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Kiek ir kokių svetim
šalių yra Lietuvoje

Ir Lietuvoj prasidėjo 
“grandinių” laiškai

Mongolai pasipiktino 
japonų sušaudymu 

mongolų vadų

Ethiopai atmušė ita 
lūs pusiaukely Į 

Addis Ababa

Klausimais bus taikoma surasti 
pagrindą busiančioms dery
boms su Vokietija

paklausimų Vokie 
tijos valdžiai

Italų veržimasis lin 
kui Addis Ababa 

esąs sulaikytas

WASHINGTON, bal. 22. — 
Atstovų buto laivyno komitetas 
patvirtino Vinson bilių, autori
zuojantį pastatymą 54 naujų 
pagelfnnių karo laivų.

kuris bu- 
pašauktas 
kad Gar- 

korporaci-

Po 10 dienų didžiausių pastan
gų gelbėtojai pasiekė už 
griautuosius kasykloje ir juos 
išgelbėjo

Maištininkai degina 
Meksikos mokyklas 

ir mokytojus

Japonų saloje Ky- 
ushu4 apaštalauja lietuvis misio 
nierius Albinas Margevičius.

20,000 italų* kareivių važiuoj a 
1,000 trokų ir ikišiol nesusitikę 
jokio pasipriešinimo.

Italai pietiniame fronte nuo 
pradžios naujo briovimos pa
ėjo 150 kilometrų. Ten jau pra
sidėjusios tropinės liūtys, upės 
smarkiai pakilo ir neša šimtus 
lavonų. Bet liūtys nė kiek ne
sulaiko italų briovimosi, taip
jau pristatymą kareiviams mais
to, amunicijos ir kitų reikme
nų. Tas esą parodo, kad nė 
didieji lietus negalės sulaikyti 
italų briovimosi.

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.

WASHINGTON, bal. 22. - 
Dr. F. E. Townsend, pasitrair 
kęs iš praktikos Californijos gy
dytojas, kuris sumanė $200 mė 
nesines pensijas virš 60 m. se 

(niams ir iš to darosi gerą biz
nį, liko pašauktas gegužės 5 d 
pasiaiškinti atstovų buto ko 
mitetui, kuris tyrinėja Town

Nori statyti 54 karo 
laivus

JERUZOLIMAS, bal. 22. — 
Generalinis arabų streikas Jaf- 
fojų, Haifa ir kituose miestuose 
darosi neišvengtinas.

Arabų vadai ruošiasi paskelb
ti neaprybotam laikui generali
nį streiką tikslu priversti val
džią sustabdyti žydų immigraci- 
ją į Palestiną ir pardavinėjimą 
žemių žydams.

Pereitos savaitės riaušėse vi
so užmušta 18 žydų Ir 10 ara
bų, be to <53 žydai ir 56 ara
bai liko sužeisti. Riaušės h 
padegimai tebesitęsia.

Atsisakė paliuosuoti 
Gražiškių ūkininkus

Dr. Townsend turės 
aiškintis kongreso 

komitetui

ADDIS ABABA, bal. 22. - 
Karalius Haile Selassie, kuri- 
komanduoja reorganizuotą Et

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

Veikiausia giedra; biskį šil
čiau po piet.

Vakar 12 vai. dieną tempe
ratūra Chicagoje buvo 37°.

Saulė teka 5:58, leidžiasi 
7:38.

KAUNAS.— Albanijoje, Sku- 
tari mieste, jau kelintus metus 
dirba ligoninėje gailestingąja 
sesute lietuvaite Barbora Juš- 
kaitytė. Tai vienintelė Albani
joje lietuvaitė, kuri eina slau 
gytojos pareigas.

Ethiopai Sulai 
kė Italus

Arabai grūmoja ge 
neraliniu streiku 

Palestinoj

Studentų “taikos 
streikai”

bal. 22.— 
m., kuris 
atgal ntt-

Chicago, III., Ketvirtadienis, Balandžio-Aprii 23 d., 1936

(Tai tie patys 
((chain) laiškai, 
kiek laiko buvo pasirodę ir Ame
rikoj. Bet išėmus tolimuosius 
vakarus, jie palankumo nerado 
ir greitai išsibaigė).

KAUNAS.—Kasuota Gražiš
kių įvykių byla tuojau buvo 
perduota apeliacinių rūmų pro?- 
kuraturai. ?

PETERSBURG, III., bal. 22. 
—Du maži vaikai žuvo gaisre, 
kuris sunaikino jų namą lum- 
ber kempėje. 10 kitų vaikų, jų 
motina ir jos tėvas išsigelbėjo.

MOOSE RIVER, N. S., bal. 
22.—Du uždarytieji apleistoje 
aukos kasykloje, Dr. D. E. Ro 
bertson ir Charles Alfred Scad- 
ding, šiandie liko pasiekti gel
bėtojų ir bus išgelbėti gyvi, bet 
labai suvargę, tik pusgyviai.

Dr. Robertson pirmiausia pa
prašė vaistų sumažinti jų ne 
pakenčiamą skausmą ir į ka 
syklą su vaistais tuojau’s nusi- 
eido Nova Scotia sveikatos ko- 
misionierius Dr. Davis, nes dai 
ims kelias valandas iki pasiseks 
juos iškelti iš kasyklos.

Kai tik sužinota, kad gelbė
tojai pasiekė uždarytuosius, 
prie kasyklos kilo didžiausias 
džiaugsmas. Raitoji policija pa 
varė visus toliau nuo kasyklos 
ir prasidėjo pasiruošimas iškel
ti išgelbėtuosius. Bet ir iškė
limas nebus lengvas ir tas dar
bas užtruksiąs kelias valandas, 
ypač kad išgelbėtieji yra labai 
nusilpę.

Dr. Robertson su adv. Magill. 
savininkai tos kasyklos, Vėly- 
kose kartu s,u timekeeperiu 
Scadding, visi trys iš Toronto, 
nusileido į apleistą jų kasyk
lą ją apžiūrėti. Tečiaus jiems 
apžiūrinėj ant kasyklą, staigiai 
įgriuvo akmenys ir uždarė juos

KAUNAS.— Kovo 1 dienai 
Lietuvoje gyveno 10,178 sve 
timšaliai. Įš jų buyo; be pilie- 
tybės---5,3$Q^V.QHięW9S piliečių 
—2,142, Vokietijos optantų — 
675, Latvijos piliečių — 884, 
Čekoslovakijos—213, Amerikos 
Jungtinių Valstybių—170, An
glijos—106, Šveicarijos—91, So
vietų Rusijos—88, Lenkijos— 
82, Estijos—'81, Danijos —42, 
Austrij os—32, Prancuzijoš—21, 
Rumunijos— 20, Italijos—15, 
Švedijos—16, Vengrijos —1.5; 
Suomijos—14, Norvegijos—10, 
Olandijos—9,‘ Dancigo—9, Ar
gentinos—8, Graikijos— 
gijos—5, Palestinos 
jos—4, Bolivijos 
to—2, Brazilijos 
Kanados ir Venecuelos— 
kitų pasaulio kraštų—35

Tu‘rki- 
3, Saro kraš- 
Urugvajaus, 

■po 1 ir
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DAVENPORT, la., 
Ray R. Peterson, 27 
vedė tik 6 mėnesiai, 
sišovė.šiandie savo namuose ne 
galėdamas gauti darbą. Jis bu 
vo baigęs kolegiją ir yra lan 
kęs Illinois universitetą.

NEW YORK, bal. 22.—šian
die studentai buvo suruošę taip 
vadinamus “taikos streikus”. 
Buvo laikomi skaitlingi susirin
kimai.

Veik visur “streikai” praėjo 
ramiai, išėmus Kansas univer
sitetą, kur ištiko muštynės, ka
ro šalininkams išsprogdinus du
jų bombą taikos susirinkime.

Susirėmimas su policija išti
ko ir Appleton, Wis., kur poli
cija bandė išardyti studentų de
monstraciją.

NEW YORK, N. Y. — Nancy Titterton, rašytoja ir įžymaus 
dramaturgo žmona, kuri misteriškai liko nužudyta sąvo namuose

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

Šių 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.

nanciam asmeniui 
teisė'

jėgoms, 
lavimas 
mas, o 
kesniai. 
atstovų 
nius, kad tuo galima butų pa 
dengti padidėjusias ginklavi 
mos išlaidas.

RYMAS,' bal. 22. —Iš išti
kimų šaltinių gautomis žiniomis, 
besiveržiaht linkui Addis Ababa 
italų šiaurinė armija, pasivarė

PEIPING, bal. 22.— Japonijos 
armijos Manchukuo valstybėj 
sušaudymu keturių mongolų va
dų ir dviejų nuteisimu ilgam 
laikui kalėjiman, labai pasipik
tino Išlaukinė Mongolija.

Tuo laiku’ ėjo svarbios poli 
tinęs derybos tarp Manchukuo 
ir Išlaukinės Mongolijos atsto
vų. Bet kaip * tik atėjo žinia 
apie sušaudymą mongolų vadų, 
Išlaukinės Mongolijos atstovai 
tuojaus nutraukė derybas ir su- 
gryžo namo.

Japonijos militaristai savo 
nuožmiu Šeimininkavimu* baigia 
prarasti užkariautųjų šalių pa
lankumą. Japonija buvo paža
dėjusi Mongolijai autonomiją, 
bet militaristai valdžios prižado 
nepildo ir todėl pas mongolus 
darosi vis griežtesnis nusistaty
mas linkui Japonijos.

Pilnos pagiežos prieš plėšrius 
užkariautoj irs dabar yra ne tik 
Mongolija, bet taipjau Manžu- 
rija, Korėja ir Šiaurinė Chini į a.
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LONDONAS, bal: 22. — An
glija ruošia visą eilę paklausi 
mų Vokietijai Europos saugumo 
klausimais, kad aiškiau4 sužino
ti Vokietijos nusistatymą ir su
rasti pagrindą busiančioms de
ryboms, kurias taipjau butų į- 
trauktos Franci j a su Belgija.

Manoma^ kad bent dalis tų 
klausimų jau buvo paruošta 
šiandie įvykusiam kabineto su
sirinkimui, kuriame iržsienio rei
kalų ministeris Eden raportavo 
apie tautų sąjungos tarybos ne
pasisekimą sustabdyti Italijos 
ir Ethiopijos karą.

Klausimai bus pasiųsti Hitle
riui tikslu gauti aiškesnių žinių 
apie Hitlerio paduotus bal. 1 d. 
pasiūlymus.

Tais klausimais ypač bus 
bandoma išsklaidyti Francijos 
abejones ir nepasitikėjimą Vo
kietijos mieriais. ' z

Manoma, kad Eden raportas 
kabinetui buvo labai pesimis
tiškas. Visiems darosi aišku, 
kad tautų sąjunga aplaikė di
delį smūgį.

Dabar pas anglus pradeda vy
rauti nuomonė, kad tautų są
junga nėra ko pasitikėti ir kad 
galimi -pąsiĮtįkėti vien .tik sąvo 

'todėl šalies apgink- 
bus nepaprastai didina- 
su tuo padidės ir mo

jau dabar pasiūlyta 
butui pakelti mokės-

KAUNAS.—Sergiejus Truki 
nas pernai vasarą žal. kalne į- 
žeidė 7 metų amž. mergaitę 
Balandžio 1 d. Kauno apyg. teis 
mas , Trukiną nu’baudė 7 me 
tais sunk, darbų kalėjimo.

SU ETHIOPAIS FRONTE, 
bal. 22. Desperatiškose pastan
gose neprileisti italus pasiekti 
Ethiopijos sostinę Addis Aba- hiopijos armiją, pranešė šian- 
ba, Ethiopijos kareiviai višiš-'die, kad jis sėkmingai sulaikė 
kai sunaikino susisiekimą tarp italų veržimąsi prie Warro Hai- 
Addis Ababa ir Dessye, dina 
mitu išsprogdindami 12,000 pė
dų augštumo Shulameda tarp- 
kalnį. Jis yra už 124 my
lių į šiaurę nuo Addis Ababa 
Didžiausios krūvos akmenų nu 
griuvo į tarpkalnį ir visiška 
uždarė per jį ėjusį kelią.

Ethiopai atmušė italus
ADDIS ABABA, bal. 22. — 

Valdžia šiandie paskelbė, kad 
po visos dienos kruvino muSįio 
ethiopai atmušė besiveržiančius 
linkui Addis Ababa italų karei
vius.

Užėmę pozicijas ties Tamba 
Burr, pusiaukely tarp Dessye ir 
Addis Ababa, ethiopai pakarto
tinai atmušė italų kariuomenės 
pastangas pasivaryti į pietus.

Tamba Burr yra veik vienin
telė gamtinė tvirtovė*-tarp tų 
dviejų miestų. Bet jįg .yra la
bai stipri tvirtovė, nes jis yra 
aukštai kalnuose. Per ją 
eina sieuras ir labai pa
vojingai vingiuotas kelias. 
Ir tai yra vienintelis ke 
lias, kurį italai turi būtinai per
eiti, jei nori pasiekti sostinę.

Italai pakartotinai puolė et- 
hiopus dienos laiku, bet liko 
išblaškyti, kai naktį ethiopai pa
darė kontr-ataką.

Ethiopijos karalienė per ra
dio atsišaukė į visą šalį prašy
dama pagelbos prieš puolikus ir 
pareiškė, kad ji, nežiūrint kas 
nė atsitiktų, pasiliksianti savo 
šalyje s ir savo žmonėmis.

numatyta 
(Elta).
“grandinių” 
kurie prieš

tos buvo užtinkami kieto ak
mens sluogsniai, kuriuos teko 
pamaži ardyti. Sprogdinti gi 
negalima buvo, nes tas galėjo 
iššaukti naujus įgriuvimuSr 
Dirbti irgi galėjo tik dviese, 
perduodami išimtus akmenis ki
tiems. Nebuvo laiko kada stip 
rinti sienas, taip kad ir patys 
gelbėtojai buvo nuolatiniame 
pavojuje būti užgriūtais. Bet 
laikydamies savo tradicijos, jie 
atsisakė nuo bet kokio poilsio 
iki uždarytieji nebus išgelbėti.

Ir jie savo pasiekė: 1:45 vai; 
po piet jie pramušė paskutinę 
skylę ir pasiekė uždarytuosius.

Kokį vargą, kokias baiseny
bes uždarytieji turėjo pergy
venti, tą tik jie patys galės 
papasakoti, kada atsipeikės. Bet 
ir išėmus juos iš kasyklos, jų 
gyvastis, dėl didelio nuovargio, 
perbadėjimo ir pergyventų bai
senybių, dar ilgą laiką bu*s d i 
deliame pavojuje.

