ne
mažai triukšių^Ž'pet ’ baland
žio 14 dienos ęmkimai praėjo 
gan ramiai, : nebuvo niekur 
triukšmo sukata. Piliečiai 
buvo itin sUsi^meję rinki
mais, lies 90j^ošimčių visų 
registr^9t^A^^^.,l»alsavo. 
N e a t si iikb ; Y ' " .

9 wardoš. pojitrkps kliubas 
vadina save nepriklausomu, 
bepartyviu. Bet’ kai T. J. žu
vis atsikreipė į; kliubą ieško
damas paramošfctai pirminin
kas p. Barček^gŽausai atsa- 

....................t. i.^tfei,'fi^^ii’' i

i įiiiim i»w n i m.................   ii į u,i

Siunčiam Gėles Telegramų 1 Visas

V

Joseph Triner Company, Chicago

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarus?

-- Physical Therapy 
ĮMMĮĮįįįB and Midwife

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: PanedSlio. Seredos ir 
Pitnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600.

Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

> Hemlock 9252 
Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie t r e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

A. A.SLAKIS
■ ' ,1|L * •'><1 p fL, . ■ ' f y * / ,..*»* ■ * <•

■f’ ri' ADVOKATAS

111 W. Washington St.
* Room 737 .

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

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avė.
namų Tel.: — Hyde Park 3395

S-L paktaral.
Ofiso valandos: 

Kasdien nuo 1-4 p. d. ir 7-9 ▼. v. 
TelJ Hemlock 5524. diena ir naktį 
Dr.Coastance A.OBritis 

GYDYTOJA IR CHIRURGAS
Ofisas 

2408 W. 63rd St. 
Res.

600,0 So. Campbell Avė.

CONRAD
PHOTO STUDIO 

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

žina atmintis.

PaHąuUo ; DnUr

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabam^

3316 So. Halsted St. 
Tel. BOUle^ard 7314

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPAS

EUDEIKIS
IR TRVAS

REPublic 8340

AKIU SPECIALISTAI

Phone Prospect 6376
Dr. John Russell
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Tel. Hemlock 6141

Laidotuvių Direktoriai

Grane Coal Co.
5332 S, Long Avė.

Screened 
..80 tonas 
tonas

5 tonai ar 
Smulkesni

“NAUJIENOS”
PASIUNČIA PINIGUS 
Į LIETUVA .

LITAIS 
Persiuntimas nebrangus.

1739 S. Halsted St
CHICAGO, ILL.

MALEVOS
Didžiausios malovų išdirbėjų ir distrl? 
bu torių Įstaigos Chicago jo. Standarti
nės rųšies malevą už tiktairųšies malevą už tiktai

reguliaržH kainos
■■■^1 . 7 , ■ I IĮ Įl

7.000 fful. $herwta Williąjns Trim Var- 
nišo. Iš Majestic Radio, kuris suban
krutavo. $2.75 vertės 95*5
kaina ............... ..........................
Namams Maleva, Glosa ąr Fiat, Grcat 
Lakęs rūšies, kitur $2.35, 
musų kaina ....... ...................
Montgomery-Ward certifikuota inalova 
Sami Kote finish, pirmiau Cl A A 
$3.20, dabar ...................  ** ■
Juodas Sereen Enamelis 50*5

Ir tūkstančiai kitų bargonų.i Mes opcruojani nuosavą sandeli ir tu
rinio savo malovų fabriką. Pirkit tie
siog ir taupykit I

PAINT EXCHANGE OF
1557 MILViAUKEE AVĖ. x 
ąsaą s. HALSTED ST. 

2274 ELSTON AVĖ.
* Tvlefouą*’ Armitage l|4O.

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 8877

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5208-8418 
. n h’t < —V rt ■!')»    -T-         UI.. ■ 'I

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

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

S. C. LACHAVICZ
42-44 East 108th St. Tel. Pųlbnąn 1270 arba Canal 2515 

»ll.llįllll»W,l"j'  — ................ . II,'I— I ■'    ....................... ....... ..... .

J. LIULEVICIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 8572

v S. K MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenue Phone Yarda 1188

A. MASALSKIS
8307 Lituanika Avenue Phone Boulevard 4189

Z PETKUS "
1410 South 49th Gourt Cicero Phone Cicero 2109

668 West 18tn Street
J. F. RADŽIUS

Phone Canal 6174

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
YARds 1741—1742 
J. F. EUDEIKIS

DR. VAITUSH, OPT.
UETVVIS 

Optometrically Akiu Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

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

mos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phene Boulevard 7589

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Nakti 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 1 
iki 8:30 v. NedGL nuo 10 iki 12 a. m

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

KITATAUČIAI

DIt G. SEKNEK
LIETUVIS

____ Tel. Yards 1829
Pritaiko Akiniu* 

Kreivas Aki* 
Ištaiso..

Ofisas ir Akinių Dirbtuvl
756 West 35th St

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

Nedeliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.
8 '

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

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

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

Tel. Seeley 7330
Namu telefonas Brnnsvrick 05*7

Ofiso Tet Boulevard 5918
Rez. Tel. Victory 2348
Dr. Bertash

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

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:36 
Nediliomia pagal sutarti

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 81 
metus kaipo patyręs gydytoja* chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tet Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas Yard* 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 iki 8 vai NedM. nuo 10 iki 12 
Ros. Telephone PLAZA 2400

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. TeL Drexel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas Ir Chirurgą* 

Moteriškų, Vyriškų. Vaikų ir rire 
chroniškų ligų.

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

liomis ir šventadieniai* 10—12 
diene.
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ŠIOS SAVAITES

Eitra Bargenai
NAUJIENŲ
LINKSMAS PAVASARINIS

PIKNIKAS
BIRUTĖS DARŽE

WORLD'S MOST 'BEAUTIFUL REFRIGERATOR

šiandien I

CHEVROLET TROKAI
3417 SOUTH HALSTED STREET Tel. BOUlevard 4705

Laukia atvykstant 
iš Lietuvos svečio

SURANGYTI 
(Coil) 
SPRINGSAI 
Vertes $12.00

Lankėsi Naujienose 
Francis Mockus

Chesterfield progra
ma mėgiama radio 

klausytojų tarpe
Vieno New Yorko dienraščio 

dio skilties redaktorius neseniai 
reiškė 
sakyta apie Andre Kostelanetz 
kėstrą ir chorą”., 
daktorius pasakė

Trečiadienis, bal. 22, 1936
žiu dainų ir tuo ji, be abejo, 
dar sykį užsirekomendavo sa
ve kaipo viena pirmųjų radio 
žvaigždžių.

Budriko taippat labai gra 
žus programai būna ketvirta
dieniais nuo 8 iki 9 vai. vak. 
iš stoties WHFC.

Pirmi tempimo pajėgoj...
Pirmi visapusiškoj ekonomijoj...
TAUPIAUSI PASAULY AUGSTOS-JĖGOS TROKAI

NAUJOS PILNAI 
^SUTVARKYTOS, 

DE LUXE 
KABINOS - 

su aiškiu instru- 
ment paneliu sau

giai kontrolei

skendirolio lavona. Paskenduo
lio drabužiuose nesurasta jokių 
ženklų, ne popierių, kurie duo 
tų galimybes paskenduolio as
menį nustatyti.

Tiktai 14£ į dieną mokant, Refrigeratorius pats per save išsimokės. CROSLEY 
ŠHELVADOR sutaupys jums $10.00 i mėnesį ant maisto

•Su Lietuva geriausia galima 
susipažinti tai keliaujant po ją. 
Milžiniška keliavimo auklėjamo
ji reikšmė JAUNIMUI yra se
niai pripažinta. Geriau tiesiog 
pamatyti dalyką, negu skaityti 
arba klausyti ilgus pasakoji
mus apie jį. '

Mes domimės svetimų kraštų 
grožybėmis gal nežinodami, kad 
ir Lietuva turi labai gražių ir 
įdomių vietų.

Dėlto keliaukime visi ir su‘- 
sipažinkime pirmiausia su savo 
Tėvu žeme LIETUVA!

Mat jis gimė Amerikoj. Vi
sai jaunutis tapo parvežtai 
Lietuvon. Didžiojo karo metu 
buvo Rusijoj. O kai prasidėjo 
pokarinė Rusijos revoliucija, 
tai matė ir Volgos pakrančių^, 
ir Sibiro ragavo, ir Odesoj gy
veno. Tai vis skirtingos did
žiulės šalies dalys, o Mockus 
tuo laiku tebuvo tik kokiu de
šimties metų bernaitis. Paga
lios, motinai mirus, vienų vie-

What an array of 
features: Feather 
Touch Knee Action 
Door Handie, Icc 
Tray Release, Shelv* 
ador Glass Jars, 
Storadrawer, Crisper, 
Ventilated Front, 
Automatic Interior 
Light, Teąiperaturc 
Control and many 
othera,

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

Nebuvo dar pakankamai .
_____ O F'

Kitas radio re
‘P-rias Kostela

NAUJI PATOBULINTI 
HYDRAUL1C STABDŽIAI 

visados suvienodinti greitiem ūmiem 
‘.‘vienos linijos” sustdjimam.

BUDRIK FURNITURE MART----- VISKAS DĖL NAMŲ!
3347 South Halsted Street 

UŽ PRIEINAMAS KAINAS

Daktaro Peacock už
mušėjams 199 metų 

kalėti

Lietuvių radio valanda iš 
stoties WCFL, leidžiama' Juozo 
Budriko pastangomis, praeitą 
sekmadienį buyo vėlesniu lai
ku, tai yra nuo 7 iki 7:30 vai. 
vakaro. Taip greit prabėgo tas 
malonus radio pusvalandis, kad 
nei pajusti neteko kaip links
mybės laivas radio bangų ne
šinąs atsitolino nuo musų. Ta
čiau jis' žadėjo ir vėl sugrįžti 
kitą sekmadienį tiVo pačiu lai
ku.. Programą išpildė gąrsi Bu
driko radio orkestrą, daininin 
kės p-lės J. Gricaitęs solo ir 
Makalai. Negalima žodžiais iš
reikšti to malonaus u$o, kurį 
suteikė įspūdingas Budriko 
Radio orkestros griežimas iš- 
pildant numerį “Nemuno Vil
nis”. P-lė Jadviga Gricaitc pa
sekmingai sudainavo porą gra

Ši Amerikoj gimusių Lietu
vių ekskursija yra rengiama 
LIEPOS litą iš New Yorko, 
Cunard Linijos Laivu S. S. GE- 
ORGIC.