Gelbėjimu buvo kilęs tokis di
delis susidomėjimas, kad gel
bėjimo darbui vadovauti atvyko 
pats Nova Scotia kasyklų minis 
teris Dwyer, taipgi atvyko No
va Scotia premjeras ir kiti 
provincijos viršininkai. Visą 
darbą sekė Kanados radio ir 
kas kelios minutės davinėjo 
pranešimus apie gelbėjimo dar
bo eig;
dupdartios ne tik Kanadoje, bet 
ir yįsose Jungtu Valstijose.

KAUNAS.—Paskutiniu laiku 
pastebėta, kad visa eilė asmenų 
tiek Kaune, tiek provincijoje 
gauna laiškus su raginimais da
lyvauti “garantuotai pelningoje” 
loterijoje. Laiškų gavėjams pa
tariama įrašyti į pridedamąjį 
sąrašėlį savo vardą,’ pavardę ii 
adresą. Penkis to sąrašėlio nuo
rašus išsiuntinėjus savo pažįs
tamiems, o pirmu4 numeriu ei- 

70 centų, į- 
gyjama “teisė” dalyvauti lote
rijoje ir “be jokių abejojimų” 
laimėti iki 11,000 litų.

Visuomenė įspėjama nesiduo
ti suvedžiojama, nes tai papras 
čiausia apgavystė ir pinigų vi
liojimas. šiaip besipelnikaujant 
asmenys įstatymo 
tvarka baudžiami.

h.4, 70 m. į pietus nuo Dessye.
Ethiopai užėmę pozicijas kal

nuose, 9,000 pėdų augštumoj 
ir yra prisiruošę ginti sostinę 
nuo besiveržiančių iš šiaurės 
italų.

Delei to ir Addis Ababa gy
ventojai aprimo, apgulimas ban
ko sumažėjo ir anglų vedamas 
Ethiopijos Bankas ruošiasi ne
nutraukti savo veikimo.

Didelės ethiopų jėgos liko 
pastatytos kalnuose ir arčiau 
sostinės, taip kad jei italams 
ir pasisektų prasimušti per pir
mas eiles, jie ras stiprų pasi
priešinimą visą kelią.

Italai už 70 m. nuo Addis Ababa

MEXICO CITY, bal. 22. — 
Ginkluota banda maištininkų 
katalikų, kuri degino mokyklas 
Puėbla ir Ver Cruz valstijų pa
sieny, liko išsklaidyta susirė
mime su federaliniais karei
viais. Vienas maištininkų liko 
užmuštas, o 8 sužeisti.

Vienoj vietoj katalikiški 
maištininkai sudegino gyvą ir 
mokytoją, o kitoj vietoj nu
pjaustė mokytojui ausis.

Maištininkus vytis liko pa
siųsti kareiviai. Nors kraštas 
tam buvo labai nepalankus, kal
nuotas, bet kareiviai vistiek 
prisivijo maištininkus ir tol su 
Jais kovėsi, iki išsibaigė jų 
amunicija.

Prokuratūra kalt, aktą jau' 
surašė ir bylą perdavė rūmams, 
kad paskirtų spręsti.

Kariuomenės teisme nuteis
tųjų Gražiškių n bylos dalyvių 
advokatais buvo kreipęsi į apel. 
rumus, prašydami nuteistuosius 
ligi teismo iš kalėjimo paleis
ti, bet advokatų prašymai ne- 
pątęnkinti.
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James Mullen

James J. Mullen, 
vo- senato komiteto 
liudyti. Jis liudijo, 
negie—Illinois Steel 
ja jam siūlė šnipo darbą. Vadi
nasi, šnipinėti,4 ką darbininkai 
veikia.
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Tuoj aus prasidėjo gelbėjimo 
darbas. Bet įgriuvimas buvo 
taip didelis, kad jis visiškai už
darė įėjimą į kasyklą. Tada 
prasidėjo atkakli dešimties die
nų kova už jų išgelbėjimą.

Bandyta prasikasti į kasyk
lą kitu keliu, bet ir tą kelią 
akmenys greitai uždarė. Teko 
pradėti kasti visai naują šaf 
tą, kad pasiekti uždarytuosius.

Kartu pradėta gręžti mažą 
skylę pravedimui vamzdžio, pei 
kurį galima butų susižinoti su 
uždarytaisiais ir paduoti jiems 
maisto. Tik šeštadieny pasisekė 
pabaigti gręžimą vamzdžio ir 
sužinota, kad visi trys tebėra 
dar gyvi.

Gelbėjimo darbas pasidarė dar 
smarkesnis, atvykus specialiems 
gelbėtojams. Tečiaus adv. Ma 
gili neatlaikė didelio vargo ir 
pasimirė sekmadienio naktį. '<

Į kasyklą pradėjo sunktis 
vanduo, kas dar labiau pablogi
no uždarytųjų būklę, nes jiems 
teko stovėti vandenyje, nuo kO 
sutino jų kojos ir pasidarė la
bai skaudžios. Juos apėmė be- 
jėgumas ir paliovė valgyti.

Gelbėtojai dirbo be jokio po' 
ilsio per keletą dienų, ant kiek 
vieno žingsnio susitikdami vis 
naujas kliūtis. Kada išrodė, kad 
štai tuoj aus juos pasieks, atsi 
rasdavo naujų kliūčių, kurios 
jų darbą sutrukdydavo. Nuola- send judėjimą

Anglija ruošia eile IŠGELBĖJO DU UŽDARYTUOSIUS AUKSO 
KASYKLOJ
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licija, kuri netrukus pagavo 
žmogžudį, bes jis Šimkienei bu
vo gerai žinomas.

Pasirodė, kad tasai žmogžu-
šiomis dienomis pas vieną 

lietuvę, kuri laiko alinę, užsu
ko du jauni vyrukai. Jie buvo dys Šimkienės namuose išgy- 
gražiai .apsirengę ir stengėsi ■ venęs penkioliką dienų. Nuomą 
sudaryti įspūdį* kad turi daug už kambarį sumokėjus mkaiafe; 
pinigų. Kiek pabuvę, jie pasi-. Išsikraustęs kitur gyventi, jis 
sakė, kad norį iš jos biitnį pirk-1 vlš dėlto Šimkienei nedavęs ra- 
ti. Esą vieta jiems patinkanti mumo, — vis lindęs ir piršęsis* 
ir jie dėl kainos nesidėfėšią. kad Šimkienė tekėtų už jo, Ma* 
Netrukus susitarė. Nutarė dė- tytl, jia buvo labai ją įšimylė- 
rybas baigti kitoje vietoje. Ėe-!jęs ir todėl iš pavydo nudurs 
važiuojant Vienas "pirkėjų*’ pa* hudbalj.

NAUJIENOS, Chicago, W
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iėj juo Lietuvos žibbhių ijfcšta 
darėsi sunkesnė, — jUms teko 
dide&ni mokesčiai mokėti.

Didelių . mokesčių apkrauti 
Lietuvos ukininkąi nebegali jau 
Ušimokėti. Juk ne iž 
prasidėjo ūkininkų neramumai, 
kdrie neįvedė prie kruvinų sli- 
sirėmimų. žuvo keli ūkininkai, 
o nemažas skaičius atsidūrė ka • 
Įėjimuose.

Kiekvienais 
aplanko nemažas skaičius ame
rikiečių. Jie turi progos susi’ 
pažinti su Lietuvos ŽinbUilI 
venimu. Grįžę | šių šalj, jie be
veik visi vUdėtiai kalba t, Lietu’- 
vos žmones lafevėi neturit jų 
gyvenimas y r a sunku s.

Kitaip kalba tik tie, kurie 
yra susilankę* atbą bėtii tikisi 
susiiauktli iš ^ųįbhos malu; 
nių. Tai^, ik lietu Vos žmonių 
pavergimo tikisi ^usliaukH sau 
naudos* '

Bet su tokios Pušies karje
ristais nėra feikaiu skaityti^ 
Milžiniška Amerikos lietuvių 
dalis y fa d^ftiokfatiškb nusista
tymo. Gyvendami laisvoje šaljF 
j e, tie1 lietuviai išmoko laisvę 
vertinti. Tokios lalSV&s jiė gei
džia ir savp / tėVyUėb

Tų laisvės mylėtojų pareiga 
yra kuo Skaitlingiausia daly
vauti kongrese. Todėl dirbki
me, kad kongresas butų gau
singas ir sėkmingas.

Turime atminti štai.ką: nors 
kongresas tiesioginiai Lietuvos 
žmonėms negalės demokratiš
kos santvarkos iškovoti, bet jis 
sustiprins jų pasiryžimą tęsti 
kovą tol, kol, pagaliau4, liaud
žiai bus leista i-pasisakyti, ko
kios tvarkos ji pageidaują. O 
•pasisakyti ji galės tik tada, 
kai bus sušauktas demokratiš
ku budu sušauktas seimas.

Be to, šiaip an- taip, šu kon
gresu turėš skaitytis ir dabar
tinė vyriausybė, kuriai vis dėl
to rupi su Amerikos lietusiais 
palaikyti gerus Santykius.

Seniausia Ohio vąlštijųs 
gyventoją

šiomis dienomis šventė savo 
103 metųf amžiaus sukaktį 
Annie Harvey, kuri gyvena ad
resu 10710 Ėųgjevvood Avė.

Jos vyras ir septyni sūnus

jifems teko

'h V;■ v* ,u-.iu' ,
.... • ....

metais Lietuvą

Ufei vietiR dUktė jau yfa mi- krašto nuo įsteigimo socialis- 
tiškos tvarkos.

— Jonas Jarus.K0VU su gęitiblefiaiš ir 
raketieriais

Toledo, ohip* — Advoka 
tas Mark Winęhester, taip sa
kant, pUSkeibė mirtiną kovą vi
siems gembleriams ir raketie- 
riams. O ypač po to, kai nu
kentėjų jė nadiaS nuo bombos. 
Manoma, kad raketieriai kęsk 
nosi jį nužudyti.

ŽUVo darbininkas
Y<)UNGSTOWN, Ohio.—Wil- 

liani Dmiahue, Erie geležinke
liu darbininkas, liko * vagono 
pfie eėmentihėš Sienos prispau 
štas Ir sutriuškintas;

Darbai Siamu mieste eina vi- 
dutiniškaii Tačiau bedarbių vis 
dar nemaža yra. V /

• X

300 darbthlnkiĮ paskelbė 
streiką

— SUstrei- 
kavų apię SČO Seamless Tubo 
kųmpUnijėS darbininkų* Streiką 
jie paskelbė po tb) kai liko pa
leisti 12 darbininkų, kufiė at
sisakė dirbti šeštadieniais po 
pietų, Darbininkai reikalauja, 
kad pašalintieji darbininkai bu
tų grąžinti.

Mažina išlaidas
ĖĄST L1VEHPOOL, Ohio — 

BUVO kilęs sumanymas paleisti 
Ž6 poliemonus ir 14 ugniage
sių, kad sumažintų miesto iš
laidas. Tačiau miesto taryba 
tam sumanymui pasipriešino. 
Ji pareiškė, jog dėl policijos 
ir ugniagesių štabo sumažini
mo gali skaudžiai nukentėti 
miestas. Vietoje to taryba nu
tarė visokiems miesto Maldinin
kams apkarpyti algas* Juo la-

."'i' V. į / "n. i

čia kai 
mirusio- 
Kaip ir

Ketvirtadienis, bal. 23, 1936
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biau, kad kai kurių algos yra 
tikrai riebios. Tą nutarimą 
įvykdžius atsiras pinigų polica 
monų ir ugniagesių algoms.

Taftas smerkia “naująją 
dalybą”

SALEM, Cihio. — 
bėjo Robert A. Tai: t, 
jo prezidento sūnūs,
jo tėvas, jis y ta republikonas. 
Todėl aišku, kad prezidentu 
Rooseveltu jis labai yra nepa
tenkintas, Savo kalboje jis pa
reiškę kad “natijoji dalyba” 
vedanti* kraštu į socializmą. 
Girdi, jei valdžia pradėsianti 
kontroliuoti privatišką įmonę, 
tai niekas nebegalės sulaikyti

A.L.Davidoms, M.D.
4910 S. Michigan Avė.

Tel. Keavood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio-- ■ ...... - ....

Dr. V. A. Šimkus 
gydytojas ir chirurgas 

Valandos riiwjt iki 4 hnuo 7 iki 1
Vai.. Nedėllorrils nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted SL 
Tel. Boulevard 1401

I IĮ.............................. ■" ‘,I.||W  1 -■«........................ II ■

Pbohe Canal 6122
Dr. S. Biežis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—8 Ir 71—8

Seredomis ir nędčl, pairai sutarti
Rez. So. California. Avenue

yrit reikalui

ADVOKATAIprišlpa- 
šešerius

reiškė, kad jis turįs sustoti Rp- 
tiekoje ir nupirkti kažkokių' žino, kad jam tekę 

mėtUš sėdėti MbUndšVillė, W* 
Va., kalėjime, j kalėjimą pate
kęs Už kasyklbs išsprogdinimą.

Šimkienė jau du kartu buvn 
ištekėjusi. Još pirnias vyras 
bUVo ŠZyška, ŠU kuriuo prigy- 
Vėflo dvi dukteris. Vyresnioji 
duktė yra 20 iriėtų amžiaus. 
Antras jos vyras buVo Šimkus, 
nuo kurio ji atsiskyrė prieš keL 
veriuš metus.

Stispeftdhvd polleijoš

Policijos kapitonas Louis J. 
Cadek liko suspenduotas. O su- 
spdenduotas liko todėl, kad pa
sirodė, jog jis yra perdaug 
“taUpiis’1: turi pasidėjęs į ban
ką $100,000.

Cadek policijos departamen
te tarnauja nuo 1909 m. Pėr 
visą tą laiką iš algų jis surin
ko $66,000.

Taigi visoki matematika it 
visokie apskaičiavimai negali 
išspręsti problemos, kokiu bu
du Cadek galėjo daugiau i ban
ką pasidėti nekaip uždirbo ? 
šiaip ar taip, dvasia šventa jis 
negyveno.

Dabar aiškėja, kad prohibici- 
jos laikais kapitonas Cadek tu
pėjo miestą “sahšinti”. Vadina
si, žiūrėti, .kad pebuįų slapta 
munšainas pardavinėjamas, P,a 
staruoju laiku jis “naikino” 
gėmbleriavimO landynes.

Tos pareigos nors ir nėra la
bai malonios, bet dažnai labai 
pelningos. Progų pasipinigauti 
yra labai daug* Tad ir kapito
nui Cadek yra prikišama, kad 
jis tuos tūkstančius susikrovęs 
iš kyšių, Ryšium su tuo kelia
ma jam ir byla*

Kad kokios, bylos nagrinėjį 
mas gali būti įdomus* Tačiau 
kai kurie mano, jog teismas 
vargu daug ką galės iškelti j

Policijai žmogžudys

vaistų. Girdi, jo pažįstamas 
- daktaras važiuojąs j Holly* 

wood ir jam tie vaistai esą. la
bai reikalingi. Pats jų jis ne
galįs gauti, tad jis mokąs jiems 
daug daugiau nekaip vaistai 
kaštuoja. Girdi, jei nupirksi Už 
šimtą, tai iš daktaro gausi du 
šimtus dolerių. Visą transpor- 
taciją galima padaryti per pu
sę valandos.

Nusiskundė vyrukas, kad jis 
su savim neturįs labai daug pi
nigų ir pasiūlė moteriai stoti | 
"kompaniją”. Moteriai pradėjo 
vaizduotis labai didelis pelnai 
Ji sumanė susyk pasidaryti 
daug pinigų: investuoti penkis 
šimtus dolerių, kad iš daktaro 
galėtų gauti visą tūkstantį*

Nieko nelaukdama ji pasiūlė 
vyrukams važiuoti j vieną vie
tą, kur ji tikėjosi penkis šim
tus dolerių gauti. Laimei, pasL 
taikė taip, kad pinigų ji tėti 
negavo. Kai pirkėjai patyrė, 
jog ji pinigų negavo, tai jie 
tuoj kažkur dingo.

žinoma^ 1a! moteriškei buvo 
paaiškinta, kad tie "pirkėjai” 
bandė iš jos pinigus išvilioti. 
Dabar ji ir pati supranta, kad 
kažkokie žulikai beveik ją pa
gavo ant meškerės. Vis dėlto 
reikėtų šiek tiek pagalvoti ir 
nepasiduoti taip lengvai viso
kiems prigavikams.

Baigė radio programas
o

Clevelando Vaizbos Butas 
baigė Velykų dieną lietuvių ra
dio programas. Tačiau kitą ru
denį ir vėl mano programas 
pradėti, jei tik atsiras pritarė
jų. Vadinasi, žmonių, kurie pri
sidės prie išlaidų padengimo. 
Per šį sezoną biznieriai turėjo 
panešti gana sunkią finansinę 
naštą. Kai kurie finansiškai 
rėmė visas 22 radio programas. 
Tokiu budu jiems atsiėjo apie 
šimtas dolerių. Per visą sezoną 
radio programoms išleista apie 
poras tūkstančių dolerių.

Dainuos Drangelienė
Teko patirti, jog gegužės 17 

d. p-ia Drangelienė atvyks į 
Clevelandą ir dainuos Lietuvių 
Svetainėje. Taigi ir clevelandie- 
čiai turės progos išgirsti tą pa^ 
sižymėjusią dainininkę. Ji taip 
pat dainuos ir iš WTAM radio 
stoties.

Beje, seimo rengimo komisb 
ja, rodosi, pasiuntė kvietimą 
p-iai Drabgelienei, kad jie dai
nuotų šeiminiam koncerte.

Nudure lietuvį peiliu
Jono Mauručio užeigoje pir

mu kartu Antanas Budbalis su
tiko Jievą Šimkus. Susitiko ir, 
kaip yra sakoma, iš pirmo pa
matymo įsimylėjo. Pasilinksmi
nę kiek užeigoje, abu išėjo na
mo. žinoma, Hudbalis palydėjo 
motet| namo (1388 E. 66 St.). 
Prisiartinus prie namų pasiro
dė, kad ten laukia kažkoks vy
ras, kuris tuoj ėmė sU Rudba- 
liu argumentuoti.

Kada vyrai barėsi, tai Šim
kienė užbėgo ant antro aukšto 
ir 'ten išbuvo apie 10 minučių, 
Nulipusi žemyn ji. jokių argu
mentų nebegirdėjusi,>— viskas 
buvę ramu.

Bet Štai prie kaimyninio na
mo gulėjo negyvas Rudbalis, 
kuris buvo peiliu nudurtas. ži
noma, tuoj buvo pašaukta po-

misi Amferikpa iiėtųvių kprigrė- 
sų dėftidkr^tiškai ivarkul M» 
štęigti. Juo ląbiąų, kad kbb\ 
gtėš&š bus laikomas CleVelaride. 
Manoma, jog ii {Vairių koloni
jų suvažiuos labai daug lietu
vių.

Kongreso reikalas yra Višų 
musų reikalas. Kokių įsitikini
mų mes nebūtumėme, bet jeigu 
Lietuvos žmonėms geidžiame 
laisvės, tai turime kongresui 
pritarti*

Šioje šalyje mes turime žo
džio ir susirinkimų laisvę. Jei 
butų bahdoma ta laisvė atimti 
tai mes tikrai pasipriešintumė
me tam. Kad Lietuva galėtų 
tinkamai tvarkytis, tos rųšies 
laisvė jai būtinai

Kada ^Llėtuva neturėjo dar 
nepriklausomybės, 
Vojo dėl laisvos 
reikalavo susirinkimų laisvės. 
Tie reikalavimai buvo iškelti 
Vilmauš seime.

Kai prasidėjo sunkioji kova 
dėl Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimo, tai visa liaudis bU\*> 
įtraukta į tą kovą. Ji kovojo su 
didžiausiu pasiryžimu, nes tikė
josi šUšilaukti tikrai riepriklaU- 
sbmoš ir laisvos Lietuvos. To-, 
klos Lietuvos, kUrios vadovybę 
galėtų rinkti pati liaudis,

Bet vbs Spėjo Lietuvos žmo
nės atsikratyti svetimo jungo; 
kaip jiems ant sprando užsi
rioglino saviškiai, kurie ryžosi 
savivališkai valstybę tvarkyti.

Ir ką šiandien mes matome? 
Lietuvos žmones neturi teisės 
ofgattižUotis. Jie neturi teisės 
laisvai rinktis ir savo reikalus 
spręsti. Neturi nė laisvos spau
dos. Lietuvos laikraščius fakti-! 
rtai cenzorius redaguoja: jis re
daktoriams padiktuoja, ką jie 
turi rašyti ir ko hėrašyti, 
' Mums taip pat yra gerai ži
noma, jog neturtingieji niėkUr 
nėra prileidžiami. Kraštą valdo 
Antanas Smetoną, sU savo gi
minaičiais. Tos klikos pastatyti 
valdininkai prieš liaudį hėa£ša-i 
ko. Iš tiesų jie ir yra tam pa
statyti, kad liaudį galėtų engti.

Tautiškoji valdžia giriasi tuo, 
kad ji visuose miesituose ir 
miesteliuose pastatė daug gra
žių valdiškų įstaigų. Ta- staty
ba atsiėjo daug pinigų. O iš 
kur tie pinigai buvo surinkti ?. 
Aišku, kad jie buvo surinkti 
visokių mokesčių pavidale. Juo 
gražesnius pastątus valdžia šia-
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Clevelando moterys 
darbuojasi

Clevelando moterys yra pasi
ryžusius pastatyti fontaną L. 
D. darželyje. Daugelyje vietų 
jau buvo sušaukti susirinkimai, 
kuriuose Susirinkusios moterys 
svarstė budus, kaip sukelti pi? 
nigų.

Patartina tuo reikalu visoms 
moterims susirūpinti. Federalė 
valdžia darželių įrengimui pa
skyrė nemaža pinigų, Tačiau 
reikia ir mums patiems su- 
brusti ir baigti darželio puoši 
mo darbą.

Tėvams žinotina
Liko išleistas patvarkymas, 

kuris draudžia vaikams gatvėse 
žaisti. Tuo budu norima ap
saugoti vaikai nuo nęlaimingų 
atsitikimų. Dabar dažnai pasi
taiko, kad gatvėse žaidžiantys 
Vaikai lieka automobilių suva
žinėti. Tų nelaimių dažną! tie
siog negalima išvengti, nes vai
kai, kaip yra sakoma, patys po 
automobilių palenda.

Vaikams žaisti yra įrengtos 
tinkamos aikštės. Ten jie ir ga
li žaisti, kiek tik nori. Nuo da
bar policija yra pasiryžusi bu
driai žiūrėti, kad vaikai nesb 
painiotų gatvėse* Tėvai, kurie 
neprižiūrės savo vaikų, bus lai-, 
komi ątsakomingi.

Clevelandiečiai susidomėjo 
šaukiamu kongresu

Turiu pasakyti, jog nemažas 
būrys clevėlandiečių gyvai do-

v.

tai visi ko- 
spaudos; visi

Siunčiam GėlėsTelegramų į Visas 
Pasaulio Dalis, 

LOVEIKIS 
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms. Bankietams 
ir P a grabams

3316 So. Halsted St.
Tel. BOUIevard 73.14

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St, 
Kamb. 1481-1484—Tel* Central 4411-2 
Namu ofisas—8328 So. Halsted St. 
Valandos Vakarais nuo 6 iki 8:80.

Tel* Boulevard 1810.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniai.- 

bhgal (sutarties.

onas Repui

Tel. Office Wentworth 6330

Valandos 1—4 po pietų. 7—8 v. vak 
ilskyniS seredomiz ir iiibatomia.

Mrs. Anelia K. Jarus?
Physical Therapy 

j and Midwife
6630 S. Weėtcm 

n Avė., 2hd floor
Hemlock 9252 

Patarnauju prie 
girtidVmo namuo 
se ar ligohinSse^ 
duodu mašsage 
electrio t r e a t- 
pierit ir magne- 
iic blanketfi ir ti. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISH
Lietuvi, Advokatas 

4631 SOtJTH ASHLAND AVENE 
Rėš. 6515 So. Rockwell St* 
Telephone i Reoublic 9728

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridsreporto ofisas 

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

Miesto ofisas
100 No* La Šalie St. Room 910 

Central 5541 
Rezidencija

8407 Lowė Avė. Tel. Yards 2510

Phone Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezel’is

Dentistas
4645 So. Ashland A ve. 

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedelio, Seredoi Ir 
Pžtnyčios 6 iki 9.

Telefonas Canal 1175. ‘ 
Naftai: 6459 8* RockweU Street 

Telefonas Republic 9600.

A. A. SLAKIS
i ADVOKATAS

111 W. washiiigton St
Room 737

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

Gyv. vieta: 6733 Črandon Avė, 
namu Tel.: — Hyde Park 3395 -

a*wl^.,ilii ilw,HM,.*įl.^iWilwi- m. ................

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

vak. Nedėlioj pagal sutarimą.
Ofiso Tęl.: Boulevard 7820 
Naftų Tek: Prospect 1930

' .........- ■ ■■ ------------------------

Dr. T. Dundulis
GY a7Soa’

Telefonas Virginia 0036
Ofiso valandos nuo 2—4 Ir nuo 

6—8 t* vak* Nedėlioj pa*al sUtatti 
ii......  ■■■ii ■.■i.... ■*! nU -.■i-iii*. >ri>. ■ *■!!**>■»

• f Kiti Lietuviai PaktORb
Ofiso valandos:

Dr.Cojistancė A.OBntis 
GYDYTOJA ?IR CHIRURGAS 

Ofisas
2408 W. 63rd St. 

Rėš.
6000 Se. Campbell Avė.

—m*

Kai Sveikata 
PAVOJUJE

Tuomet ne laikas dOl 
abejotinų 

Eksperimentų 
X-RAY 

ĘKZAMINACIJA 
Krari° ir šlapumo Ištyrimas 
Užtikrina Teisingą Diagnozą 

Ir Tinkamą Gydyhuj;
Atsilankyki! šiandien ‘ir padarykit Plr- 
tfii> Zhigtetiį pi:id Atiiaiijiriinio Gyvumo ir 
Geros Sveikatos. Tūkstančiai serga ir 
sirgmlinoja d61 apsileidimo. Daugelis g-ali 
atgauti savo sveikata.; Kiekvienas ligonis 
bus speeiališkai prižiūrimas ir lengvai 
gali pasinaudoti medikalio mokslo pada
rytais išradimais..

Vyrai virš 40!
' Modikallš mokslas atradd, kad ligos pas 

vytus virš 40 tankiai paeina nuo suirt- 
md Prbstate gilds. Ši g!16 sutinsta ir 
nebeveikia kaip reikia. Nebent ji bus pa
gydyta, ji gali pablogėti. Tam tikras pa
tobulintas treatmontas kuris paliečia 
šia prašalina sutikimą, ’ pagerina 
elrkuliącija kratijo, nutoųuoja jr stiihu- 
lihoja. Dauįrhns ligonių rcportiioja pa- 
gėrinima beveik per vieną naktj. . Kiti 
Vėl sai«J, kad jie j savaitę laiko jautėsi 
pajaunėję.

NEGAIŠINANT laiko 
AR DARBO.

MĖŠLINES LIGOS
Be peilio, be deginimo, be Skaustho mėš
linės likeriai Kraujini tumcrial, Fissu- 
res, Fistulos, ■ Prutitųs f (Niežančlos Pi
lės) Prostatltls .it visos Mėšlinės ligos 
pagydomos musų švelniu V A R I CU R 
Metodu. *

Daugelis- žmonių mano, kad jie serga 
puo KHEUMATIZMO, NEURITI8. NĖR- 
VIŠKUMO, ĮNEŠTŲ^ PŪSLES, arba kitų 

•tehrohlšlai ligų, kiiottiot liga tikrai pa^ 
eina nuo VARICOSE GYSLŲ. ULOĘRIŲ, 
SKiLViO Ligų arba nuo MESLINE8 
SUje/gu)' turite kokia nors Liga, 
apie kuria nėnusimanate, atsilankykite 
pas mus pasitarti..
VARICUR Metodas padaro tūkstančius 
linksmais—KODĖL NE JUS?

REIKALAUKI^ KNYGUTfiS

Mes nelmain nieko už Ištyrimų Kraujo 
ir Slapumo

OFISO' VALANDOS: 9—8 kasdien. Ant
radieniais ir Penktadieniais tiktai 9 iki

• G.—Sekmadieniais —O |kl 1 v. .po plot.

VARICUR
INSTITUTĖ

64 West Raridoifth Stfė*‘t 
4-tos lubos (iarrlck Tlieater * Bldg.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPAS

EUDEIKIS 
m TĖVAS 

REPublic 8340

AKIU SPECIALISTAI

Phone Prospect 6376
Dr. John Russell
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Tel. Hemlock 6141

Laidotuvių Direktoriai

,t, |i > ĮUtf I, I I r-.-Įj » .1 ---T

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
YARds 1741—1742

Nariai Chicagos* Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių ABočiaeijos.

PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ. 
Turinię^oglyęias Visoae Miesto Dalyse.

s 
na w«Bt isth avi

k M. SKUDAS ' ' |
jet Phone MonTOė 8877 .