Del kitų informacijų kreip
kitės į NAUJIENAS, 1739 S. 
Halsted St., CANAL 8500, arba 
į p-nią V. Byanskas, 821 Olm- 
stead Rd., River Side, III. .

Tilto prižiūrėtojas prie Or- 
leans gatvės, Matthew Enright 
5(119 W. Adams st., pirmadie 
nio vakare ištraukė iš upės pa

Amerikoj gimę lietuviai pamatykite Lie 
tuvą-Paryžiu-Berlyną šią vasarą!

FULL-FLOATING UŽPAKALINĖ 
AŠIS

su barrel typo wheel bearingais 
' -1‘% tono modeliuose.

Ištraukta lavonas 
upės

Antradienį, bal. 21 d., “Nau
jienas” atlankė drg. Francis 
Mockus, vos trejetą savaičių 
atgal atvykęs Chicagon iš Ar
gentinos ir apsigyvenęs Chi- 
cagoj pas pp. Kenučius adre
su 5015 Quincy st.

Tai dar jaunas vyras, bet 
daug svieto apkeliavęs ir dai 
daugiau patyręs ir pergyve-

Du vaikiozai, dar nesulaukę 
nė balsavimo amžiaus, sausic 
2 d. šių metų užmušė Dr. Pea- 
cock’ą. Jie dabar tapo nubaus
ti 199 metams kalėti. Kalbam: 
vaikinai yra Durland Nash ir 
Robert Goethe.

EAST CHICAGO, Ind. — 
P-nas Frank Kučinskas, 4020 
Deodor st., East Chieago, In
diana, laukia svečio iš Lietu
vos.

Laukiamasai yra jaunas 20 
metų studentas Jonas Gribė- 
nas. Jis yra Amerikoj gimęs; 
bet Lietuvoj augęs, ir dabar 
atvyksta čia Amerikoj apsigy
venti. East Chicagoj p. Gribė- 
nas turėjo būti anksti trečia
dienio rytą, bal. 22 d.

Kainos $-| 04.50 
augščiau.

Nepirkite kitur Refrigeratorių, kol nepamatysite pas Budriką didžiausį Refrigera- 
...... / ■

torių iškrovimą.

..... ........ Model Illu.trtted—GKO-50.
Ali Price* Include Delivery, InsUllation, 

One Year Free Service.

You couldn’t ask for nnything tnore! Startling beauty...greatly inereased 
usable space...extraordinary conveniences...utmost quą|ity...dependable 
and economicat operation...world-leading value—that’s Shelvaddr! Ana 
there’s a model for every purąo and purpose.

naš pasiekė Lietuvą ir čia sih 
sirado tėvą.

1930 metais jis išvyko iš 
Lietuvos į pietinę / Ameriką, 
Pirmiausia pasiekė Braziliją, o 
vėliau persikėlė į Argentiną, 
kur ir .gyveno iki paskutinio 
laiko, kai. jų apleido ir sugrį
žo į Jungtines Valstijas — sa
vo gimtinę.

Drg. Mockus suliko papasa
koti prie progos plačiau apie 
pergyventus patyrimus, ir tur 
būt netolimoj ateity “Naujie
nų” skaitytojams bus įdomu 
pasiskaityti apie juos.

— V. P.

NAUJAS AUGŠTO-SPAUDIMO 
VALVE-IN-HEAD INŽINAS 

su padidinta arklio spėka, padidintu 
torųue, didesne ekonomija gaso 

ir alyvos.

ROOSEVELT 
FURNITURE ęo 

2310 West 
Roosevelt Road

Tel. Seeley 8760

rjlROKUOSE didžiausia reikšmė gludi jų tempimo pa- 
jėgoje... ir naujieji 1936 Chevrolet’ai turi didesnę 

tempimo pajėgų negu kiti pigios-kainos trokai! Apart 
to, jie duoda jums tą didžiausią tempimo pajėgą su 
mažiausiu gaso ir alyvos suvartojimu, pigiausiu už
laikymu ir visapusiška ekonomija!
Jie yra taupiausi pasauly augštos-pajėgoa trokai; ir 
visas sekretas gludi jų extra tempimo pajėgoj, extra 
taupume, extra saugume ir pasitikėjime, tai yra fak
tas, kad jie turi kombinaciją ypatybių, kurių nerasite 
jokiame žemos-kainos troke.
Vien tik naujieji Chevrolet trokai turi Augšto-Spaudi- 
mo Valve-In-Head šešių CyHnderiu Inžina, veikliausi 
inžiną visokiam patarnavimui... tvirtą Full-Floating 
Užpakalinę Aši... ant kurios galite atsidėti... Naujus 
Patobulintus Hydraulic Stabdžius, tinkančius greičiau- 
siem saugiausiem “vienos-linijos” sustojimam... ir 
Naują Pilnai-Sutvarkytą De Luxe Kabina vežiko pato
gumui, su aiškiu instrument paneliu saugiai kontrolei. 
Pasimatykit arba patelefonudkit savo Chevrolet deale- 
riui dėl nuodugnios demonstracijos
CHEVROLET MOTOR COMPANY, DETROIT, MICH

GENERAL MOTORS IŠMOKĖJIMO PLANAS— 
MĖNESINIAI MOKESČIAI PRITAIKINTI JŪSŲ

KIŠENIUI

KAIP KELIAUTI? Bepigu 
tiems, kurie turi pilnas kišenes 
pinigų; bet tiems, kurie netu
ri tiek daug tai yra rimta pro
blema. Tačiau nėra ko nusi
minti. ŠIĄ VASARĄ šį KE
LIONĖ Į LIETUVĄ BUS PRI
EINAMA VISIEMS AMERIKOJ 
GIMUSIEMS, ypač studen
tams !

DRAUGIJOS UŽSIENIŲ LIE
TUVIAMS REMTI globoje 36 
dienų paviešėsite Lietuvoje ir 
pamatysite visas įžymesnes vie
tas, pav. Kauną, Pažaislį, Dot
nuvą, Alytų, Birštoną, Zarasus, 
Palangą, Nidą, Juodkrantę ir 
Klaipėdą. BE TO PRALEISI
TE VIENĄ DIENĄ BERLYNE, 
ku ršią vasarą įvyks pasauli
nė Olympiada, ir 3 dienas gar
siam PARYŽIUJE.

83S
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JUSTIN MACKIEWICH, Pres

netz pakeitė savo muzika taip, kad 
dabar jis palieka melodijas kaip jas 
pąrašė dainos rašytojai ir deda pas
tangas atsiekti paprastumą. Ta da
lis programos, kurią jis pildo, at
rodo gerėjanti visą laiką”.

Jus girdėsite kitokį dainininką 
kuone kiekvieną vakarą, ir abu, 
p-lė Pons ir Richard Boneli, sugrįž
ta programas pildyti. Mes tikime, 
kad vis daugiau ir daugiau žmonių'' 
norės išgirsti Chesterfield .valandą. 
Chesterfield Cigare tu programa yra 
transliuojama per Columbia tinklą 
du kartus savaitėj — Trečiadieni ir 
šeštadieni 9 valandą vakare.

D I X I E ŠOKIŲ MOKYKLA 
Duoda privatiškas ins- J HM 

trukcijus “ ■
MODERNIŠKŲ ŠOKIŲ MM 
Merginom ir Vaikinams ‘

Valsus-Fox Trots-One- — 1 
step 12 lekcijų kursas
Atdara kasdien nuo 10 v. ryto iki 11 

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

Garsinkitčs Naujienose

PASKOLOS ANT MORGICIŲ
5 iki 20 metų 

Taupykit pinigus apsaugoto] vietoj 
Mes išmokėjom 4% div.

STANDARD FEDERAL ŠAVINGS 
AND LOAN ASS’N of CHICAGO 

2324 S. Leavitt St.

EKONOMIŠKAI TRANSPORTACIJAI
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NAUJIENOS
Hm LiUnanUn Daily Nears 

PubMshed Daily Exeept Sunday by 
Hm Lilhuanian News Pub. Co., Ine

1139 South Halnted Street 
Telephone CANal 8500

Suhicri^tlod BataB*- 
<8.00 per year fa Canada 
iMO per year oatside of Chieago 
•8j90 per year fa Chieago 
3c per eopy.

Entered *s Seeond Ctass Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chieago, m. vnder the ect of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius, Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chieago, 
III. Telefonas Canai 8509.

UlrakyMo kalnai
Chicagoje —• paštu:

Metams ~...... .... „.... .... $8.00
Pusei metų _______________  4.00
Trims mėnesiams _______ ..... 2.00
Dviem mėnesiams ____   1.50
Vienam mėnesiui___ _______ .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija —3c
Savaitei 18c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštui

Metams _________ ___ .......... $5.00
Pusei metų ------------------------ 2.75
Trims mėnesiams --------------- 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.

ŽIAURUS SMURTO DARBAS

Floridos mieste Bartow yra teisiami septyni buvu
sieji policininkai už tai, kad jie pereitą lapkričio mė
nesį užpuolė tris beginklius asmenis, nugabeno juos į 
mišką ir žvėriškai sumušė. Vienas to smurto aukų, so
cialistas Jeseph Shoemaker, nuo žaizdų mirė. Kiti du 

<— Sam Rogers ir Eugene E. Poulnot — dabar liudija 
teisme.

Jie organizavo bedarbius. Tampa mieste jie buvo 
suimti ir pristatyti į policijos nuovadą, kur jie buvo 
kvočiami apie “komunistų veikimą”, nors nė vienas jų 
nėra komunistas. Paskui šeši policininkai juos išvežė 
už miesto, nuplakė, išsmalavo ir apibarstė plunksnomis. 
Policijos viršininkas irgi yra teisiamas, kaipo nusidėji
mo dalyvis.

Tai šitokių dalykų dar įvyksta Amerikoje.

SEIMAS — AR CHORAS?