Į 1648 Wėšt 46th St
I. J. ZOLP

teet Phones Boulevard 5208-8413

460M? S. Itėmita
Biighion Park Sk;

M EUDEIKIS į
ge AVenue Phones Yards 1741-1742
/rius, 4447 S. Fairfield, Laf. 0727

| LACHAWICZ ii- SŪNUS |
I 2814 WeMį 23rd I’lace Ph°nes Gandi 2515—Cicero 5927

1 S1 4244 C. LACHAVICZ> JM< Pullman 1270 arba Canal 2515 |

409!

«»» ■ “ ■ L ♦, •» J TUK “ J • “•

r
i Archer Amu

UULEVICIUS
$ ’ Pbohe Lafayettė 8572

Į .. ?'v-
8818 idmriOft Avė

A
8307 Liiiųanįęa Av€

, P. MAŽEIKA ......  1
Phone Yards 1188

■ i ■ .(-***.*^„ -V  

. MASALSKIS
iiiUę Phone Ęoulevard 4189

. • X į>ETKUS ...................... ' 1
1410 South 40th Court Cieeto Photie Cicero 2109

•...  J. P. RADŽIUS
668 West 18th Street Phone Canal 6174

DR. VAITUSH, OPT. 
• LIETUVIS 

Optometrically Aklą Specialistas.
Palengvins aktu įtempimą, kuris 

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

mos be akiniu. Kainos pidau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Tel. BouleVard 5914 Diena ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 1 
iki 8:80 V. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St

CHICAGO. ILL.

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu^Dirbtuvi 
756 West 35th St 

kampas Halsted St.
. Valandos nuo 10—4. nuo 6 iki 8 
NedSliomis nuo 10 iki 12 vai, dieną.
ii Iifii 111111 ■ |- r- II Niiuiiii.-I Iii • ' I i'- i m h.

LIETUVIAI
Gydytojai Ir Dentistai

Amerikos Lietuviu Daktaru
Draugijos Nariai.________

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

2400 Wėst Madisoii Street
Vai. 1 iki 8 po pietų. 6 ild 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Narna telefonas Bransvrick 6597

Ofifeo Tol Boulevard 5918
Rez. Tel. Victory 2848

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

Ofiso Valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80 
taediliomis nasrai sutarti

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per M 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas Dgah 
vyru, moterų ir vaiku pagal nau
jausius metoduš X-Ray Ir kitokius 
elektros prietaisus^

Ofisas ir Laboratorija:
1934 W. 18th SU netoli Morgan Si

Valandos nuo 10—12 pieti Ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro.

Tek Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 675S ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
CHICAGO.bILL.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vąl. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po (lietu ir nuo 7 Ud 8:80 vai 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4681 SODU? ASHLAND AVB.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 3 po pilote 

7 iki 8 vai N«dil. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 2400

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
' Rez. TaL Drexel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gvdytojas ir Chirurgas 

Moterišku, Vyrišku, Vaiku ir vist 
chronišku lijm.

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

liomi* ir šventadieniais 10—12 
diena.
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KĄ ŽMONES MANO
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Dėl Dr. Rutkausko 
straipsnių

———- . '
Dr. A. K. Rutkauskas tei

raujasi, ar Dr. J. šliupas esąs 
“didvyris ar karjeristas“.

Nebūtų nieko nuostabaus, jei 
panašų straipsnį rašytų koks 
nors atžagareivis. Bet juk Dr. 
Rutkauskas dedasi pažangiu ir 
demokratijų mylinčių žmogumi, 
todėl jo raštai apie Dr. šliupų 
labai keistai skamba.

Esu priverstas manyti, jog 
tais straipsniais, kurie buvo į- 
dcti “Naujienose“, Dr. Rut
kauskas suveda su Dr. šliupu 
kažkokias senas sąskaitas. Vei
kiausia dar iš tų laikų, kada 
ir pats Dr. Rutkauskas su kle
rikalų šulais palaikė glaudžius 
santykius.

Dr. Rutkauskas daug mažiau 
pasižymėjusius Lietuvos rašy
tojus skaito didvyriais. Didvy
riams jis skiria Jėzų, Gandhi ir 
kitus, kurie kankinosi ir muči- 
josi. Tokia didvyrio sąvoka dau
geliui bus nepriimtina.

Toliau sakoma, kad Dr. šliu
pas “Aušros“ laikais pabėgęs 
nuo rusų žandarų. Nejaugi tai 
yra nusikaltimas? Dr. Rutkaus
kas turėtų, rodosi, žinoti, kad 
nuo rusų žandarų pabėgo ne 
vien tik Dr. šliupas,—pabėgo 
Dr. Basanavičius, Dr. P. Gri
gaitis ir daugelis kitų.

Prikiša Dr. J. šliupui, kad esą 
jis iš Lietuvos valdžios išsirū
pinęs pensiją. Turiu pasakyti,

jog pensija buvo paskirta ne 
vien tik Dr. šliupui, bet vi
siems aušrininkams. Ir tą pen
siją paskyrė ne Smetonos val
džia, bet demokratinė, kaip ta
tai buvo “Naujienose“ nurody
ta.

Dr. Rutkauskas sako, jog Dr. 
Šliupus prirašęs keiksnojančių 
knygų laisyamanybės klausimu. 
Tai neatitinka tiesos. Dr. šliu
po knygos yra moksliško turi
nio. Pavyzdžiui, imkime kad ir 
“Spėką ir Medegą”. Juk tai yra 
gana stambus veikalas, kurį Dr. 
šliupas išvertė iš vokiečių kal
bos. Turit? aš ir daugiau jo. 
parašytų knygų, o taip pat 
“Laisvosios Minties“ komple- 
tus. Galėčiau visą tai Dr. Rut 
kauskui parodyti, ir tegul jis 
ten suranda keiksnojančių raš
tų. f

Prikišama Dr. šliupui ir tai, 
kad jis prieš Gabrį ant kelių 
nepuolė, kada tasai iš Paryžiaus 
į ^Ameriką atvyko. Atsimena
me labai gerai, kad tarti kleri
kalų diplomatui, kuris “kovojo“ 
dėl Lietuvos laisvės Paryžiuje 
sėdėdamas, buvo priešingi visi 
pažangieji Amerikos lietuviai. 
O taip dalykams susidėjus ne
buvo reikalo jį remti nė Dr. 
Šliupui. Gabrį rėmė tik kleri
kalai ir Dr. Rutkauskas, ir rė
mė todėl, kad tas vadinamasis 
“diplomatas“ dirbo ne tik Lie
tuvai, kiek klerikalų gerovei.

Baigdamas turiu štai ką pa
sakyti: tikra bėda yra su tais 
musų mokytais veikėjais, kurių 
klaidas tenka • nurodyti juodo 
darbo žmogui.

—Jonas Bardauskas.

iš

KORESPONDENCIJOS

Carnegie. Pa.
SLA. 128 kuopos nariai kaip 

vienu balsu balsavo už pažan
giųjų kandidatus

Balandžio 19 d. įvyko SLA. 
128 kuopos mėnesinis susirin
kimas, kuris buvo laikomas ad
resu 306 Chestnut st. Susirin
kimas ėjo labai sklandžiai ir 
tvarkingai. Balsuojant SLA. 
Pildomąją Tarybą, visi dalyva
vusieji nariai atidavė savo bal
sus pažangiųjų kandidatams. To
kiu budu BagočiuS, Mažukna, 
Jurgeliutė, Gugis, Mikužiutė, 
Miliauskas ir Stanislovaitis gavo 
po 10 balsų.

Delegatu į SLA. seimą liko 
išrinkta J. širmaičiutė. Kuopa 
nutarė taip pat pasiųsti dele 
gatą į Amerikos lietuvių kon
gresą demokratijai atsteigti. 
Kongrese kuopai atstovaus E. 
K. šiurmaitienė.

J. šiirrmaičiutė, kuopos orga
nizatorius, pridavė vieno naujo 
nario aplikaciją. Aplikantas 
kaip vienu balsu buvo priimtas 
į kuopą. Skaityta keli laiškai, 
kuriais kviečiama dalyvauti 
bendruose pasitarimuose bei su
važiavimuose. Laiškai susirin
kimo buvo priimti; Suvažiavi 
mai įvyks gegužės 17 ir 24 d.d. 
Pittsburge. Ten btfs ir 3 ap 
skričio konferencija. E. K. 
šiurmaitienė ir J. Gataveckas 

. buvo paskirti atstovauti kuopai 
tuose suvažiavimuose.

SLA. 128 kp. sekr.
E. K. šiurmaitienė.

Gary, Ind.
SLĄ 284 kuopos iškilmės

Ateinantį sekmadienį, dai 
saulei nenusileidus, iš visų 
kampų ir kraštų susirinks bū
riai lietuvių į Hungarian Hali, 
prie 11 avenue ir Harrison.

Mat, vietos Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoj 284 kuopa 
rengia savo iškilmes. Jai tal
kon atvyks chicagiečiai ir ei- 
ėeriečiai. Dr. Montvidas ir p-le 
Mikužiutė pasakys įspūdingas 
kalbas, nuo jų neatsiliks or
ganizatorius K. P. Deveikis it 
radio kvartetas. V. Ascila su 
p. Gumauskiene visus links
mins.

Visi atsilankykite.
— Aš taipgi busiu.

Cleveland, Ohio
Latviai Stato Operetę

Clevelando latviai rengiasi 
didelėms iškilmėms ir gegužės 
25 d. Bohemian-American Hali, 
8802 Quincy Avė., statys pa
garsėjusią Reinerio operetę 
“Žiemos prieki kainos“.

Svarbiausią Gretos rolę su- 
dąinuos dainininko Leonardo 
Brunyaldo geriausia mokinė — 
Lina Masosol, chicagietė. Gir 
dėjome, kad ir daugiau chica- 
giečių važiuos į šias iškilmes.

Malonu butų, kad ir vietos 
lietuviai atsilankytų ir susipa
žintų su savo kaimynų daile— 
bei muzika. MJ. ’

__________ NAUJIENOS, Chicago, III
IM***M7*M—i Hilui i 1 iiihi«<<

Kaimo gydytojas gavo septinta automobilį

Allan Roy Dafoe, žymiausias pasauly kaimo gydytojas, parvažiavo 
Oshawa, Ontario i Callender su nauju Chevrolet coach. Tamė automo

bily jis parsivežė ir garsiąsias Kanados penkiukes. Tą automobili' jaip 
asmeniniai pristatė General Motors of Kanada prezidentas R. S. Mac- 
Laughlin. Tai jo septintasis puo to laiko, kai jis atsisakė nuo arklių 
prieš dvidešimts metų. Tas automobilis yra su pagerintais prietaisais, su 
elektros laikrodžiu, radio, defrosteriu, langų valytojų ir kitais prietaisais, 
kas ypatingai palengvina jo tolimą ir vienatvės kaimo kelionę.

Grinoriaus” Įspud 
žiai Amerikoje

Garsinkitės “N-nose”

Chevrolet-Kovo ir 
pirmo ketvirčio 

išpardavimas
Detroit, balandžio 23 d. Chevrolet 

per kovo mėnesi turėjo didžiausia 
išpardavimą istorijoje, išparduota 
126,119 vienetu. Taip pat padary
tas naujas rekordas ir per pirmo- 
ketvirčio išpardavimą, iš viso išpar
duota 272,149 ir vėl 97,839 daugiau 
nejru tą pati laika praeitais metais. 
1928 m. buvo aukščiausias rekordas 
vienam mėnesiui, sudarantis išviso 
122,437. Gi didžiausias praeity re
kordas buvo padarytas 1929 metais. 
Išparduota 248,875 vienetos.

Chevrolet pirkliai išpardavė pavar
totu karų kovę mėnesį 481,834 (tai 
naujas ‘ rekordas) pirmam ketvirty. 
Chevrolet Motor Company, Detroit.

April 6. 1936 N. 666. 
f ' f *
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“Rytoj rytą busime New 
Yorke“, pranešė laivo kapito
nas.

Aš kuone iššokau į jurą iš 
džiaugsmo, nes jau devyni me
tai kaip nemačiau savo gimti
nės ir draugų.

Visus devynis metus augau 
toli už vandenyno, mažoje ša
lelėj Lietuvoje, tarp išdidžių 
miestiečių ir vyžuotų kaimie
čių. Mačiau ir pats pergyve
nau jų vargus r džiaugsmus. 
Mačiau kaip jie vargsta pris
pausti skRjj^jj,ir!s^laisyai, nes 
jie negali ištam teisingą žo
dį. Vargšai! Matyt jie ilgai 
dar vargs, kol pamatys kaip 
jų prakaitu naudojasi kiti.

Sekantį rytą pasiekėme A- 
meriką — laisvęs šalį. Mano 
akys įprątusiOs mątyit žemas 
pasvirusias bakūžes, pradėjo 
raibti nuo daugybės ir aukštų 
dangoraižių.

Atsimenu, vieną kartą, nuva
žiavau Klaipėdon ir mačiau 
linksmą nuotykį. Buvo taip: 
atvažiavo ūkininkas iš Žemai
tijos gilumos, nematęs niekad 
aukštesnio namo kaip Leibės 
smuklės (karčiamos); pradėjo 
jis žiūrinėti į penkių aukštų 
namus, kokių dar savo am
žiuje nebuvo matęs. Jam atsi
vertus ir bežiūrint,, ėmė ir nu
krito jo kepurė į purvyną. 
Kadangi Klaipėdoj yra šioks 
toks judėjimas, tai jo kepurė 
buvo praeivių sumindžiota ir 
vargšas ištraukė ją visą pur
viną.
, Todėl ir aš nusitvėręs lai
kiau savo kepurę, kai įvažia
vome į uostą, kad panašiai ne
atsitiktų kaip tam žemaičiui, 
kai važiavome į uostą.

Ūž kelių valandų buvome 
paleisti ant taip trokštamo 
kranto, ir kiekvienas važiavo
me savo keliais.

Po devynių metų vėl matau 
gimtinę, kurios taip ilgai ne
mačiau ir išsiilgau, bet...Bet 
kaip nustebau — viskas pasi
keitė. Žmonės paaugo ir pa
seno, viskas kitaip tvarkoma. 
Vienu žodžiu tikras pervers
mas. Man viskas nauja stebė
tina, kaip naujagimiui pasaulį 
išvydus. Atsimenu, čia buvo 
didžiulis namas — jo vietoj 
kitas, o ten visai nieko ne
bėra. Negalima nė apsakyti 
kaip žmogus keistai jautiesi. 
Kiekvienas nepasikeitęs kam
pelis dvelkia jaunystės atsimi
nimais ir ką nors vis primena.
.Vargais negalais suradau 

savo dėdės gyvenamuosius na
mus, bet jie jau nepažįstami— 
perstatyti. Ach, kaip pasaulis 
maino savo rūbą!' Kad ir tas

pats dėdė — pasenęs, pražilęs, 
menkai pažįstamas, o juk prieš 
devynis metus jis dar buvo 
gana žvalus vyrukas.