Tik-ką gauta žinia iš Kauno, kad Lietuvos valdžia 
jau baigia gaminti naująjį rinkimų įstatymą ir kad 
gūžės gale arba birželio pradžioje įvyks rinkimai, 
kas iž tų rinkimų išeis?

Žinioje sakoma:
“Kiek teko patirti, rinkimai bus visuotini, 

kandidatai bus iš anksto nustatyti ir gerai
, košti**
Jeigu taip, tai žmonės rinks ne savo atstovus, bet 

valdžios pakalikus, kurių balsas nieko nereikš. Jie bus 
išrinkti ne svarstyti krašto reikalus, bet šaukti “Valio” 
“tautos vadui”.

Tai bus ne seimas, bet — choras.

ge- 
Bet

tik, 
per-

ki tų barbarišką klerikališkos 
diktatūros smurtų? Ne. Ne tik 
nepasmerkė, be t bandė j j pa
teisinti.

Tai kodėl “Draugas” varto
ja “nelygų mastą” Lietuvai ir 
Austrijai ?

Pasirodo, kad jeigu imsime 
kalbėti apie “veidmainius”, tai 
jų surasime ne tik vienoje ku
rioje nors srovėje.

Antra vertus, “Draugas” ir 
čia nelogiškai protauja. Jeigu 
komunistai stoja už diktatūrą 
Rusijoje ir tuo pačiu laiku rei
kalauja demokratinės tvarkos 
Lietuvai, tai juk tai yra geriau, 
negu kad jie stotų už diktatū
rų ir Rusijoje, ir Lietuvoje. 
Nes tai reiškia, kad jau bent 
Lietuvos klausime su jais gali
ma susikalbėti.

Reikia tikėtis, kad kovodami 
už demokratijos teises Lietuvo
je, jie laikui bėgant išmoks 

: geriau suprasti patį demokra- 
tybės principą, ir tuomet jie 
pamatys, kad ir Rusijai tas 
principas turi būt pritaikytas. 
Gyvenimas visus mokina. \

Baigdami turime pastebėti 
tam laikraščiui, kad jisai nie
kus tauzija, pasakodamas, kad 
“nei socialistams demokratija iš 
viso nerupi”. Kas tokiais netei
singais jo žodžiais tikės? Visi 
juk žino, kad socialistai kiek
vienoje šalyje kovoja už demo
kratinę tvarką ir visur, kur tik 
socialistai pajėgė, jie tą tvarką 
įsteigė.

Iš visko matyt, kad “Drau
gas” tik ieško priekabių, norė
damas sulaikyti katalikus nuo 
dalyvavimo Lietuvos demokra
tijos gynimo kongrese. Tuo ji
sai pasitarnauja ne demokrati
jai, *,bet jos priešams, kurie ir 
pačius Lietuvos katalikus šian
die spaudžia. Abejojame, ar ji
sai susilauks už tai padėkos iš 
savo vienminčių Lietuvoje.

OPOZICIJA RUSIJOJE NEBUS 
LEGALIZUOTA

DARBO PARTIJA PRIEŠ PASKOLAS HITLERIUI

Žymus Britanijos Darbo Partijos vadas, Herbert 
Morrison, atvykęs j Ameriką, pareiškė, kad jisai ir jo 
partija griežtai priešinsis tam, kad. Anglijos kapitalis
tai skolintų pinigus Hitlerio valdžiai.

Jeigu anglų piniguočiai, nepaisydami darbiečių pro
testų, duos paskolą Vokietijos diktatoriui, tai jie turės 
paimti ant savęs visą riziką, nes Darbo Partija, įėjusi į 
valdžią, nepajudins piršto, kad paskola butų grąžinta.

Apžvalga
KALBANT APIE VEIDMAL 

NYBĘ IR NUOŠIRDUMĄ

“Draugas” pripažįsta, kad 
rezoliuciją, kurių priėmė Chi- 
eagos lietuvių draugijų konfe
rencija pereitą sekmadienį, nu
tardama šaukti kongresų Lietu- 
Vos demokratijai (liaudžiai) 
ginti, yra gera, bet jisai netiki 
konferencijos .dalyvių nuoširdu
mu. Sako:

“Visai butų galima sutikti 
su šia rezoliucija, jei jų pri
ėmusieji 

f niautų”.
Tai jau, 

ka. Jeigu
geras, tai su juo sutikti reikia, 
nežiūrint ar priėmusieji jų žmo
nės yra veidmainiai, ar ne. Juk, 
pavyzdžiui, jeigu krikščionybės 
skraiste prisidengęs veidmainis 
pasakys, kad “artimo meilė yra 
dorybė”, tai jo žodžiai vistieje 
bus teisingi, nors asmuo, kuris 
juos ištarė, yra egoistas, godi- 
šitis ir savo artimų isnaudoto-

žmones neveidmai-

visų-pirma, nelogiš- 
rezoliucijos turinys

Taigi “Draugas” nemoka lo
giškai protauti.

Bet kuo jisai remia savo 
priekaištų “veidmainybės1'tiems 
žmonėms, kurie dalyvavo perei

Rusijos bolševikai, kaip žino
ma, rengiasi “visapusiškai de
mokratizuoti” sovietų tvarką, 
įvedant visuotiną, lygų ir slap
tą balsavimą ir paimant iš mo
derniškų demokratinių valsty
bių “kas jose yra geriausio”. 
Šituo tikslu pernai metais sovie
tų kongresas priėmė Molotovo 
pasiūlytų rezoliuciją ir paskyrė 
komisiją sovietų konstitucijai 
pataisyti.

Apie tos komisijos (jos pry- 
šakyje stovi pats Stalinas) dar
bus iki šiol buvo labai nedaug 
girdėti, bet dabar, kaip prane
ša telegrama iš Maskvos, so
vietų komunistų partijos cent
ro komiteto organe “Bolševik” 
pasirodė straipsnis, kuriame 
bendrais ruožais išdėstoma, ko
kia turėtų būti pataisytoji so
vietų konstitucija. Kadangi te
nai išreikštos nuomonės galėjo 
pasirodyti tik su Stalino prita
rimu, tai yra įdomu, kokios rų- 
šies “demokratizacijos” Rusija 
gali iš savo valdovų tikėtis.

Pasirodo, kad bolševikai dar 
neketina legalizuoti opozicines 
partijas arba ne komunistų 
kontroliuojamas organizacijas 
Rusijoje. Legališka partija bus 
tik viena — komunistų parti
ja-

Todėl, jeigu Rusijoje ir bus 
įvestas lygus, slaptas ir tiesus 
balsavimas, kandidatai galės 
būti tik komunistų partijos 
skiriami. Deja, tai visai nepa*- 
našu j demokratinę tvarką. 
Lygiai tokios rųŠies “demokra- 
tybė” gyvuoja dabartinėje Vo
kietijoje ir Italijoje, kur visi 
gali balsuoti, bet neturi teisės 
pasirinkti kandidatų. Vokieti
jos balsuotojams kandidatų są
rašą patiekia Hitleris,, o balsuo
tojai gali tik padėti balote kry
žiuką |ies žodžiu “Ja”.

Bolševikų “demokratizuota” 
rinkimų sistema, matyt, skir
sis nuo hitleriškos tiktai 
kad vietoje “Ja” bus ant 
lioto atspausdinta “Da”!

< Jeigu, nebus organizacijų 
švęs, tai aišku, kad nebus ir

Jisai sako, kad tenai dalyva
vo komunistai, kurie apie de- 
mokratiją “neturi teises kalbė
ti”, nes —

• “Jie yra bolševikų dikta
tūrai parsidavę... jie labai ne
lygų mastų taiko Lietuvai ir 
savą ‘tėvyne? Rusijai. Lietu
vos žmonėms komunistai ne
va tai laisvės reikalauja (ko 
dėl “neva”? — “N.” Red.),, 
kuomet užgiria Rusijos kru
vinąją diktatūrą.” 
Aišku, kad komunistai ne- 

nuosakųs. Jeigu jie reikalauja 
demokratinės* tvarkos Lietuvo
je, tai jie turėtų to paties rei
kalauti ir Rusijoje. Tas jų ne- 
nuosakumas • labai silpnina jų 
poziciją Lietuvos klausime. Bet 
ar yra nuosakus pats “Drau- 
ga?”?

Jisai protestuoja prieš spau
dos suvaržymą, politinių parti
jų uždarymą ir kitokį žmonių 
laisvės slopinimų Lietuvoje? 
Bet jisai nieko blogo nemato 
tame, kad toki pat dalykai ir 
dar žiauresnėje formoje deda
si katalikų valdomoje Austri
joje. Kada trejetas metų atgal 
diktatorius Dollfuss iššaudė 
tūkstančius Austrijos darbinin
kų, armotomis sudaužė darbi
ninkų rezidencijas Vienoje ir 
paskui uždarė visas darbininkų 
organizacijas, sukonfiskavo jų 
iždus, pasmaugė laikraščius ir 
panaikino demokratinę respub
likos konstituciją, tai ar “Drau.
gas” bent vienu žodžiu pasmer* ‘gyvo bei spausdinto žodžio lais

tuo, 
ba-

lai-

vės. Vadinasi, gyvuos ir1 toliaus 
diktatūra, o ne demokratinė' 
tvarka.

Komunizmo „laipsniai”
Kodėl gi bolševikai nesutin

ka įvesti demokratinę tvarką? 
Anot autoriaus straipsnio, ku
ris tilpo Maskvos laikraštyje 
“Bolševik”, sovietų Rusija dar' 
nepribrendo iki to laipsnio, kad 
joje galėtų būt panaikinta prie
varta. Rusija dar esanti dabar 
tik “pačiame žemiausiame ko
munizmo laipsnyje”, kuriame 
negalima išvengti tam tikrų 
kapitalistiškos sistemos ypaty
bių: klasių skirtumų, nelygy
bes uždarbiuose ir t. t. Taigi 
dėl šitos priežasties reikią tu
rėti ir “prievartos aparatas” 
tiems kapitalizmo likučiams 
slopinti.