Einame, gulti. Tų lovų, 
minkštumėlis, miegu kaip ka
ralius. Atsimenu, būdavo Lie
tuvoj, įvirsdavau į kietą šiau
dų lovą ir manydavau gerui 
miegąs. Tokiose lovose kaip 
Amerikoje miega Lietuvoje tik 
ponai. i

Rytmetį dė|dė krapštosi sų; 
kažkokiomisį . stiklinėmis vazo
mis, aš jo klausiu: “Dėde, ką- 
ten veiki suIJ •fdmš ‘ Stiklinė
mis?” r

“Kavą verdu, vaikeli! Pas1 
mus neseniai išrado šiuos sti
klinius virdulius ir jie dau
giui! patogus už metalinius!“

Man, žinoma, viskas nauja 
ir stebėtina — negirdėta.

Išeinu laukan — pilnos pa
lėpės prikimštos laikraščių ir 
reklamų. Savyje manau, kiek 
jie pinigų išeikvoja į tuos po- 
perius, jog visa tai kainuoja. 
Vėliau man paaiškino, kad be 
reklamos biznis neįmanomas. 
Nuostabi ta Amerika — “biz
nio“ šalis!

Nuvažiuoju pas savo jauny
stės draugūs, bet nei jie, nei 
aš jų nebepažįstame. Per tiek 
laiko pasikeitėme. Jie prade
da tarp savęs kalbėti angliš
kai, o aš išsižiojęs klausaus, 
nes heviską besuprantu ir man 
nebėra progos kalbėti. Bend
rai pasakius, nuotaika . neko? 
kia, jaučiu labai labai atsili
kęs nuo amerikoniško gyveni
mo. Daug reikės dar išmokti, 
bet išpiokti turiu vilties.

Taip išvažiavau iš Lietuvos 
palikęs tėvus, laimės ieškoti. 
Laimės, kurios kiekvienas 
trokšta.

Ieškau darbo, bet jo nėra, 
kaip neranda milijonai tokių 
kaip aš. Križis. Peradųg vis
ko^ patiekiama, bet nebegali
ma visko suvartoti. Darbo 
žmonės atleidžiami, nes jų vie
tą užimą moderniškos maši
nos. Turi įvykti kas nors, 
kas pertvarkytų visą pasaulį.

“Kas bus tas, bet svarbu ne
nusiminti“, sako žemaitiška 
patarlė.

Gaisras padarė 
$30,000 nuostolių

2

PEACH CRISP PUDING

puod. virtu,., salisu pyčiu 
(pjaustyti, nesaldyti) .

¥2 puod. pyčiu sunkos
% ■ . _____ " -

% puod. medaus '• ■
% puod. sviesto .
% cukraus. , (•

‘ 2 kiaušiniai (gerai išmušta)
¥2 šaukšt, gvaizdikėlių • ;

.,¥2 šaukšt. numeg' - ’ , ;
3 šaukšt. baking pauderio .
1 šaukšt. vanilos - .
1¥2 šaukšt. duonos kubu (pake

pintos) .'..J
2 puodeliu kornų flakes
Išmaišyk ir virk pyčes iki;minkš

tumo. Sumaišyk pyčes, sunką ir 
pupd. cukraus kaitink iki virimo irį 
pridėk medų. Ištrink sviestą ir cuk-f 
ru. Pridėk kiaušinius ir plak. Supilk* 
smokus ir baking pauderj, duoną,' 
kornu fleksus ir vaniliją. Pusę mįši-; 
nio dėk i sviestu teptą keiksų blŠtę. 
Apdėk viršų pyčėmis. Apdenk su li
kusiu mišiniu. Užpilk pyčiu sunka. 
Kepk vidutiniam pečiuje (375Q J?) 
apie 25 min. Pakaks septyniems.

puod. cukraus

SIUSKIT HEBi
NAUJIENAI
PINIGUS UETUVON

:: . į ‘ j:"';'’'::'.' /

lo prašo Lietuvos žmonės'r 
pataria Lietuvos bąjA?

Bosses Won’t 
HirePeople with 
Halitosis ( brAth)
People who get and hold jębs 

keep their bręath ągreeablę

fZlth the best to ehooso Irom these dayu, em- 
ployere favor the person who ia most attrac- 
tive. In businesa lite aa in ,the apcial 
halitosla (unpleasant breath) ia consldered tha 
worat of faulta. ' *

Unfortunately everybody ouffers from thfe 
offensive condition at some time or othet— 
many more regularly than they thi..k. Ferįnen- 
tatlon of fooif particles skipped by the fčdth 
brush ia the cause of moat cases. Decaying 
teeth and poor digestion also cause odort.

The qu|ck, pleasant way to imptovė your 
breath is to ūse Llsterine, the quick deodotant, 
every morning and everv night. -

Llsterine halts fermentation. a major .cause 
of odora, and overconiea the oaors themselves. 
Your breath bečomes sweet and agreeable. It 
■v’i) not offend'others. ' •___

If you valųė your job and your friends, ūse 
Llsterine, the sųfe antiseptic, regularly. Lam- 
bert Pharmacal Company, St. Louis, Mo.

Don’t offend others * Check 
’halitosis with USTERINE

Užkietėjimas'
Prirengs Tinkamą

Dirvą Bakterijom
Gali būt pataisyta Natūraliai 

Liuosųojančiu Maistu

Paprastas užkietėjimas tankiausia 
pasidaro dėl stokos minkštaus mais
to (bulk) valgiuose, žiūrėkit, kad 
neduotumėte jam progos užsiseneti.

Ilgai .apleistas užkietėjimas gali 
privesti prie abelno suirimo. Jūsų 
kūnas nusilpnės ir negalės atsto
vėti užnuodijamų. Jus greičiau bu
site linkę susirgti kokia nors rimta 
liga.

Apsisaugokit nuo paprasto už
kietėjimo*. Bukite tikri, kad mais
tas, kurį valgote turi, pakankamai 
minkštaus maisto (bulk). Kellogg’s 
ALL-BRAN yra duošningas veikliu 
minkštu maistu (bulk).

Kūne, minkštas maistas ALL- 
BRAN (bulk) sugeria drėgnumą, 
susidaro j minkštą masę ir švelniai 
išvalo visą systemą. šis skanus ce- 
real taipgi duoda jums vitaminą B 
ir geležies.
' ’ ■ • , ./ . ,

Du Šaukštai į dieną pakankamai 
su pienu arba grietine. Rimtesniuo- 
se atsitikimuose valgykit daugiau 
ALL-BRAN. Jeigu nepagelbės pasi
tartai su sąyo gydytojum.

Valgykit ALL-BRAN kokiam nors 
pavidale kasdien, valgykit jį vieną 
arba vartokit prie virimo, kepimo, 
su duona, muffins ir tt. Vartokit jj 
reguliariai dėl reguliarį^kumo.

Garantuojamas per Kellogg Kom
paniją. Parsiduoda visose grosemė- 
se. Padaromas Kellogg, Battle 
Creek, Michigane.

* Užkietėjimas vidurių paeinantis 
nuo neganėtino “bulk” valgiuose.

Kilęs trečiadienio naktį 
gaisras padarė American Bag 
Spęcialty kompani j ai nuosto
lių apie $30,000. Kalbamos 
kompanijos patalpos randasi 
adresų 4054-60 West Roose-

“MANO SŪNELIS
BUVO TOKS 
^COĖ>AS;

VEIKDAVAU

• ;■ ,t‘ *Tur^d&v«u privilioti,. kad valgytų 
•r ątžlflrlnt ką valgė vis buvo men-

! kąs. Visuomet būsiu dėkinga moli
nių, . kuri, man pasakė apls Triner’* 

Vyną”. . • <
. Trlnėris Blttsr Vynai yra senas, ąt- 

Mikantls lelmynihiB vaistas, kuris ap- 
Maugb * nuo užkietėjimo, gasųr nemie- 
tojimo, blogo kvapo, oCm uesvelku- 
mų -' li' negerumų aąryKy su vidurių' 
neveikimu, ir priduoda pasigėrėjimą 
sliphipnis apetitam*. Galite gauti jo 
ybose vaistlnėse. v ..

TRINER’S ELIXIR .
OF BITTER WINE

-r------ ------- :-------------------------------
Triner Company, Chicago

DIXIE ŠOKIU MOKYKLA
Dupdą privatiškas ins- $ 

trukciįas' “ 
MODERNIŠKU ŠOKIU 
Merginom ir Vaikinams 

Vaisūs-Fox Trots-One- 
step 12. lekcijų kursas 
dabar' .............................
Atdara kasdien nuo 10 v. ryto iki 11 

vai. vakaro, taipgi nedėlioj.*
36 W. Randolph St. Central 45'63

Kasdien skaitydami I 
“NAUJIENAS” lietu
viai įgyja naudinga i 
žinių ir gerų pamo
kinimų. J,

CONRAD 
PHOTO STUDIO 

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

žina atmintis.

Crane Coal Co.
5332 S. Long Avė. 

tai. Republic 8402

Pocahantas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7..30 tonas 

Smulkesni $7.05 tonas

‘NAUJIENOS”
PASIUNČIA PINIGUS
I LIETUVĄ

LITAIS
Persiuntimas nebrangus.

1739 S. Halsted St
CHICAGO, ILL.

MALEVOS
Didžiausios malevų išdirbčjų ir distrl- 
butorių įstaigos Chicagoįe. Standarti
nės rųšies malevų už tiktairųšies malevų už tiktai

V3-V21
reguliarčfl_ kalnos^J

7.000 gal. Sherwin WiHlams Trim Var- 
nifio. ifi 'Majastic Radio, kuria suban
krutavo. $2.75 vertSa 
kaina __ -___ —...............
Narnama Sialeva, Gloas ar Fiat, Great 
Lakęs rųšies, kitur $2.25, OCtmusų kaina -----—............ — ®
Montgomery-Ward eertifikuota rnaleva 
Sand Kote finish, pirmiau 
$3.20, dabar .......  —
Juodas Screen Enamelis SO^ 
Dabar galionas .......... . ..............

Ir tūkstančiai kitų bargenų. 
Mes operuojant nuosavų sandelį ir tu
rime savo malevų fabrikų. Pirkit tie
siog ir taupykit I

PAINT EXCHANGE OF 
CHICAGO 

1557 MILWAtKKE AVĖ. 
6830 S. HAI^TED ST. 

2274 EI48TON AVĖ. 
Telefonas: Armltage 1440.

Kaip žuvis be van
dens, taip geras 
lietuvis be “Naujie- 

I nu” neturėtų būti.
~ t

PASKOLOS ANT MORGIČIŲ
5 iki 20 metų

Taupykit pinigus apsaugotoj vietoj 
Mes išmokėjom 4% div.

STANDARD FEDERAL SAVINOS 
AND LOAN ASS’N of CHICAGO 

2324 S. Leavitt St.
JUSTIN MAGKIEWIČH, Pres.

GERKIT TIK GERA ALŲ

SOUTH SIDE BREWING COMPANY
Visi geria ir mėgsta AMBROSIA 
ALŲ nes jie žinOį kad tas alus yra 
padarytas iš geriausios rųšies pro
duktų.
Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

3225 So. Lituanica Avenue
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179

L. M. NORKUS
Res. YARDS 2084

.95SURANGYTI

SPRINGSAI ;
Vertes $12.00 LINKSMAS PAVASARINIS

PIKNIKAS
SEKMADIENY, GEGUŽĖS-MAY 24, 1936

BIRUTĖS DARŽE

“NAUJIENŲ”
ŠIOS SAVAITES

Eitra Bargenai
■ ’ * *

ROOSEVELT
FURNITUREčo

2310 West 
Roosevelt Roatįl

Tel. Seeley 8760
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Published Daily Except Šunday by 
Thė Lithuahian Newš Pdb. Co., Ine 

1739 South Halsted Street 
telėpbone CANal 8500

Suhscription Rates:
$8.(M per yeafr in Čdnada
$5.00 pėr yeafr butsidė of Čhicdgo 
$3.00 per year in Chicago 
3c per copy.
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
Sekmadienius; Leidžia Naujieną Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
tU. Teutonu ČaOai 8500.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

hhhdotiš nelėgde šfthuda it tą spaudą nereikėtų gabėilti iš užsienio.UliftkyBio kalni?
Chicagoje —. paštu: 

Metams________ ____
Pusei metą 
Trims mėnesiams__ _
Dviem mėnesiams _____
Viehftm ntehesiui —

ČHičagoj pSr išnešiotojus:
Viena kopija —________  8c
Savaitei__________________ ... 18c
Mėnesiui ______ ________ 75c

ŠUtiehHošė Valstijoje, ne Chicagoj, 
hitai

Metams $5.00
Pusei metų 2.75
Trims mėnesiams 1-50
Dviem mėnesiais •••••••••••• 1.00 
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur Užsieniuose 
(Atpiginta)

Metartš $8.00
Plis d iiicti) 4.00
Trlihš ftėnCšihmš 2.50
Pihigiis teikiu skįšti phšto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.
=S=S—---------- 1— I II - ■ n ■ I I " ’ - ------------------ ■ •• - - - "

SANKCIJOS IR KARAS

Tautų Sąjunga nestengia sulaikyti Italijos karą 
fctidpijOje. Nestengia dėlto, kad dvi stipriausiosios val
stybės nesusitaria dėl bendro veikimo plano. Anglija 
hbri Mušsolinj sustabdyti^ bet Francija jos neremia. Kai 
ŽloB dvi valstybės nesusitaiko, tai Tautų Sąjuhga yra 
bejėgė.

Tačiau italams vistiek ne per geriausiai klojasi. 
Tautų Sąjungos paskelbtos sankcijos (bausmės) daro 
jiems daug Žalos* Ypatingai Italijos finansams. Gencvos 
ekspertai apskaičiavo, kad nuo spalių mėnesio 20 d., kai 
sankcijos įėjo į galią, iki galo kovę mėn. Italijos banko 

. aukso atsarga sumažėjo 105,300,000 auksinių dolerių, t. 
yk beveik per i>us& hės spalių mėnesį to banko rezerve 
buvo 227,200)000 dolerių aukso.

Sankcijos žymiai pakenkė ir Italijos užsienių poli
tikai. Jos eksportas į 30 šalių smarkiai nukrito nUo to 
laiko,, kai sankcijos pradėjo veikti. Lapkričio mėnesį ji 
pardavė toms šalims prekių Už 17)030,000 auksinių do
lerių; gruodžio mėnesį už 11,270,000; sausio mėnesį už 
6)520)000) ir vasario mėn. už 5,860,000, neišskiriant ir 
tų šalių, kurios atsisakė pritarti sankcijoms.