Bet .kada Rusija pažengs to
liau, iš pirmo į antrą, trečią ir 
gal ketvirtų “komunizmo laips
nį”, ir visi kapitalistiškos pra
eities pėdsakai bus išnykę, tai 
tuomet, ir tiktai tuomet, prie- 
vartos priemonės pasidarys be
reikalingos ir žmonėms galės 
būt duotą laisvė. Tuomet visas’ 
“prievartos aparatas”, t. y. 
valstybė, bus likviduotas, žmo
nės bus ne tiktai laisvi, bet 
dirbs kiek kuris galės, o gaus 
atlyginimo tiek, kiek reikės jo 
gyvenimui.

Tai ve dčlko šiandie dar tu
ri būt palikta diktatūra,

Reikia pasakyti, kad šita bol
ševikų teorija yra ne tik labai 
silpna, bet tiesiog juokinga.

Išeina taip, kad demokratinė 
tvarka yra negalima tol, kol 
neateis paskutinis, “tobulasis” 
komunizmo laipsnis. Iki to lai
ko valstybė turės slopinti ka
pitalizmo sistemos liekanas, to
dėl be valstybės nebus galima 
apsieiti. Bet kai kapitalizmo 
liekanos bus išnykusios, tai val
stybe pasidarys nebereikalinga. 
Tuomet galės bųt įvesta demo
kratija — bet tuomet jau jos 
nebereikės, nes.„tuomet jau ir 
valstybė bus pabaigusi savo 
amžių!

Taigi pas bolševikus demo
kratija tiktai tada užgims, ka
da jai reikės mirti!

Kas nori diktatūros Rusijoje
Visą šitą nesąmonę bolševikų 

“teoretikai” sugalvojo todėl, 
kad jiems rupi pateisinti savo 
nedemokratišką valdžią. Birma 
jie skelbė, kad diktatūra reika
linga tiktai “pareinamam! laiko
tarpyje”, t. y. tarpe kapitaliz
mo ir komunizmo. Bet tų eko
nominę sistemą, kurią jie įstei
gė Rusijoje, jie jau vadina “so
cializmu” arba “pirmu komu-i 
nizmo laipsniu”; taigi dabar 
jau jie turėtų diktatūros atsi-i 
žadėti. Bet kur yra matyta 
žmonijos istorijoje, kad dikta
toriai geruoju paleistų valdžią 
iš savo rankų!

Ir Stalinas nenori jos paleis
ti. Todėl dabar skelbiama, kad 
yra įvairus “komunizmo laips
niai” ir kad tik paskutiniame 
‘‘laipsnyje” diktatūros neberei
kės? Vadinasi, dar nei Stalinui,, 
nei jo “nasliednikams” nerei
kės rūpintis tuo, kad Rusijos 
žmonėms butų grąžintos politi
nės ir pilietinės teisės. Labai 
patogi teorija — diktatoriui!

Rusijos revoliucija tačiaus 
yra ne komunistiška, bet bur-; 
žuaziška. Visi jos “komunistiš
ki stebuklai” plaukia tik iš to, 
kad buržuazijos darbą tenai at
lieka elementai’, išėję daugumo
je ne iš buržuaziškų sluoksnių.

Dabartinis neva “pirmas ko
munizmo laipsnis” Rusijoje yra 
tikrumoje pirmas kapitalizmo 
laipsnis— kapitalų akumulia
cijos (krovimo, rinkimo) , laips
nis. .Privatinėse rankose kapi
talų Rusijoje nėra (jų ir prieš 
revoliuciją tenai buvo maža, c 
civilis karas juos kone visai 
sunaikino), tai krauja kapita
lus valdžia, sunkdama paskuti
nius syvus iš ūkininkų ir dar
bininkų.

Kai kapitalų bus sukrauta 
pakankamai ir jais pastatyta ' 
pramonė pradės nešti pelną, j

tuomet komisarai paims ją j 
savo rankas. Jau ir dabar ko
misarai — valstybės tarnauto
jai ir dirbtuvių direktoriai — 
gyvena šimtą kartų geriau, ne
gu, paprastoji darbo liaudis. Jie 
yra viešpataujančioji klase Ru 
sijoje.

Su diktatūros pagelba šita 
klasė tbliaus dar labiau sutvir
tės. Diktatūra tam ir yra da
bar reikalinga. Jeigu visa Ru
sijos bėda butų “kapitalizmo 
liekanos”, tai toms “liekanoms” 
slopinti nereikėtų diktatūras. 
Darbininkų klasė lengvai apsi
dirbtų su tomis “liekanomis”, 
nevaržydami .nei sąvo, nei kitų 
žmonių laisvės. Net su visa ka
pitalizmo galybe darbininkai 
nebijo stoti į kovų dennok®Mi- 
jos sąlygose.

Visose kapitalizmo šalyse su
sipratę darbininkai yra griež
čiausi demokratybės šalininkai. 
Juo labinus darbininkams ne
būtų reikalo bijoti demokrati
nes tvarkos, kur kapitalizmui 
yra / perlaužtas nugarkaulis ir 
nukirsta galva.

Kapitalų akumuliacijos 
laikotarpis

Bet kapitalizmo pradžioje de
mokratinės tvarkos nėra — ne

dėlto, kad kapitalizmas yra 
stiprus, bet dėlto, kad darbo 
žmonės yra silpni. Tiktai jeigu 
kapitalizmo pradžioje, kol dar
bininkų klasė dar yra menka, 
gyventojų mase susideda iš 
laisvų ūkininkų ir amatininkų, 
tai demokratija įturi progos lai
mėti,. kapitalizmui dar neišsi- 
vysčius. Taip buvo, pavyzdžiui, 
Amerikoje, Australijoje ir Nau
jojoje Zelandijoje, kur ūkinin
kams nereikėjo vilkti baudžia
vos jungą. O šiaip tai kapita
lizmo pradžia yra visai nede
mokratiška.

Kapitalizmas gimė despotiz
mo sąlygose. Despotiškos val
džios jį augino, auklėjo ir pe
nėjo, iki jisai tvirtai atsistojo 
ant kojų. Kaptalizmo kūdikys
tė arba, kaip Marksas vadina 
tą ekonomines evoliucijos laips
nį, “kapitalų akumuliacijos” 
stadija yra, kaip vienas lašas 
vandens j kitą, panaši į dabar
tinį rusišką “pirmą komunizmo 
laipsnį”. Didelio čia daikto, kad 
bolševikai tą lašą nudažė rau
donai !

Jeigu Rusija butų jau pri
brendusi socializmui, tai juo 
labiau ji butų pribrendusi de
mokratijai, nes demokratija lai
mi pirmiau, negu socializmas.

“Suvalkietiška” Kalba
Minint daktaro Jono Šliupo 

septynesdešimt pehkerių metų 
sukaktuves, kovo 4 d., Kaune, 
daugelis susirinkusių žmonių
pasakė po prakalbėlę, tostą, 
ar kalbą, kaip ten jie vadina. 
Tų prakalbėlių turinys gal 
patilpo kai kuriuose Lietuvos 
laikraščiuose, o gal ne. Man 
teko matyti tik “Liet. Žinias” 
trumpai tat paminint, nepa
sakant turinio. Tačiau Juozo 
Rimšos kalbos aprašymėlyje 
yra kelios eilutės “iščizeliuo- 
tos” su pagelba kaltelio. Na, 
kad jau 4aiį cenzūra remia 
laikraštinę “skulptūrą”, tai, 
manau, reikia tą visą baisią 
kalbą paskelbti “Naujienose”, 
kaip ją esu gavęs nuo gero 
žmogaus, nekorespondento.

Jubiliejaus, komiteto pirmi
ninkas leido Rimšai tarti ką 
jis nori, bet reikalavo, kad 
duotų garbės žodį, jog neuž- 
gausią£ valdžios.

Jisai kalbėjo:
“Turėdamas omeny j spau

dos ir kitus naujoviškus įsta
tymus, esi palyginęs Lietuvą 
žirgui, kurį mes patys supan
čio jame ir, važinėdama nori
me, kad kuogreičiausiai beg-

Mes, kaimiečiai, klausydami 
tamstos kalbos per radio esam 
daug praregėję ir pamatę, 
kad teisybę kalbi.

Dabar mes vėl esam susi-

SLA. PAŽANGIŲJŲ 
NARIŲ KAN

DIDATAI 
RINKIMUOSE 

Kovo ir Balandžio 
men. 1936

Už JUOS PADĖKITE 
KRYŽIUKUS!

Prezidentas ADV. F. J. BAGOČIUS 
Viee-Prezid. J. K. MAŽUKNA 
Sekretore, P. JURGELIUTfi 
Iždininkas, ADV. K. P. GUGIS 
Iždo Globėjai:

E. MIKUŽIUTfi 
J. MILIAUSKAS

Dr.-Kvotejas, J. S. STANISLOVAITIS
Reikalaukite “NAUJIENAS" 

ant bile kampo, kur parduoda* 
mi laikraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas Jums pa
tarnauti. Jisai tenai stovi ne sa
vo smagumui, bet Jūsų pato
gumo deleL

rupinę nauju išėjusiu įstaty
mu apie draugijas. Kai kas 
mano, kad kaimiečiams regis
truotos draugijos pasirodys 
neprieinamos, nes tik vienam 
notarui už 2 įsteigėjų parašų
patvirtinimą reikės sumokėti 
150 litų.

Na, kas bus, kai draugija, 
įsisteigs, įgis turto? Kam rei
kia, nepatiks, uždarys draugi
ją ir turtą konfiskuos.

Na, koks kaimiečiams per 
apskaičiavimas steigti legales
draugijas? Ar nepaplis slap
tųjų draugijųeilė, kaip bū
davo caro laikais! Ar tai nau
dinga valstybei?

Mes norėtume, kad dakta
ras tartumei ir tuo reikalu 
savo žodį. Gal bus išvengta 
didelių nelaimių. :

Visi žinome, kad daug yra 
nekrikštytų vaikų, daug nele
galių šeimų. Kam to reikia, 
jeigu vienu civilės metrikaci
jos’ įstatymu galima tai leng
vai išspręsti?

Aš manau, kad daktarui 
butų didesnė dovana, toksai 
civilės metrikacijos įstatymas, 
negu net labai aukštas orde- 
nas.”