Iš šitų faktų aišku) kad Tautų Sąjungos rykštė pla
ka fašistų valdžios kailį gana skaudžiai. Ir jeigu tarpe 
didžiųjų valstybių butų buvę daugiau sutarimo, tai vien 
tik finansinės ir ekonominės sankcijos butų Mussolihį 
paklupdžiusios.

KAS TURI GAMINTI GINKLUS

Jungtinių Valstijų senato komisija) kuri tyrinėjo 
amunicijos fabrikantų pelnus, pasiūlė savo raporte su
manymą, kad ginklų gamybą perimtų į savo rankas fe
deralinė valdžia. Komisijos mažuma šitam sumanymui 
priešinasi, hėS) jos nuomone, valdžiai ėmus gaminti 
amuniciją ginklavimosi lenktynės eitų smarkiau, negu 
dabar. .

Neatrodo, kad tai rimtas spėjimas. Tuo tarpu už 
amunicijos biznio suvalstybinimą kalba svarbus argu
mentai. Svarbiausias yra tas, kad privatiniai ginklų 
fabrikantai, norėdami gauti daugiau (peino, veda pro
pagandą Už karą ir militarižmą, tuo budu statydami į 
pavojų tarptautinę taiką.

Be to, įvairių šalių amunicijos fabrikantai palaiko 
vieni su kitais biznio ryšius. Jie Vieni nuo kitų patiria, 
kaip kuri šalis ginkluojasi. Kol amunicijos biznis bus 
privatinėse rankose) tol Amerika nebus apsaugota nUo 
to,, kad jos išradimai nebūtų parduodami svetimoms 
Šalims, — kas tam tikrose aplinkybėse gali sudaryti nO3- 
mažą pavojų kraštui.

iš žmonių žudymo įrankių neprivalo būt daroma 
pelno*

Apžvalga
< " ranti-.r-YMi 111 mtora

BANDO APJUODINTIDėlto, kad Lietuvos žvalgyba sugavo porą pavasarihinkų gabenant transportą atsišaukimų į UklttlhkUs, spausdintų Stalupėnuose, tai “Vienybe” rašo: ' '*‘Ir, Štai, Visų šių faktų akivaizdoje, kai kurie Čid» nykščiai ihdsų laikraščiai džiūgavo, kad Lietuvos ūkininkai leidžia slaptus laikraščius, kad Lietuvos ūkininkai tuojau sukils... Džiūgavimas buvo pėrarikstyvas. Tie musų laikraščių redaktoriai, kurie džiūgavo tais ‘ūkininkų streikais’, jie džidgaVo kartu su Lietuvos priešais — lenkais ir vokiečiais.”Tai pigi demagogija. , Tie slapti lapeliai ir tas slaptas Ūkininkų laikraštis “Kudirkos Var- pas’V kurių ^turinys bUVo pa*

NEUŽPATENTUOTABroliai . Marijonai įsikando baidyti publiką komunistais. ŠaVo organe jie sako, kad “panašų” kongresą, kaip tas kongresas demokratijai ginti; kuris įvyks ClėvelUnde , birželio d.; pemai turėjo ko* ir kad jie šiemet Vėl savo kongresą orga-20 ir 21 mUhistai, butų (!) nizavę.Na, tai kas? Kongresų šaukimo sumanymas nėra užpatentuotas. Tokį sumanymą nėra niekam uždrausta turėti arba vykinti.Perriai metais komunistai turėjo savo “suvažiavimą”; No£s visi suvažiavimai, šeimai ir kongresai yra panašus iŠ paviršiaus (nes suvažiuoja žmonės, išrinkti kokių nors organizacijų, diškusuoja, priima rezoliucijas ir t. it.); bet kiekvienas jų gali būti skirtingo turinio; Turinį nustato daugiausia kongreso tikslas. O Clevelando kongresui nustatyti tikslai yra tokie, kad tik Marijonų fantazija gali juose įžiūrėti “komunizmą”* *
• -iiiii!ir-----r1 , i-i'

PATARIMAS PATARIMUNelyguViChUs shciališt'ų kritikas jaučiasi pdšakęS labai didelę gudrybę, kad socialistai iki šiol nieko nepadėję Amerikos darbininkų judėjimui, o tik davi- nėję patarimus.Tai, žinoma, hetieša, kadangi socialistai yra nemažai pasidarbavę, organizuodami darbininkus ir dalyvaudami jų kovose. Tačiau , “patarimų” jie gal, iš tiesų, yra davinūję per daug.Bet ir čia teikia atsiminti štai kas: patarimas patarimu nelygu. Socialistų patarimai buvo, bendrai imant, geri; daugelis jų buvo net labai geri — pav. kad darbininkai turi kovoti dėl savb būklės pagerinimo, nelaukiant iki išnyks kapitalizmo sistema; kad darbininkai turi reikalauti apdraudos nuo nedarbo, senatvės pensijų, vaikų darbo uždraudimo fabrikuose ir L it.Kas kita, sakysime, komunistų patarimai darbininkams. Visi jų patarimai, kuriais jie, norėjo pasirodyti “revoliūcingeš- ni” už socialistus, buvo “bunk” — nup pradžios iki galo!

skaudėjimas. TikšliaU sakantį tą skaudėjimą galima padalinti į tris laipsnius. Pirmo laipsnio skatidėjimas yra jaučiamas, kai dantis susiduria su šiluma, šalčiu, rūgštimi bei saldumu. Skausmas yra lehg- vas ir greit ptaeitia. Jis reiškia, kad kuris nors iliUsų dmi- tis truputį, yra stigedęs, — jame yra atsiradusi nedidelė skylutė. Jei mes tuoj sUSigtie- biahife, tai ir mes patys it ttiu- sų kišenė mažai tenukenčia.Antros rųŠies skausmas pa- sirėiŠkia irgi maždaug tokiu pat budu, kaip ir pirmasis. Vadinasi, Sugedęs dantis bijosi šilumos, Šalčio, rūgšties ir saldumo. Tačiau skausmas tęsiasi ilgiau ir jis yra įkyresnis. Dažnai dėl skausmo ir naktį tenka išbUSti* Šiaip taip su naminiais vaistais skausmą galima pašalinti.. Jei žmogus turi pakankamai kantrybės,, tai jis skausmą išgyvena, ah seit, sulaukia to laiko, kada skausmas visai praeina. Tokiu atveju skausmo praėjimas reiškia tik vieną dalyką, būtent, kad danties gyvis jau yra miręs.Kai skausmas aprimsta, tai žmogus mano, jog su jo dantimis jau viskas tvarkoje. Tačiau taip rtėra. Netrukus negyvas nervas, arba danties gyvis, pradeda puti. O tai jau veda pfie trečiojo dahtieS skaudėjimo laipsnio.. Ir kai dabar dantį pradeda skaudėti, tai, žmogus nebegali nė vietos sau rasti. Dažniausia* skausmas pasireiškia nakties metu. O tai atsitinka štai kodėl: po antklodėmis žmogus papra-

Štai Sušyla. Šiluma veikia ir skaudantį dantį, smarkiau pradeda pliti; kitaip Sakant, bakterijos smarkiau jį puola.Tą įkyrų skausmą gali sulaikyti tik šaltis, -r- ledai arba labai šaltas vanduo* Bet tai tik laikinė priemone, nes Vėliau dahtiėS skaudėjimas ir Vėl pasireiškia*Pasitaiko, kad žmogus j au- čia skausmą visame žahde, o sugedusio danties negali surasti. Tokiu atveju negalima dantų kaltinti/ — deltai to skausmo yra atsakinga neuralgija* <o dėl neuralgijos kartais žmonės netenka ir visai gerų dantų, žinoma, taip atsitinka dėl apsileidimo; atsitinka dėl to, kad žmonės dažnai nekreipia dėmesio į įspėjimą.Nuolat tehka girdėti pata- , rimą, kad reikia nors kartą put1 melus aplankyti dantų gydytoją* Tai gal ir geras patarimas. Tačiau reikia turėti galvoje štai ką: žmogus gali ir du kartu per metus pas dantų gydytoją eiti, o vis dėlto turėti nesmagumų su dantimis. O tie nesmagumai atsiranda tada, kai žmogus neprižiūri tinkamai ?av0 dantų, — ttėValo jų šepetuku bent du kartus per dieną: ryto metą ir vakarė. Bet ypač svarbu kiėkViėham atsiminti tas f ak- tas, kad danties skaudėjimas yra įspėjimas besiartinančios ligos. Tad pajutus skausmą reikia kreiptis į dantų gydytoją. Tuo budu dažnai sUČė- dysite dantis, išvengšiiė nemalonumų ib didėlių išlaidų.

nervas
ledai ar

as ir

erų

Adv. Kj. Jurgelionis
Kas Bus Rytoj Ar Už

10 Metų?Antras stfąipshis*

Sveikatos Skyrius 
ši Skyrių Tvarko ir Prižiūri 

AMERIKOS LIEtŪVlV 
DAKTARŲ DRAUGIJA

Skausmo Reikšmeduotas “Naujienose”, < nebuvo spausdinti Stalupėnų spaustuvėje. Jie buvo rašyti ranka it dauginti mimeografu arba kita kokia mašinėle. Kiekvienas, kh- ris yra juos matęs savo akimis, pripažins, kad tai he Spaustuvės darbas.Todėl visai be reikalo “Vienybė” kraipo faktus, maišydama pirmiaus įvykusių ūkininkų streikų literatūrą su dabar suimtu ŠtaUpėnubse spausdintų lapelių transportu.Bet iš, ahtrbš pusės pažvelgus į dalyką, itehka stebėtis, kodėl turi būt kam nors baisU, kad nelegaliai atsišaukimai yra spausdinami ir Prusnose. Kur, jei ne Prūsuose, buvo spausdinami “Aiišra” ir “Varpas”? Nė vienhs tačiau žmogus su sveika galva aht pečių ir nesakė ir nesakys, kad jeigu Prūsų spaustuvėse tie nelegaliai laikraščiai buvo spausdinami, tai jie tarnavo kaizeriui.LietuVos valdžia turėtų grą* žinti žmonėms spaudos laisvę, tuomet ūkininkams - nereikėtų

Rašo Dr. G. Bložis. Ir geriausioje aplinkumoje žmonės negalėtų ilgai gyventi, jei jie neturėtų visai tobulos* nervų sistenios. Nežiūrint to, kuri kūno dalis yra sužalota ‘ ir nesveika, nervai apie tai praneša smegenų centrui. O tds pranešimas šiisiVedd ptie skausmo. Vadinasi, skausmas yra savo rijšiės įspėjimas, jog šii musų sistema kas hbrs yra negerai. Tokiu budu skausmas įspėja mus, kad niums grūmoja ligos pavojus. Jei inės į tą įspėjimą bekreipiamo dėmesio, tai vėliau dėl to nebojimo turime nukentės tl) Skaudžiai. ■ ' 'Dantų gėliiilaS nėra tai koks Vidurių skaUdėjimds, kad jį butų galima su pipirais ir šiiapšu pašalinti. Čia teikia dantų gydytojo, kuris SU atatinkamais vaistais it įrankiais gali tą gėlimą pašalinti. Jei kas bando pats namie gydyt tis, tai, be abejojimo, daug ža- Ibs pasidaro*‘ Yra bent trijų fųšių danties

ir dažnai nukentėti labai

Nei organizuotas adminis- tratyviS 'kapitalizmas, iiėi palaidas liuosUOs konkurencijos kapitalizmas neturi kitokio tikslo, kaip tik. pelno siekimą. Tik tam tikslui atsiekti tarnavo technikos išradimai, inžinierių sumanunias, darbo našumo sumanymai, ekonomija, melas, apgaudihėjiihas, falsifikacija, maisto nuodini- ihas, kiaulių nereikalingas tukinimas, daktarų paliudijimai apie falsifikuoto iiendu- dingo valgio sveikumą, propaganda Už masiniai pagamintus menkos vertės produktus, propaganda prieš valdžios kišimąsi į biznio reikalus ir tt. Kapitalizmo bižnis turėjo išnaudoti viską be jokios atodairos, kad tik padarytų pelną. Jeigu užnuodytas falsifikuotas maistas nešė daugiau pelno, tai kapitalistinės įstaigos jį reklamavo, gyrė, jam girti papirkinėjo valdininkus ir daktarus, brukte bruko žmonėms, ir žmonių sveikatos visuotiną nupuolimą ėmė už nattirdlų dalyką.
Maisto gadinimas.Amerikoj ypatingai paskutiniais kaliais metais daug nereikalingų ir kenksmingų maisto substitutų bUVo išrasta pelno tikslais* šiandiėit • pds mus nebeliko nei sveikos duonos, nei pyragų. Viši konierci- aliai keiksai yra padaryti iš bjauriausio chemikališko jovalo, kuriame grynų sveikų miltų nėra nei trupučio. Keik- .saniš kepti yra vartojami tokie dalykai, kaip šaldyti pas- mirdę kiaušiniai sumaišyti su krakmolu, mišinys vadinamas 

ifEggrdwhite,^ kuriame yra nemažai kenksmingo sveikatai “saponihp” pUtOniš daryti, nuodingas “Brolite'’, " 
^Nusoy"*, “Čėresalts' 
tex'\ ^Velvęi^. i duonos gadintojas darę stebUklUs, neš paverčia į miltus, ir su to chemikalo pagelba* iš tb; pačio