Pabaigus Juozui R. prakal
bėlę, matyti, visi jam prita
rė. Tik ponui Saladžiui, buvu
siam Kauno miesto komen
dantui, nepatiko ir jis Rimšai 
pasakė:

—Tai, Rimša, pasakei su
valkietišką kalbą.... Na, 'kas 
butų, eivilę metrikaciją įve
dus? Valsčiaus raštininkėliai 
tai dirbdami, pridirbtų klai
dų; iš to tik advokatai vėliau 
uždirbtų.

—Šiandien valsčių raštinin
kai daugiau išmano už vargo
nininką,—atsakė Rimša. Caro 
laikų mažamokslis vargoni
ninkas, pramokęs vargonais 
pačirpinti, rašo metrikas; ar
ba keturklesis senas klebonas 
tuos metrikus rašo ir būna 
gerai. Juk tam yra, arba turė
tų būt paruoštos knygos—Ma
nkos. Visur kaimyninėse vals
tybėse tat yra įvesta, tik pas 
mus, tur būt, tas Voldemaro 
padarytas nelaiminga-s kon
kordatas trukdo.

Tai tiek.
Tai buvo didelis valdiškų 

įstatymų vykintojų “pasišven
timas”, kuomet leido jubilia
to sveikintojams panašiai iš
sireikšti savo mintis. Už tai 
uždraudė laikraščiams net 
turinį paminėti. Laimė, kad 
Amerikos lietuvių laikraščių 
mieloji Lietuvos valdžia ne
siekia! Lietuviškasis pasau
lis /visgi sužino tą, ko Lietu-
vos laikraščiams 
noti.

■ netinka ži-
. t . ■

—J. Buktiškis.

MASTER WIND0W SHADE C0.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

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

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

Malevų Specials
NAMAMS MALEVA, balta arba QQr 
spalvuota ...........  Gal.
GRINDIM IR TRIM VARNIŠAS

Galionas .................................................vwv
MALEVOS ar VARNIŠO REMOVER OQn

Galionas ....... ............ ...... ............. .
SCREEN ENAMELIS.Kvorta .......................  fcOG
ŠEPETYS malevai 4 inčų, 7Ql*

Special ............................... I ww
ED. STANKIEWICZ

Sienom Popiera—Maleva ir Varnišas.
1747 West 47th Street

BOULEVARD 1211 MES PRISTATOM VISUR

PAINI

Šiais laikais jokio biznio įmo* 
ne be reklamos negali gyvuo
ti. Konkurentų yra tiek daug, 
kad tik nualatinu, kasdieninis 
skelbimas gali patraukti dides
nį klijentų skaičių.

Amerikos įmones gerai su
pranta, kad bė geros reklamos 
neapseisi. Kuo daugiau tek- 
lamuojiesi, tuo geriau sekau.
Reklama, kuri atliekama duo
dant skelbimus į laikraščius, 
visuomet apsimoka.

Kas garsinasi ^Naujienosi*, 
tas visuomet turi naudos.

Stiprus CEVERYKA1
VISAI ŠEIMYNAI

4^ Lietuviai mėgsta stiprius ir gerus
čeverykus. Mes tokius ir turime. 
Ncvaikščiokit su senais ir nuplyšu- 
siais čeverykais. Atvažiuokit į mu-

W ; sų krautuvę, o mes jums
W priskirsime gerus ir ne-

' ■ brangius čeverykus.

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

3337 SO. HALSTED STREET

f)!II D JUS IŠGARSINS >

I 11 11 K 1>er Draugiji» L’žsienio Lietuviams
J I I Remti galite pasiskelbti viso pa-

" * šaulio lietuvių spaudoje.
Dėl Sąlygų Tk IT T n 
kreipkis j U U Ju 11 

Nepriklausomybės Aikštė 3, KAUNAS, LITHUANIA
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PEOPLES FURNITURE MFG. CO. MINI SA
VO 20-TAS METINES SUKAKTUVES

Paminėjimui šių sukaktuvių skelbia dide
lį išpardavimą, skiria daug dovanų, rengia 

išvažiavimo dieną ir t.t.
šį mėnesį, sukanka lygiai 20 

metų kai gyvuoja ši viena , di
džiausių ir seniausių lietuvių 
prekybinių korporacijų, Peoples 
Furniture Company, kuri bu
vo suorganizuota balandžio mė
nesį 1916 metų ir tuo pačiu 

, laiku tapo atidaryta maža ra
kandų kratftuvėlė adresu 1930- 
32 South Halsted Street, Chi- 
cagoje.

Kokiu tikslu ši lietuvių kor
poracija įsikūrė? Tuo laiku ne
buvo turtingų lietuvių įsteigti 
panašios rųšies privatiškų biz
nį. Mažai kas iš lietuvių ga
lėjo vartoti amerikonų kalbą. 
Kuomet reikėdavo nusipirkti 
didesnius daiktus, ypatingai 
rakandus, •lietuviam buvo labai 
nesaugu lankyti kitataučių 
krautuves, nes nepažįstant jiem 
prekių vertės ir negalint kal
bėti angliškai, jie labai buvo 
išnaudojami kitataučių viso
kiais budais. Negana to, kad 
jie permokėdavo neverčiai už 
prekes, bet ir dar negaudavo 
tų prekių, kokias pirkdavo. Ki
tataučių įerzinti lietuviai grie 
besi organizuoti, tverti ir steig
ti visokias lietuvių bendroves, 
atidarydami savas maisto, dra 
biržių bei rakandų krautuve^ 
dėl apsaugojimo ir patarnavi
mo lietuviam.

Šiuo tikslu ir Peoples Ra
kandų Korporacija tapo įkur
ta ne dėl uždarbių, bet dėl vi
suomenės apsaugojimo ir pa
tarnavimo. Lietuvių sukurtos 
korporacijos mažai kurios ga
lėjo išsilaikyti bei ilgai gyvuo
ti, nes mat metai po metų lie
tuviai pramoko anglų kalbos ir 
susitaupę šiek tiek pinigų pra
dėjo kurti visokias privatiškas 
krautuves ir tuo silpnino lie
tuviškų korporacijų biznį. Vie
na po kitos tos korporacijos 
turėjo išnykti, taip kad šian 
die turime gana daug priva- 
tiškų lietuviškų biznių, bet kor
poracijų arba lietuvių bendro
vių tai vos keletą visoj Ame
rikoj.

Peoples Rakandų Bendrovės 
išsilaikymas per 20 metų yra 
tikras istorinis įvykis tarp.* 
Amerikos lietuvių. Ir štai deJ 
ko: įvairios organizacijos ir

galingos draugijos turi žmones, 
kurie ištikimai tarnauja savo 
draugijai. Taip ir Peoples Ra
kandų bendrovė, turėdama pa 
našių darbuotojų, negana kad 
šią lietuvių korporaciją išlai
kė, bet sykiu ją išauklėjo, iš
platino kaipo didelę lietuvių 
prekybinę įstaigą Amerikoje, 
kurios patarnavimu gėrėjas 
tūkstančiai lietuvių, kurios pa
vyzdžiu seka daug lietuviškų 
biznierių.

Yra žinoma, kad Peoples ra
kandų bendrovei teko viso ko 
.pergyventi. Bet jos gabus ve
dėjai, atlaikė visas kliūtis sa
vo patyrimu, savo nenuilstan
čiu darbu bei kuotinkamiausiu 
ir teisingiausiu! visuomenei pa
tarnavimu. - Nors dabar lietu
vis žmogus yra pramokęs an
glų kalbos ir gali nuvykti į 
kitataučių krautuves, bet iš
tiek yra ženklai, kad šiai 
Peoples Rakandų Korporacijai 
tenka tarnauti daugumai lie
tuvių, kurie ieško atsakomin- 
gesnių prekių, teisingesnių 
kainų ir geresnio patarnavimo. 
Aišku, kad ši 20 metų sukak 
tis kaip Peoples rakandų ben
drovė gyvuoja turi didelės 
reikšmės tarpe Chicagos ir 
apielinkės lietuvių, taipgi tar
pe tų žmonių, kurie darbuoja
si šioje įstaigoje.

Patirta, kad šių krautuvių 
vedėjai bei visa darbininkų or
ganizacija yra prisirengę nu
veikti dar didesnius darbus, 
nei kada pirmiau praeitais me
tais yra nuveikę. Kuomet šie 
metai rodo, kad sunkieji laikai 
praeina ir visuomenė rengiasi 
pagerinti savo namus visokiom 
naujom namų reikmenim, kaip 
tik į laiką Peoples Rakandų 
Krautuvės yra prisirengusios 
juo sėkmingiausiai išpildyti 
tuos visus žmonių reikalavi
mus, pateikti kuodidžiausį pa
sirinkimą vien tik naujamadiš
kų prekių už kiek tik galint 
teisingesnes kainas, lengviau
siais išmokėjimais. Prie to. 
Peoples krautuves yra pasky- 
rusios daug ir labai brangių 
dovanų tiems, kurie pirkimo 
reikalais lankys šias krautu
ves. Tų dovanų laimėjimas

įvyks 21mą dieną birželio mė
nesio^ Birutes darže, šios įstau 
gos 20 metų sukaktuvių ap- 
vaikščiojimo šventėj, kame da
lyvaus visi Chicagos ir apie- 
linkių lietuviai. Tai bus lietu
vių istorinis suvažiavimas bei 
apvaikščiojimas.

Peoples Rakandų Korporaci
jos valdyba ir įvairus preky^ 
bos vedėjai yra — M. T. Ke- 
zes, J. A. Krukas, S. Krukas, 
A. Lapenas, J. Nakrosis, D. 
Shemaitis. Yra garbe ir ma
lonumas sveikinti šią lietuvių 
bendrovę ir jos vedėjus su 20 
metų sukaktuvėmis ir linkėti 
sėkmingas darbavimos labui 
visuomenės per daitg dešimčių 
metų. — X.

Nori įvesti nuolati
nius automobilių 
laisnių numerius

Illinois Automobilių Kliubas 
šiuo laiku varo vajų už tai, kad 
Illinois valstijoj butų išleistas 
įstatymas, sulig kuriuo norin
tieji galėtų turėti tą patį savo 
automobilio laisnio numerį /iš 
metų į metus. Connėcticut vals
tija priėmė šia prasme įstaty- 
rrią, kuris įeis galion nuo kovo 
1 d. 1937 m.

Kviečia kovai su 
džiova

Laimėjusi sveikumo 
dovaną lietuvaitė 

mirė
T0WN- OF LAKE 

dienį, balandžio 20 dienų, 6:45 
vai. vakare mirė Joana Ežers
kis, plačiai žinomo Town of 
Lake biznieriaus ir įvairių or
ganizacijų darbuotojo Juozo 
Ežerskio duktė. Mergaitė per
siskyrė su šiuo pasauliu sulau
kusi 6 metų amžiaus.

Kokie du mėnesiai atgal Joa
na buvo laimėjusi sveikumo do
vanų Community Park jaunuolių 
sveikatos konteste. Ęet per 
Velykas pagavo šaltį, susirgo in- 
fluenza ir dabar tėvai ir gimi
nės liūdi netekę jaunos duk
ters.

Laidotuvės bus šeštadienį iš 
namų į šv. Kryžiaus bažnyčių, 
o iš čia į šv. Kazimiero kapi
nes. Laidotuvėse patarnauja 
A. Masalskis, 3307 Lituanica 
aye.

Pirma

Iš Howell House 
darbuotės

18 G. APIĘLINKĖ.—-Piano 
dainų klasės Howell House 

patalpose susirenka pirmadienio 
ir ketvirtadienio vakarais; ope
retės klasės—antradienio ir trė- 
čiandienio vakarais; dar čia yra 
dramos, siuvinėjimo ir kitokios 
grupės. Prisidėkite prie 
jums nieko nekištuos.

ir

nieko nekištuos.

North Side
“Bijūnėlio” koncertas

jų,

P-nia Theo B. Sachs, Chica
gos Tuberkulozio Instituto vei
kiantysis direktorius, dar karta 
įspėja visuomenę, kad džiova 
yraa ne įgimiama liga, bet užsi
krečiama. Toliau—-kad X spin
dulių ir tuberkulino tyrimai žy
miai pagelbsti numatyti džio
vos diegus pačioj pradžioj. Ji 
todėl kreipiasi į visuomenę 
kviesdama apsisaugoti nuo su
sirgimo tuberkuliozu pasiduo
dant daktaro patikrinimui svei
katos.

ditorijoj, 3133 So. Halsted st. 
Visi nariai prašomi būtinai da
lyvauti.—B. Jakaitis, sekr.

Iš 12 wardos lietuvių 
demokratų susi

rinkimo
12 wardos Amerikos lietuvių 

demokratų organizacija laike 
susirinkimų penktadienį, bal. 
17 d. h

Nors į susirinkimų atsilankė 
mažai narių, bet į organizaci
jų įsirašė šeši nauji nariai.

Perskaityta protokolas iš adv, 
John T. Zuriui rengto baliaus. 
Bankietas buvęs sėkmingas ir 
liko pelno šiek tiek.

Nutarta surengti šokį orga
nizacijos naudai, šiuo reikalu 
išrinkta komisija iš Simono, 
Gurskio, Macijausko ir Yuškė- 
no. Taipgi išrinkta komisija,

Asfao Wosan
Ąsfao Wosan, Etiopijos im

peratoriaus sūnūs, kuris nori 
taikos su Italija. . • • . .

Manoma, kad netrukus jis Pamatiniai pagerini
užims sostą. Mat, eina gandai, maį ClgaretUOSC DU 

TTnilrt Qnloccw vru nocwv_ I ® *

daryta per ilgą 
tyrinėjimą

jog Haile Selassie yra pasiry
žęs atsisakyti nuo sosto. ’

Palaiminti pinigai 
pražuvo

Mrs. George Lohmann, 82,5 
North Dearborn st., pranešė 
policijai, kad ją ištiko tokia ne.' 
laimė: ji davusi čigonei burti
ninkei palaiminti jos $703, o 
po to įspėt jos pačios laimę. Bet 
pinigai ‘ pražuvę tuoj po palai
minimo.

yice komisija. Kvotimai pa ' 
skelbti užimti vietai vyresnė- 
sės stenografės, jaunesnėsės 
stenografės, vlyresnčįses rašo
mąja mašinėle darbininkės ir 
jaunesnėsės rašomąja mašinė
le darbininkės. Aplikacija 
kalbamiems kvotimams lai
kyti reikia paduoti .ne 
vėliau, kaip 4 d. gegužės mė
nesio. Algos tuose darbuose 
yra —$1,620, $1440, $1,440 ir 
$1,260 metams.

SPORTAS

Paskaitoj apie gavi 
mą darbų

ŠIANDIEN RISIS ALI BABA

Paskaitos apie galimybes su
rasti ofisų darbus vaikinams ir 
merginoms bus duodamos nu*o 
bal. 19 d. 4 iki 25-tos. šios pa
skaitos bus duodamos apielinkės 
patalpose ir socialiuose centruo
se.

Dvi moteriškės ausi 
žudė

Pagaliau šiandien ir vėl Ab 
Baba, “baisusis turkas”, risis 
Arcadia Gardens patalpoje 
(4444 N.’ Brpadway).

Jis jau aštuonis kartus rito
si ir visas ristynes labai leng
vai laimėjo. Tik vienas opo
nentas pajėgė septynias minu
tes atsilaikyti,—kitus Baba su
lamdė į dvi ar tris minutes.

Šį vakarą prieš turką bandys 
atsilaikyti Alex Kasaboski, 
smarkus Kanados ristikas.

kad pasirūpintų daržą pavasa
riniam piknikui; joti įėjo Pap 
pel, Gudaitis ir Shulmistras.

Nutarta laikyti sekamą strsi 
rinkimą toj pačioj Gramonto 
svetainėj, 4535 So. Rockweii 
st., bal. 24 d. Nariai kviečiami 
skatlingai atsilankyti.

—Stanley Gurskis.

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

R .................. . ....... .... ............—...........  ■■ ........... t................... ..  » II. ....  ......  ....... .........

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.

A TT’Vrv/^Ct DEL GERO Ali UUO! PIRKIMO NAUJŲ
DODGE arba PLYMOUTH

PASIMATYKIT SU
AL. THOMAS-T AM ASAUSKAS

Taipgi 80 vartotų automobilių pasirinkimui.
Taip pigiai kaip $5.00 įmokėti, kitus 

lengvais išmokėjimais.

CICERO MOTOR SALES
5420 WEST CERMAK ROAD

Cicero 4660 Rockwell 2020,

Gerkit ir Reikalaukit
Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu 
Kentucky 
Bourhon 

ir 
Lietuviškos 

Degtinis

NATHAN 
KANTER

Musų jaunuolių choras “Bi
jūnėlis” pasiruošė northsąidie- 
čiams pateikti pąsilinksminimo 
vakarą — koncertą ir šokius. 
Nors choras vėjukai sezone su
siorganizavo ir 'dėl pasikeitimo 
mokytojų kiek susi trukdė, bet 
gana uoliai darbuodamasis spė
jo susimokinti skaičių gražių 
dainų, kuriomis nori northsai- 
diečius pavaišint, Be choro dai
nų, narių tarpę randasi kele
tas talentingų šokėjų, muzikan
tų, solistų ir t.t. Tat žada pa
teikti gana įvairų programą.

O mirsų kolonijos lietuviai 
visuomet gausia!! susirinkdavo, 
kad “Bijūnėliui” priduoti ūpo 
ir paramos jo darbuotėje. Tai
gi ir dabar “Bijūnėlis” kviečia 
visus atsilankyti ir sykiu pa
silinksmint.

Koncertas atsibus šeštadienio 
vakare, balandžio 25 d., J. Gri
gaičio svetainėj, 3802 W. Ai> 
mitage Avė.; pradžia 8 vai. va
kare; įžanga tik 25 centai ypa- 
tai. —. Narys.

tylrs. Elizabeth Morstadt, 55 
m., 3219 West 16 st., pasikorė 
skiepe namų, kuriuose gyveno,

Mrs. Margaret Rahn, motina 
14 menesių dukters, pasikorė 
virtuvėje apartmente, kuriame 
gyveno adresu 2660 Winnemac 
avė.

Studentas užsimušė
Illinois universiteto studen

tas, Stanley West, 21 metų, 413 
Logan avė., Belvidere, III., ant 
radienį iššoko per 9 aukšto lan 
gą Y.M.C.A. trobesio, 1804 W. 
Congress st., ir užsimušė.

Merginų dėmesiui
Kvotimui, kuriuose mergi

noms teks atlaikyti kompetici- 
ja su kitomis merginomis, pa
skelbė United States Civil Ser-

URBOM Mutual Liųuor Co.
4707 So. Halsted St

T«L YARDS D8«S

Policininkas nurses 
rolėj

Deering stoties policijos ve
žimas skubiai vežė p-nią Do-' 
rothy Hye, 20 m., 213 S. Union' 
avė., į ligoninę. Tačiau atrodo, 
kad vežimas nevažiavo pakan
kamai skubiai, ba policininkui 
Henry Meske bevažiuojant te
ko atlikti nursės, ir daktaro ro
lę ir priimti ponios 7 svarų ir 
8 uncijų sūnų. 1

Politika

Moksliški tyrinėjimai pramonėj 
lošia vis svarbesne dali išdirbimo 
naujų gaminiu ir įvedime naujų 
procesu, bet ir pagerinime senųjų. 
Vėliausia pažanga cigaretų gamybo
je vaizduoja, kaip ilgas ir rūpestin
gas tyrinėjimas gali prisidėti prie 
pagerinimo visiems žinomo gaminio.

Nuo 1911 m. The American Tobac
co Kompanijos tyrinėjimu štabas 
buvo nukreipęs visas pastangas 
kontroliuoti bei keisti apdirbima ci- 
garetų taip, kad pagaminus page
rinta cigaretą. Tas ima aštrų ir 
nuodugnų chemini išnagrinėjimų, 
netik pati tabakų bei jo mišini, bet 
tųipgi ir pųgamintų durnų.

Iš to svarbaus ir gilaus tyrinėjimo 
' išėjo apčiuopiamai pagerintas, nau
joviškas- cigaretas — Lucky Strike, 
lengvas užsirukymas iš turiningo, 
brandaus — kūno tabako.