Tarp daugybes naujų ir blė- ; dingų chemikalų duonai; py- ; fagahis ir pajams kepti gali- i rija dar paminėti šiuos: Keys- : 
tona, Niišoy, Bakėrit'e, Cetėl'0* 
se, LecitJiin, Ląctivator, Pam
pi uš, Top-Ėziį, Plastic Čtedm, 
Btue Valtėy take Ėutter, Eta- 
štėit shortehing, Šiinrise bdk- 
ing pdtadėr, Emulsifying Agent 
fpr Baking, Ftakolėne, Pou>- 
dėted LeitVbn jaiee, Ttittdzihe (iš anilino’ dažų), Emulsol (Idbai plačiai Vartojami pa- šhiirdę stipiivę kiaušiniai, kilt yių SthArVė yra Chemikhliš- kai ištraukta).Visi tie CheiUikališki išradimai biiVO reikalihgi tik ,viė-J hahi tikšliii —padidinti diibn- 
krpigpeing arba neduoti tam 
pėlnūi VislSkat HismUktii Nei vienttš tų išradimų bėra naudingas žmOiiių sveikatai. Anaiptol, daugelis jų yra kenksmingi, per ilgą vartojimą Užnuodija žmogų, šUtrUmpiha jo amžių, padaro liguistu, niekam netikusiu. Jeigu kuris iš tų chemikalų neturi nuodų ar puvėsių, tai neabejotinai kiekvienas Užmuša ir išima visu# vitaminus iš to trupučio miltų, kurs dar įeina į duoną ar kėrksą. Maistas be vitaminų yra tik suhkėnybė be gaivinančios jiegos.
Sunaikinta žmonių sveikata.Kada toks maistas nuodija visos Amerikos gyventojus, labiausia neturtingus, kurių yra 117,000,000, kapitalizmas randa progos darytis pelną iš nusilpnintų nervuotų žmonių. Tabako kompanijos daro milžiniškus pelnus iš narkotiškų svaiginnančių cigaretų, Coca- 
cola gėrimas plinta todėl, kad jame yra aspirino, atsiranda 
Alca-seltĄeri ]Ex-Lax, >Crazy 
Water Crystals, E no Salts, 
Marmola ir daug kitokių “kreizy” chėmikališkų išdirbinių:—nugyvendintų žmoniųakstihiniui ir sveikinimui.Tas viskas tik dar sykį parodo, kad naujiems pelnams rasti kapitalizmas priėjo liepto galo. Po to kaip bus išnuodyta ar hešVėikatoii įstumta miliondi žmonių juk pelnams daryti bus dar mažiau prbgos.Vien tik pėlho akstino stumiamas kapitalizmas nemato šau' jokių kitų Uždavinių. Sulig jo esihės, pelnams pasibaigus, turi baigtis jo buvimas.

eikalmgi tik viė<J - ptttfidi’hft dfitbh-

kiekio miltų iškepa trečdaliu daugiau bakdiių duonos* Vietoj sviesto, yra vartojamas Coconul oil. Vieloj mielių— 
“Arkady^, gum tragacdntli, ghm karaya. Vietoj cukraus 
^Nnlamdlihe^i Vietoj taukų — “Gono”, “Crfspo”, “Wesson 
Oir. Duonos ir keiksų spalvai padaryti yra vartojami bjaurus chemikalai, tarp kurių yra plačiai žinomas “V o vadei- Pliand didelei visuomenei su- 
Agenen, taipgi ^Ftakolenė^ šidėdančiai iš 130 miiionų

‘j? T * ii ■''i xn..i.f'.' * 1

^Bade^', 
“Stv'ee- Chemiškas 

''Velvert’ i vandeni įsa

žmonių kapitalizmas hetufri. Pliano ateičiai, pliano sekančiai kartai kėpitalizhias neturi.Todėl taip netikėtai Amerikoje išdygo Naujoji Dalyba— NėW Deai —su prezidentu Ro- oseveltu priešaky. Naujoji Dalyba pasiėmė tą daryti, ko kapitalizmas negali daryti, nes tai ne jo biznis. Išlaikyti žmones nuo bado tai tie kapitalizmo biznis. Surasti žmonėms darbo, kada darbo trūksta kapitaližind įstaigose,, tai nė kapitalizmo biznis. Palaikyti farmeriūs jų nepelningam bižhyje tai ne kapitalizmo biznis. Atauginti ir apšaukti miškus tai he kapitalizmo biznis. Pastatyti milžiniškus tvenkinius žmonių gerovei ateityje, tai ne kapitalizmo biznis. Atitaisyti nualintą ir dulkių Užneštą žemę milžiniškuose Amerikos plotuose tai ne kapitalizmo biznis. Visa tai yra ne kapitalizmo biznis, nes visame tame nėra ir negali būti pelno, būtent, tuoj autinio pelno, kurio 'kapitalizmas siekia,. Kada s sprogo ir pasibaigė reittveštavimo ciklas, kada prapuolė sudėtinių progresi- Vių proėentų viltis, daugelis kitų visUOmehiškai reikalingų pramonių pasidarė nebe kapitalizmo biznis; nors dar jis jų nemeta.
Rur nėra pelno, teitai nėra 

kapitalizmo.Dar prieš feilę metų Amerikos valdžia turėjo imtis Vesti visokius biznius, kurie buvo ar pasidarė iiebe kapitalizmo bizniu. Iš tų senesnių biznių, kurių pasiėmė Amerikos valdžia, paminėsiu SėkamUS:1914 m. Alaskos geležinkelis1916 m. Prekybinio Laivyno korporacija.1917 m. Inland Waterways Corporation (Mišsissippi upės barkosh1920 m. Rederalė Pajiegos komisija.1024 liti Fedetalė aliejaus konservacijos taryba;1927 m. Federalė radio komisija.Prie Hooverio tapo įsteigia Reconslruclion Finance Corporation, kuri daugiausia prisidėjo prie skęstančio kapitalizmo biznio gelbėjimo.(Bus daugiau)

Roosevellą per

UiULOMaTų VEIKLOS vaišius
Paura Sr>*a»^ Ine, Orai Stiuto riĮŪ rac^Į.



atsidarys

daug yrą

Mirė žymus biznie 82th and Kean Avė. WilloW Springs

Ratilas

Kaltina savo sūnų

ATYDOS!

Gerkit ir Reikalaukit

titiėš. : 
utąraS

Lietuviškos 
Degtinės

Norintiems dalyvauti 
parodoj be “džiurės”.

r pabųdavo- 
cetos žemės.

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

iibo gera gy 
tu nesmagu

ir skulptu- 
daiktai be 
reikia pas 

pat krautu-

Mirė jaunas lietuvis 
Stanislovas Pocius

sunam ir dūk 
gilios užuojau-

Lietuvoj mirė Pra 
nas Klastauskas

Petro Rimšos paroda 
atsidarys bal. 27 d.

NATHAN 
KANTER

Visose Alinės* 
Mutual trijų 
Žvaigždžiu .
Kentuėky 
Bourbori

Balti
niem- 
kurie 
paro-

New Yorko Lietuvių 
Dailininkų Kliubas 
dalyvaus meno 
parodoj. Prie progos sveikinu Paraš

ką, Dr-ą G. Bložį ir Visus ki
tus Jurgius, kuriuos pažįstu ir 
kurių nepažįstu.

Šio vakaro paskaitos 
tema: Rafaelis ir 
Leonardo.

vienos varduvės 
jau4 čia pat, ku 
bus iškilminges 
praėjusias. Ta

1:15 vai. po 
imęs ęhicago,

Naujienų Spulkos 
Narių Atydai

cigaretai ir 
__lotina dėl 

>žiayi«

Peter Pranskuš TftVern 
Musų naujai atidaryto! ir gražiai iš
puoštoj užeigoj visados randasi ge
riausios rūšies degtinė, V£nas, alus,

• • v« w w • ’ • * -e. A v .cigarai, u: 
tarnavimas. Kvięč 
gus, pažįstamus ir 
gyventojus atsilan

P. V. PRANSI 
6538 So. V

alandžio 25-tą dienų, 8-tą vaL 
tapijps bažnyčių, kūriojė atsibus 

sielų, o iš ten bus nulydėta

Nese-
gan iškilmingų

Studentams bausmė 
atlankyti sužeistus 

automobilių

namu statytojai 
šimtai užganėdintų

Apskaičiuojama^ kad Cliica- 
goj ir kitų miestų kolegijose 
ir universitetuose kokie 375,000 
studentų pareiškė savo misi- 
statypių kaip taikos šalinin
kai ir kovotojai prieš karų. 
Savo pareiškimus jie padarė 
trečiadienį, balandžio 22 d., 11 
valandų prieš pietus/

Skandžiai* ir mandagus pa- 
" “ - ’iąme visus drau- 

Marųuette Manor 
ryti i musu .užeigų 
lAI, savininkai / 
estfem Avė.

jo $12,000 stitaupas ir kad da
bar jis šendtvej hebeturis iš 
ko gyVėhti.

Del $4 skolos nušovė 
draugą

tyj. Keletas jo paveikslų ir 
gan gerai pavykę.

F. Pūkis, Pirmyn choro na- 
ryš, taipgi prisidėjo prie pa
rodos stf savo eksponatais, šis 
jaunuolis turi daug gabumų, 
tik reikėtų daugiau studijuo
ti, kad pasiekus pilno subren
dimo.

B. LiųdkeviČiuš, scenos dar
buotoj aS, irgi prisiuntė keletą 
savo aliejinių paveikslų: Kai 
kurie jo pAveikslai y ra artimi 
lietuvių dvasiai ir skoniui:

Kažkodėl iki šiol dar nepri 
sidėjo p-lė Oha Rad Viliutė? 
Praeitą žiemą vienas jos pa
veikslas, “Model Seated”, bu
vo išstatytas Art institute — 
Chicago Artists ęxhibition pa
rodoj

Vienok tik kovo menesio bė
giu šiemet valdžios agentai 
užgriebė 69 bravoriukus, ku
riuose išdirbinėta munšaina.

Ir Chicagos studen 
tai demonstravo 

už taiką

Dar kartą gudrios 
panelės teismas 

atidėtas ‘

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 į “Naujienas” atsi
mainyti.

šį vakarą Art Institute 
Fullerton Hali p-lė Helen Park
er skaitys iliustruotą paskaitą 
tema: Rafaelis ir Leonardo da 
Vinci. Pradžia 6:30 v. v. Įžan
ga dykai. Rafaelis ir da Vin 
ei buvo garsus Italų klasinio 
renesanso laikų dailininkai, 
Paskaita bus įdomi. Prelegen
tė Parker yra pati lankiusi ir 
studijavus Europos meno cen
trus. Ji yra Art Instituto me
no istorijos fakulteįo narė.

— B—darbis.

Neišpildė savo pri 
žado teisėjui

Svaigalų gamyba 
plečiasi Chicagos 

apielinkėj

Apeliacijų teismas 
patvirtino pirmes
ni© teismo nuos- 
sprendį Butmanie- 

nes, Bagdino ir 
kitų byloj

lin ginėms prisi 
artinus

Pernai, t. y. 1935 m., Chica- 
goj ir jos apielinkėj bravorai 
suvartojo 17,511,726 bušelių 
javų svaigalams gaminti. Iš 
tų javų buvo padaryta 84,310,- 
959 galionai distiliuotų gėri
mų. šiemet tik praėjusią sa
vaitę vieną 400,382 bušeliai 
javų suvartota raugalui, iŠ 
kurio dirbama svaigalai.

VėraUzėse, kuriose laikoma 
svaigalai seildihiitiui* buvo 
stako 77,401,994 takšnoti ga
lionai balandžio 1 d. š. m. O 
kovo mėn. 1 dieną tokio sta
ko buvo tik 73,006,957 galio
nai.

Restaurant
Stekai, porčepai ir kiti šilti Valgiai. 

Bismark alus, geros rųšies •, 
degtinė ir cigatai

ANTANAS IR AGNĖS STUKAI 
Savininkai

701 W. 21st Place Tėl. Gėriai 7522

Stanislovas Pocius
Persiskyrė su šiuo pasauliu balandžio 21 d. 
piet 1936 m., sulaukęs 21 metų amžiaus; f 
III. Paliko didėliame nubudime mylimą motinėlę Julijoną, 
po tėvais Kuchinskaitęi tėvą Stanislovą, brolį Benediktą, 
ciocę Marijoną Gęidauskiehę ir šeimyną; dėdę Juozapą ir 
dėdiną Elehą Kuchiriskus, cįocę Stellą JuškeVičiėnę ir jų 
šeimynų ir ciocę Oną Zarumbienę ir šeimyną ir eioCę Tek
lę Vaižfenę ir šeimyną ir daUg giminių. Ktitiaš pašarvotas 
randasi 4321 SO: Ariesiah avė. Tel. Lafayette 4998.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, balandžio 25 <!.» 8 Vai. ry
to iš namų į Nekalto Prasidėjimo Pan. šy. parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulingos pariialdoš už velionio sie
lą, o iš tėn bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines:

Visi a. a. Stanislovo Pociaus giminės, draugai ir pa
žįstami* esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Motiriia, Tėvas, Brolis, Cioces, Dėdės ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja laidotuvių direktorius J. F. 
Eudeikis, tel. Yards 1741.

Daugiau čikagiečių prisideda 
prie parodos.

Šmotelis, Jr. prisiuntė kele
tą savo aliejinių paveikslų pa1 
rodos komitetui, šis jaunuo
lis yra sūnūs Naujieniečio Juo
zo šmotelio. Gabus vyrukas į? 
daug žadąs atsiekti meno sri-

Neseniai Juozas Klastauskas 
Aplaikė Žinią iš Lietuvos, kad 
kovo 17 dienų š. m. mirė jo 
tėvas Pranas KlastauškaS, ku
ris gyveno pas dukterį ir žen
tą pp, Bartkus, žiogų kaime, 
Gruzdžiu valščiūje.

Pranas Klastauskas buvo ne
paprastos energijos, darbštus 
ūkininkas. Jis sulaukė 94 me
tų amžiaus Buvo šnekus ir di
delis juokų kretėjąs, tačiau la
bai teisingas ir nuoširdus.

Užaugino septynis sūnūs, ku
rie visi gyvena Amerikoj, ir 
vieną dukterį.

Aš tur būt niekad neužmir 
šių vieno įvykio. Ūžpereitą ru
denį nuvykau į jo tėviškę sve
čiuos pas pp. Bartkus: Besikal
bėdami išėjome į kiemą. Se
nelis pradėjo rodyti man mink
štus batukus, kuriuos sūnūs 
Juozas buvo parsiuntęs jam iš 
Amerikos. Sako senelis: du 
tartu nuėjau į bažnytėlę ir nu
plyšo — ar visi toki netvirti 
patukai Amerikoj? Parodyk 
man savo ».. ir kaip griebė 
man už kojos, tai vos spėjau 

darželio vartelius atsilaikyti, 
o kitaip bučiau išsitiesęs. Nua 
stebau vikrumu žmogaus, kurs 
jau buvo pralenkęs 99 metų.

Praeitą pavasarį, apleisdamas 
Lietuvą, dar buvo nuvykęs pas 
Bartkus. Maloniai pasikalbėjo
me su Pranu Rlastaufcku ir at
sisveikinom.

F. M. A. Insurance Company 
Paskolos. Finansuojam sulig su ju- 
su įplaukomis. Lengvus mėnesiniai 
išmokėjimai. Pasitarimas, BHę- 
žiniai ir Apskaitliavimas DYKAI! 

H. M. ZEMON CO.
30 No. La Šalie St., 

Tel. STATE 7092 
Atsakomingi 

nuo 1916 — 
kostumerių.