Lucky Strike istorija parodę iš* 
dirbėjo nusistatymų nesigailėti. savo 
pastangų pagaminti Amerikos rūky
tojams puikiausi cigaretų, koki mok
slas bei modemiškas prityrimas iš- 
dirbime gali pagaminti. Ir kaip ne
išvengiamu daviniu mes turime ci
garetą turintį gerų skonį, savybes, 
ir betgi lengva užsirukymų — už
tenkamai lengva būti švelniu jaus
lioms gerklėms, užtektinai lengva 
išvengti liežuvio ir burnos peršėji
mų. užtenkamai lengva net didžiąą:, 
siems rūkytojams, kurie gali jų rū
kyti kiek tik nori.

Per metų eile tapo padaryta tūli 
pamatiniai pagerinimai parinkime ir 
apdirbime cigaretinio tabako Lucky 
Strike cigaretams.

Jų tarpe yra pradiniai ištyrimai 
parinkto tabako; vidurinių lapų nau
dojimas; apdirbimas augštesnių ta
bako kaitinimu, žinomų, kaipo spra- 
ginimo procesas; dėmesio kreipimas 
i rūgšties — šarmų lygsvara, su- iš 
to sekančiu skonio pagerėjimu ir 
sukontroliuotas vienodumas užbaig
tame gaminyje.

Visa tai susideda, kad padarius 
puikesni cigaretų — naujoviškų ci
garetų, cigaretų pagamintų iš turi
ningo, brandaus — kūno tabako •— 
Lengva užsirukymų. (Advertisement)

Atsiimkite savo 
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 j “Naujienas” atsi
mainyti.

GEORGE MEAT MARKET & 
■ , . GROSERNfi

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

J. DAMBRAUSKAS, savininkas 
4501 So. Talman Avė.

TeL Lafayette 8367

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 1138.

639 West 18th St.

Lietuvių Demokratų 
Lygos susirinkimas
Cook County apskrities Lie

tuvių Politikos Centras laikys 
susirinkimą Morrison viešbuty, 
prie Clark ir Madison gatvių. 
Susirinkimas įvyks ketvirtadie
nį, bal. 24 d., 8 vai. vakaro.

Visi delegatai prašomi daly
vauti, nes bus daug svarbių 
pranešimų ir nutarimų; rapor
tas iš praėjusių rinkimų va
jaus ir pranešimai pavienių or
ganizacijų.

—Jonas Rėkus, pirm.
Lietuvių Demokratų Lygos 

ekzekutyvis komitetas turės su
sirinkimą trečiadienio vakare 
,8:15 valandą 11 wardos demo
kratų kliubo ofise, Lietuvių Au-

DABAR STATO 
Vėliausią Sovietų Rusijos filmą, 

išaukštinanti Rusijos moteris
3 MOTERYS 

Muzika D. Shostakovitch 
dalyvaujant:

Babochkin ................... Chapayev
Chirkov ...........................  Masini
Poslavsky ...............  Kaimiečiai
Jeimo ................................... Laime
cminTnur teatre vUHUIURC W B. VU Barat

Tavernos
Kur Snsirenka

SPRINGINN
Musu užeigoje visados geros rūšies 
degtinė, alus, cigarai, cigaretai ir 
skanus užkandžiai Platforma dėl 
šokiu veltui, draugijoms, išvažiavi- 

-’kučh®skXF“
82th and Kean Avė. WHl<nr Springs

Joana Ežerskis
.Persiskyrė su šiuo pasauliu Balandžio 20-tą dieną, 6:45 va

landą vakare 1936 m., sulaukus 6 metų amžiaus, gimus Chicagoj, 
Kovo. 7, 1930.

Paliko dideliame nuliudime motiną Antaniną (po tėvais Ši
monis) tėvą Juozapą J. Ežerskį, broli Juozapą Jr., seserį Lorettą, 
grandmother Oną Šimonis, coces Anną Špokas ir Paulinę Ručins
kienę, dėdes Mykolą, Stanislovą ir Antaną Ežerskius, Jurgi ir Be
nediktą Šimonius, gimines. Liudviką Varanauskj, Juzefą ir Alek
sandrą. Masalskius, Agotą Jesaitienę, Martiną ir Elzbietą Srogius 
ir daugeli kitų giminių.

Kūnas pašarvotas randasi 4600 S. Paulina St. Yards 3884.
Laidotuvės jvyks šeštadienį Balandžio 25-tą dieną, 8-tą vai. 

iš ryto iš namų i šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už veliones sielą, o iš ten bus nulydėta 
j Sv. Kazimiero kapines. . •-

Visi a. a. Joanos Ežerskis gimines, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai pasku
tini patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
' - - ' Motina, tėvas, seseuo,, brolis, grandmother,

dėdės, coces ir gimines. , ,
Patarnauja laidotuvių direktorius A. Masalskis, Telefonas 

Boulevard 4139.«

LOTŲ SAVININKŲ 
ATIDAI!

Budavokit Dabar!
Mes finansuosim ir pabudavo- 

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

Be Įmokejimų!
F. M. A. Insurance Company 

Paskolos. Finansuojam sulig su jū
sų 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.

CLUB RAJAH
6627 So. Westem Avė.

Prospect 10432

DINE & DANCE , 
Floor Shows Km Vakarą 

su
Sunny Bouche, M. G 
ir Ali Star Revue 

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

• »

4

21st Place Tavem & 
Restaurant

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

degtinė ir cigarai 
ANTANAS IR AGNĖS STUKAI 

Savininkai 
701 W. 21st Place TeL Canal 7322

Peter Pranskus Tavern 
Musų naujai atidaryto! 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 i musu užeiga 

P. V. PRANSKAI. savininkai 
6538 So. Westem Avė.

SUSIRINKIMAI
Keistučio KliuboKeistučio Kliubo kontestantų ir narių domei

Vajaus Komisija šaukia svarbų kontestantų susirinkimą Yuškos 
svetinėje, 2417 West 43rd St., trečiadienį, balandžio 22, 7:30 
vai. vakare. Kontestantai ir tie, kurie dar neįstojo į vajų, bėt 
norėtų įstoti, meldžiami atsilankyti į šį susirinkimą dėl gerų 
patarimų kaip gauti daug naujų narių. Kontestantai turi, būti
nai atsilankyti į šį susirinkimų.—B. Rudgalviutė.



NAUJIENOS. Chicago, ffl.
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Townsend Plan
Visur kalbama ir diskusuo- 

jama taip vadinamas Dr. Town- 
send Planas. Townsend propo- 
nuoja, kad valdžia turėtų pra
vesti įstatymų sulig kuriuo vi
siem Suvienytų Valstijų gy
ventojam sulankusiem 65 me
tų amžiaus turėtų būti moka
ma į savaitę po 50 dolerių pen
sijos specialiais pinigais, o tie 
pinigai .būtinai turėtų būti pra
leisti kas savaitė. Tuomi tiki
masi šalyje grąžinti gerlaikį ir 
aprūpinti senelius.

šis planas rado daugybę rė
mė j ų; yra net organizuojama 
kliubdr, renkama Tcv.nsend 
Plano populerizavimui pinigai 
—- net didelės . pinigų sumos 
jau esančios sukeltos vedimui 
propagandos, o< kliubai skaito 
tūkstančiais narius. . Ypač se

A malevotojams ir
ZViyaOSlNAMŲ SAVININKAMS 

Didžiausias 18 Metų Sukaktuvių 
IŠPARDAVIMAS 

• ■’ • ’

galionas enamel 
... w.< w special ...............

1 galionas malevos 
visokių spalvų ........
Specialė maleva medžio
darbui, • ••••••♦•••••M ...... gal. V ■ U 
l-.gal. grindims ir trim varm’sh, 

išdžiūsta i 4 valandas 97c 
* A Taipgi visos kitos malevos, kempinės ir šepečiai.

. Virš 500 Įvairių sieninių popierių po 4č ir daugiau. 
PIRKDAMI ČIONAI SUTAUPYSIT 25% 

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

niai- visa širdim džiaugiasi ir 
laukia tų laikų, kuomet gaus 
po penkdešimkę kas sąvaitę, ii 
pienuoja kaip juos turės pra
leisti.

Well, ar yra šis pienas są 
moningas? Ar tik saldi svajo
nė, o gal politikieriaus Town- 
sendo gudri politika save išsl- 
garsinti ?

Kad plačiau šį klausimą iš
gvildenti ir susipažinti su pa
čiu planu, tat penktadienio va
kare, balandžio 24 d., Lietuvių 
Socialistų Sąjungos Chicagos 
Ccntralės kuopos susirinkime, 
Naujienų name, 1739 South 
Halsted Street, bus diskusijos 
nušviečiant dalyką abipusiai. 
Už planą diskusuos T. Rypke- 
vičia, o prieš K. August. Vė
liau visi dalyviai galės pareik
šti savo nuomones. Abu prele
gentai renka medžiagą ir fak
tus, kad galėtų kožnas savo pu

M.39
ir daugiau

1 galionas flat balta $ 
maleva ......................... uvv

. ir daugiau
1 galionas pirmos kl. Q Hr* 
removal ............ . ..............  wwU

sę padaryti interesinga ir lo-1 mo, tai šis pareisimas bus

Visi kuopos nariai ir drau
gai turėtų dalyvauti šiame su 
sirinkime. Pradžia 8 vai. •

.— Kvieslys.

Pirma Gegužes
Kaip ir kas metas, rengiama

si iškilmingai apvaikščioti Dar • 
bininkų šventė — Pirmoji Ge
gužės. Apvaikščiojimas atsibus 
Lietuvių Auditorijoj didžiojoj 
svetainėje gegužės 1 d. penkta
dienio vakare; pradžia 8 vai.

Programas susidės iš kalbų 
ir dainų, dalyvaujant “Pirmyn” 
chorui, Chicagos Lietuvių Vy
rų chorui ir “Naujos Gadynės” 
chorui po vadovyste Charles ir 
George Steponavičių. Kalbėto
jai bus “Naujienų” redakto
rius Drg. P. Grigaitis, Dr. A. 
Montvidas ir V. Ambrose.

Nors yra rengiamas tarp
tautinis masinis apvaikščioji
mas su maršavimu iš Grant 
Parko per miestą į Union Par 
ką Pirmo’s Gegužės popietyje, 
vienok daugelis iš lietuvių ten 
negalės dalyvauti iš priežas
ties darbo. Tat Lietuvių So
cialistų Sąjungos Chicagos 
Centrale kuopa rengia lietu
viams, kaip ir visuomet, vaka
ro laiku ir lietuvių centre, kur 
visiem paranku atsilankyti ir 
apvaikščioti šią vienatinę dar
bo žmonių šventę.
^Kadangi šį metą sukanka 50 

ihetų;\nųo, tos .švehtėš įsteigi- 

stengiamas padaryti kuoįspu 
dingiausiu iv skaitlingiausiu.

$1,500 Dovanoms
Tikietas Dykai į Dovanų 

Laimejiihų vakarą

Iki balandžio; 30 dienai pro
ga kiekvienm lietuviui —- vy
rui ir moteriai btitį nariais 
Chicagos Lietuvių Draugijos, 
įstojimui sąlygos prieinamos—- 
taipgi gausite tikėtą į šį gar
sųjį do.vanų laim^jifrių vaka
rą, kuris įvyks gegužės (Mąy) 
3 d.. Ashland Boulevard Audi
torium, Įžangos tikietas $1.00, 
bet naujiems riarlams bus su
teiktas tikietas veituL

■ ‘ 1 » '•

Dovanų laimėjimui eina 
$1,500 vertės — i^ofitiac auto
mobilius, radio, parlor setai, 
ir daugelis kitų dovanų. Ka
dangi Draugijos Jubiliejinis 
konkursas baigsis balandžio 
30 dieną, tai kviečiant visus, 
kurie dar nesate nariais Chi
cagos Lietuvių draugijos, di
džiausios lietuvių organizaci
jos, įsirašyti.

Įsirašyti Draugijori galima 
per musų korikuršatttus, Drau
gijos narius arba atvykite tie
siai į Draugijos Ofišą9 1739 S. 
Halsted St, .^ ofisas adaras

----- - .. —------...L I n... 

panedėliais ir ketvergais visą 
dieną, nuo 9 ryto iki 8:30 va
kare, nedėldieniais nuo 9 vai. 
ryte iki 1 vai. po piet.

Chicagos Lietuvių Draugija 
yra pašalpos ligoje, pomirtinių 
taipgi kultūros Draugija. Pa
šalpa ligoje trijų skyrių: $6, 
$10, $16 savaityje, pomirtinė 

$200, j palaidojirho reika
lams $50 extra.

Nariais Draligijon priimami 
nuo 15 iki 48 metų amžiaus. 
Chicagos ir apielįnkių lietu
viai esate nuoširdžiai kviečia
mi į narius skritingos Drau
gijos.. Laukiam.

CLASSIFIED ADS
TAISOM ;:J|1tOMOBIUUS

Pefkših ir hibjKam cash. Parduo
dam ant ; išmoksimo arba priiinam 
seną karą i mąiiris. Matykit musų 
pertaisytus karus1 — tai Reri bar
benai.
WOLTEĖA1T® MOTOR SALES 

,X61<:;WWestern Avė.

LPijMflorgičius 
Estate

Undefaulted. .' Už
SH

A •? ?<Av..

Trečiadienis,' ba'L 22, 1936—.... * —..... . —

CLASSIFIED ADS.
Business Service
Biznio „ Patarnavimas

STOGDENGYSTĖ 
Mes dengiame ir pataisome visokios 
rūšies -stogus, taipgi dirbame bleties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 So. Halsted St.

-Victory 4965_________
GREITAS PATARNAVIMAS 

Skolinam pinigus ant mortgičiu. 
UžraŠom visokios rūšies andraudas. 
— Insurance. Padarom dokumen
tus. Išrenduojam. parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis.

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

_________ Hemlock 0800_________
UNIVEHSAL storage

V. BAGDONAS. Sav.
Local and Lcng Distanoe 

Furniture and Piano Moving
3406 S. Halsted Street

Phone Yards 3408
ČARR BROS. WRECKING CO. 

(Ine.)
Parduodame Visokios Rūšies 

Antros rankos budavojimui 
MEDŽIAGĄ:

Nauja Statybai Medžiaga ir Malkos 
Lietuvi pardavėja rasite musu 

varde.
3003-3039 S. Halsted St.

VICtory 1272-1273

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musu biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narini mokės 
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. Šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU nF 
CHICAGO Inkorporuotas 
.1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met.

klin 0576 CRAVEN’Š SUKIRSTOS MALKOS 
kūrenimui pečiu $4 krovinys, 
fu'rnace — $4.50 krovinis.

Tel. YARDS 1834
Dėl

Personai
Asmenų Ieško

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

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

JOE ALISAUSKAS, 
142 So. Brown St. 
Rhinelander. Wis.

—«Uir ' -..... y iiiiiii«.Miiiii»i«iim,» —

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

PAIEŠKAU Barberio ir Pusi
ninko, arba gali viena iš mano ša
pu nupirkti, aš duosiu visokių pro
gų.

Antrašas
LARRY’S BARBER SHOP 

' 2804 W. 45th St.
Chicago, III.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS janitoriaus pagel- 
bininkas, unijistas. Turi būt neve
dės. Mike William, 4939 Broadway.

REIKALINGAS pusamžis žmogus 
prie kuknios, dėl apvalymo ir prie 
baro — Negirtuoklis.

671 W. 14 St.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

REIKALINGA patyrusių moterų 
skudurams sortuoti. $15.00 savaitei.

1012 S. Fairfield

REIKALINGA patyrusi veiterka i 
restaurantą. nuolatinis darbas dcl 
geros darbininkės.

3206 S. Halsted St.

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co 
3750 WalJace Street 
Tel. Boulevard 0250

' . a ■ . i ' •
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Miscellaneous
* -  * ? .Įvairu*

JUODŽEMIS, yardais arba veži
mais, specialė žemė — ‘bumus” — 
25c. už bušeli, 5 bušeliai — $1, ge
rą kai sumaišysi! šu moliu ar smė
linga žeme dėl gėlių, bakst) ir kviet- 
kynų. ’ Pristatom tik South sidėj 
Charles Gavcus, 6100 S. State St 
Tel. Wentworth 7942.

JUODŽEMIS 25c. už bušeli, 5 bu
šeliai už $1 ir $2.50 už yarda, ar
bavežimais.. Del gėlių, prie sodi
nimo. daržų, žolės ir t. t. Prista
tom i visas dalis miesto.
Perkraustorų — Pristatom anglis. 

STANLEY GAVCUS.
7118 S. Talman Avė. REPublic 6051 
? ' ' Chicago. III. . .z s • • • *

TŠVAŽIŪOJU i Hot Springs^ Ark, 
kurie norite važiuoti, dar yra dėl 
dvieju vietos. Reikia tiktai prisi
dėti gasui nupirkti. Charle Radvilas, 
6108 So. State St.

\ A
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Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

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

S. E. SOSTHETM & SONS
• STORE FTXTURES 

1900 S. State St CALumet 5269 

1525.000 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 0—Nedalioj iki 5 v.v. 

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

Educational
_____ _ MoKyklos

DREBIU. DEZAININIMAS — 
SKRYBĖLIŲ DIRBIMAS 

Mokykis dresių dezaininimo — mo
delių braižymo, siuvimo, skrybėlių 
dirbimo arba mašinų opferavimo. In
di vidualis instruktavimas. Užsirašyk 
tuojau. Vakarinės ir dieninės kla
sės. Prieinamos kainos. Moderniš
kiausiai įrengta mokykla. įsteigta 
1902. Užeikite arba rašykite, gaus’- 
te nemokama knygele B.

MASTER GARMENT SCHOOL, 
400 South State St.

C JFJ4. trooirr Mybmj Tobacco Co.

• dėl tikro gerumo
ir skonio.. ,Jie Patenkina

Musical Instruments

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
MUZIKALIU INSTRUMENTU 

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

GOLDSTEIN MUSIC SHOP 
914 Maxwel St. arti Sangamon

REIKALINGA mergina dirbti i 
Beauty Shop — Turi būt patyrusi. 
Atsišauktie 1747 So. Halsted St.

MERGINA namu ruošai, gera vi
rėja, išprususi — referencas — $7.00. 
900 N. Michigan, užpakalinis įėjimas 
D. Loreft.

MERGINA bendram namų darbui 
— I vaikas. Apsibūti arba eiti na
mon vakarais. Tinkama alga.

1227 Newberry Avė.
■ ••• • . - i..

REJKĄLINGA mergina prie namų 
darbd, kambarys ir valgis ant vie
tos. šaukit Willow Springs 62.

REIKALINGA moteris prižiūrėti 
ligoni — Valgis ir guolis — Su 
mokesčiu susitarsime.

6159 So. Kolmar Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

TAVERN parsiduoda pilnai įreng
ta. pigi renda. . . ,

8239 S. Halsted St.

PARSIDUODA grosemė, delicat- 
tešsen, ice cream ir kendžių krau
tuvė su ar be namo.

2419 W. 69th St.

Furnished Rooms
VAIKINAS paieško kambario 

Marquette Parke arti 67 ar 63, Ar- 
tesian, Campbel ar Maplewood, tel. 
Republic 7765. Pašaukite po trijų 
popiet.

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

PARSIDUODA ūkis, pigiai. Našlė. 
Nori parduoti greitai. Išvažiuoja i 
Europa. Anna Kimber, 1324 South 
49th Avė. Cicero.

Real Estate For Sale
,, Nainai-Žemė Pardavimui

MES TEISINGAI PATARNAUJAM 
Kurie norite pirkti foreklozuotus 

namus, farmas arba už morgičius, 
mes turime dideli pasirinkimą nuo 
vieno pagyvenimo iki didžiausių 
apartmentinių namų. Taipgi kurie 
negalite parduoti namą, • farmą, lo
tus ar kitokios rūšies bizni. Mes 
galime tinkamai išmainyti. Kurie 
iš kitu miestų norėtumėt mainyti 
Chicago į nuosavybes, mes išmainy
si m. 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 musu, teisingas ir greitas 
natarnavimas jums bus ant naudos

SUTAUPYKIT PINIGU
Pirkite per mane iš foreklozerių 

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

- 3 AKRAI žemės su trijų kamba
rių namu 20 mylių nuo Chicagos i 
vakarus nuo Lake gatvės. 4829 W. 
23 St. Cicero, III.