Atdara iki 8 vai. vakare

Chemical Co.
Salutaro Biteris yra vienas iš geriau 
šių Bito . 
miarketd. Jis žinomas 
dūolė dėl viduriu at __  _____
mų$ Plačiai yra parduodamas aptie 
koše, ir vartojamas. Tavernose gera! 
gerti su degtinė 
kala _ ; ‘ ____ ____ „
terio. Pašaukite telefonu Canal 1,1:

Kaip jau žinoiila, Probate 
Teismo teisėjas John F. 
O’Connell paskyrė vienus me
tus kaleli kąuntės kalėjime 
Bellai Butniahienei, graboriui 
Jonui Bagdonui, Nik: Radis ir 
adv. Juliui Waitches už panie
kinimų teismo ryšy su paliki
mu pabustos Kelly $140,000 
ttlFtO:

Apeliacijų Teismas tą nuo
sprendį patvirtino trečiadienį, 
balandžio 22 d. Taip kad šie 
keturi lietuviui ir Apęlaęijų 
Teisme bylą pralaimėjo.

Lituanian News Loan and 
Building Ass’n metinė apys
kaitą baigėsi kovo 31 dieną.

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

T. Rypkevičius, sekr.

Chicago No-Juty SčCiety of 
Artists, Ine. ruošia savo .meti
nę parodų geg. 16 d. The Fair 
krautuvėj:

Parodoj gali dalyvauti ir 
mėgėjai, tik reikią užsimokė
ti $2.50 kaipo nario mokestį. 
Užsiregistruoti reikia . prieš 
geg. 1 d. Parodon galima sių
sti tik paveikslus 
rą. Bus priimti 
džiurės. Kreiptis 
Jklia Thecla teii

' Stanislovas Pocius, 21 m., 
buvo nuvežtas į ŠV:, Kryžiaus 
ligoninę ir po trumpos ligos 
mirė rtuo plaučių uždegimo.

Paliko motiną Julijoną ir tė
vą Stanislovą. Motina, savinin
kė Julią’s Restaurant, prie 47 
gt: ir Westerh. Gerai žinomi 
Brighton parkiėčiai. Velionis 
gyveno adresu 4321 S. Artesian 
avė., kur dabar yra kūnas pa
šarvotas.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
balandžio 25 d., 8 vai. ryto iš 
namų į Nekalto Prasidėjimo 
Panelės šv. bažnyčią, o iš čia 
kūnas bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines. Laidotuvėse 
patarnauja Laidotuvių Direk- 
orius J. F. Eudeikis, •

Teisėjas Gorinai! įsakė Gra
liam Fairbankui, 20 m., ir Jo- 
mes Loeb’ui, irgi 20 m., Chi
cagos universiteto studentams, 
atlankyti kauntės lavoninę ir 
kauiitės ligoninę ir apžiūrėti 
kaip atrodo nukentėjusieji dėl 
neatsargaus automobilistų va
žiavimo: Studentai buvo kal
tinami pergreitū Važiavimu.

Talentingo lietuvių skUiptO' 
riaus, Petro Rimšos, kuris da
bar vieši Čikagoje, skulptūros 
darbų paroda atsidarys atei
nantį pirmadienį, balandžio 27 
d. Sherman viešbutyje prie 
Clark ir Washington gat.

Paroda formaliai 
2 vai. po piėt.

Amerikos lietuviai 
girdėję apie skulptorių Rim-< 
šą Lietuvoje iš jo darbuotės 
meno srityje, bet iki šiol ne
buvo progos plačiau susipažin
ti sti jo įdomia skulptūra. Tai
gi dabar kaip tik ir bus ta 
proga aplankyti jo meno dar
bų parodą, susipažinti su skulp
torium ir pamatyti gražius ir 
stilingus grynai lietuviškus 
skulptūros darbus.

— Reporteris.

JONAS jAkavičia
Persiskyrė su šiuo . pasauliu 

balandžio 20 diena, 7:$0 vai, 
vak. 1936 m., sulaukės pusės 
amžiaus, ginies Lietuvoje- Tel
šių ap.. Lūkės par., Kuprių 
kaime.

Amerikoj išgyveno 34 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

dukterį Sofija du pusbrolius, 
Antanu Lileikį ir Ahtana Si- 
rutavičių, dvi pusseseris Oną 
Šneiderį ir Marijoną Mankie- 
ne ir gimines ir draugus.

Kūnas pašarvotas randasi 
J, Liu.levičiąus koplyčioje, 4092 
Archer Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadieni, 
balandžio 25 dieną, l:<30 vai. 
po pietų iš koplyčios i Tautiš
kas kapines;

-Visi a. a Jono Jakavičiaus 
giminės, draugai ir pažystami 
eSat nuoširdžiai kViečiąiiii da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimu ir 
atsisveikinimu.

Nulipdė liekame,
Duktė, pusbrolis, 
puseserės ii- giminės.

/ •

Patarnauja laidotuvių direk
torius J. Liulevičius, Telefohas 
Lafayette. 3572.

Iš lietuvių meno parodos ko
miteto teko patirti, kad prie 
bendros lietuvių meno paro
dos Čikagoje, kuri atsidarys 
gegužės 23 d. Mandel Bro
thers galerijose, prisidėjo ir 
New Yorko Lietuvių Dailinin
kų Kliubas. Parodoj dalyvaus 
visi to kliubo nariai 
so apie penkioliką dailininkų.

Labai malonu, kad newyor- 
kiečiai ‘prisideda. Bus proga 
mums, čikagiečiams, susipa
žinti su rytiečių meno dar
bais ir, be abejo, daugiau ži
nosime apie juos pačius.

Prisius eksponatų ir iš 
Baltiitiore, Md* ..

Praturtinimui parodos bus 
prisiųsta įdomių paveikslų iš 
Baltimorės, Md. Mat, ir 
morėje esama lietuvių 
ninku, yįiač jaunuolių, 
stropiai ruošiasi prie

GEORGE MEAT MARKET & 
GROSERN®

Nauji žmonės perėmė blitii triūsų bu- 
černe ir groserne ir visados yra di
delis pasirinkimas Šviežiu maisto 
reikmenų mėsės tr gį-eserio už pri
einamas kainas. Kviečiame brighton- 
pkfkiėčiiis atsilankyti 1 musų bučernę. 
Yra gražiai užlaikoma ir mandagus 
p J. DĄiSSrAUSKAS, savininkas 

4501 So. Talman Avė.
Tel. Lafayette 8357

Ilašsari Kacan ir John Boli, 
abu GUfy (Įhdiana) gyvento
jai, buvo gėri- draugai. Jie■ ‘ ■ — buvo tiek geri draugai, kad 
Kacan paskolinęs Boli net $9, 
Pastarasis, t. y. Boli; sugrąži
nęs $5, bet matyt pagalios su
streikavęs.

Trečiadieni’o rytą, kai Boli 
ėjo į darbą, tai jį sutiko 
Kacan ir paprašė sugrąžinti 
ikusius kėturius dolerius. Dū

liai to kįlo juodviejų tarpe 
ginčas. ’ r ■'

Gįnčo pasėkoj Kučan išsi
traukė peilį ir perdarė Bolį 
per. petį 
apt žemės Boli, privatinis po-* 
licininkąs, dar pajėgė paleisti 
kulką į Kacaną, kurį ir paly
dėjo Kaęaną į kitą pasaulį:Chrištiau Latsen, 77 metų, 

3228 AVilton avė., išėmė wa- 
rantą areštavimui sUVo Sū
naus Clarence 40 m. Tėvas 
kaltina sunip kad šis pavogęs

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

sulaukus 6 metų amžiaus, gimus Chicagoj, 
uliudime motiną Antariiną (po lėtais > šk 

Ežefskj, brbli Juozapą Jr.. seserį Loreltą, 
~*aulirię Kučins- 

, Jurgi ir Be- 
atanriuski, Juzefą ir 'Alek- 
<ąrtiną ir Elzbietą $rogius

JOSEPHINE MAŠKlN 
(MEŠKAUSKIENĖ) 

(po tėvais šerauskaitė)
Persiskyrė sų šiuo pasauliu 

balandžio 21 diena, 10:45 vai. 
rytą 1986 m., sulaukus 42 me
tų amžiaus, gimus Lietuvoje, 
Kelmės miestely, Raseinių ap.

Amerikoj išgyveno 35 metus. 
v Paliko dideliame nuliūdime 
vyra Kaži, seseri Ievą Yuknie- 
ne, švogeri Vaslota, jų sūrią 
Edvardą, sęsfers, vaikus Joną, 
DOmininką if Jupžą Pocius, 
švogbrius Juozą ir Oną Maš- 
kin, jų (lukteri Julią, švoge- 
tiūš Kazimierą. ir Marijoną 
StUiikuš ir giminės, o Lietuvo
je seteri Kazimiera, švogėri 
StAšĮ Vishiauskūs ir jų šeimyną.

Kurias pašarvotas randasi 
7035 S. Fąirfięld Avę.

Laidotuves įvyks šeštadieni 
balandžio 25 dieną, 2:00 vai; 
po piet iš namu i Tautiškas 
kapines.

Visi a. a; JoSephinos Mas- 
kin giminės, draugai ir pąžife- 
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laiddtUvėse nt 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdo liekame, v
Vyras, sesuo, švogeriai^ 
sesers vaikai ir giminės.

Patarnauja- laidotuvių direk
torius . A. Petkus, Telefonas 
cieėrtf 2109. _____ _

Jau sčplįlltą karią lapo ati
dėtas perkratinėjihias bylos 
p-lės Ruth V: Simons. Mer
gina yra kaltinama tuo, kac 
ji šUšipažiiiilavo su vyrais at
rodančiais pasiturinčiais, sutik
davo su jais turėtj deitąj ap
svaigindavo j uos narkotikais, 
o kai vyrai atsipeikėdavo^ lai 
pamatydavo^ kad kai kurios 
jų brangmfenės dingo.

DEL GERO 
PIRKIMO NAUJU

DODGE arba PLYMOUTH
PASIMATYKIT SU

AL. THOMAS-TAMAŠAUSKAS
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

BRIDGEPORTAS 
iliai turėjome 
varduvių, kaip tai Juožapinių 
ir Razimieritiių, kurias tinka
mai apvaikščiojome, daug alu
čio išgėrėme, daug lunčiaus su 
valgėme, o Ir muzikos pasi
klausėme.

Dabar dar 
prisiartino, ir 
rios tur būt 
ries už visus 
JUrginėš.

žinoma, jas bridgeportiečiai 
apvaikščios tiiikamai. Jau jie 
joms prisirengę, ir tavernų sa
vininkai išdekoravo savo biz- 
niavietes. O kad užtikrinti sau 
good tinie, tai Jurgiai išanks- 
to rezervavo jose vietas.

i Visa tai parodo, kad Bridge- 
porto kolonijoj randasi didžiu
ma JUtgių, Ko prie to čia ran
dasi ir lietuviška šventenyčia, 
kuri nešioja taipgi Jurgio var
dą. Todėl nėra mažiausios abe
jonės, kad- Bridgeportas tinka
mai paminės šias iškilmes, ir 
esu tikras^ kad turėsime pro
gos pabaliavoti Jurginių die-

Mirė John Taylor Yerkes, 
prezidentas Yerkes žemlapių 
spausdinimo kompanijos, sa
vo namuose 13320 Hale avė. 
Jisai mirė sulaukęs 71 m. am<- 
žiaus. Verkęs išdirbamus 
žemlapiuš ypatingai plačiai 
vartojo, apdraudos kompani-

DABAR STAtO
Vėliausią Sovietų Rusijos filmą, 

išaukštinanti Rusijos moteris
3 MOTERYS

Muzika D. Šhostakovitch 
dalyvaujant:

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

SONOTONE

Lai būna jam lengva Lie 
tuvos žemelė, 
;eriai reiškiu 
tos, mirus jų tėveliui.

—— R: šniiikas

CLUB RAJAU
6627 So. We4tferii Avė. 

Prospect J0482
DINE & DANGE 

4 Floor Shows Kas Vakarą 
su

Sunny Bouche, Mi C.
ir ĄU Star Revue a 

Vištienos ir Stėkb Vakarienė 
Be Cover ar minimam charge 
Estelle Andrulis ir motina, Sav.

T avernos
Kur Susirenka Uętqvlai

SPRINGINN
Musu užeigoje visados geros ruiies 
degtinė, alus, cigarai* .eig 
skanus užkandžiai Plati 
šokių veltui, draugijoms, 

mams ir narėms. „.Sa^

Mutual Liquor Co
4707 So. Halsted St. 

Tel YAKD8 0808

Persiskyrė su 
landą vakare 1936 
Kovo 7, 1930.

Paliko dideliame _______ _ _____v._ _
monis) tėvą Juozapą J. Ežėfskj, brbli Juozapą Jr., sęserį • Lorertą 
grandmother Oną Šimonis* coces Ariną Špokas ir Paulirię Ručins
kienę, dėdes Mykolą, Stanislbvą ir Antaną Ežefskius, Jurgi ir Be
nediktą Šimonius, gimines. Liudviką

Praėjusį pirmadienį Edward 
Čoleman^ 1010 NVebster avę., 
bedarbis, pasižadėjo teisėjui 
A; Schiller nesižudyti. Tačiau 
matyti savo prižado neištesė
jo. Jis rasta pasikoręs vėlai 
trečiadienio vakarė ruming- 
auzėj adręsu 2318 Lincoln

LOTŲ SAVININKŲ 
ATIDAI!

Budavokit Dabar!
Mes finansuosim 

sim ant jtisų išrrio 
niekad daugiau hebus taip leng
va pasistatyti narną, kaip dabar. 
Jūsų naujas namas bus suplanuo
tas ir smagus dėl jus ir jūsų 
šeimynos.

Be Įmokėjimų!

639 Vest

erių ką šiandien randasi ant
vidurių ar

grandmother Oną Šimonis^ cočes Ariną Špokas ir Pi 
kienę, dėde

sandrą Masalskius, Agotą Jesaitienę, 
ir daugelį kitų giminių.

Kūnas pašarvotas randasi 4600 S. Paulina St: Yards 8884
Laidotuvės i vyks šeštadienį r 

iš tytd iš namų į ŠV: Kryžiaus b« 
gedulirigos pamaldos už velionės 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Joanos Ežerskis giminės, draugą! it pažįstami ■ esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Motina, ievas, seseuo. brolis, grandittbthfer. 
dėdes, coces ir gimihčs.

Patarnauja laidotuvių direktorius A. “ Masalskis, Telefonas 
Bouįevard 4139.
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CLASSIFIED ADS

Atstovų buvo 176 ir jie atstovavo 11,544 narius

SLA. 260 kuopa
Jašulevičius

SLA. 284 kuopa
J. Vaitkus

SLA. 301 kuopa

SLA. 313 kuopa

Teisingas
DU<

$1,500 Dovanoms

25 metai patyrimo

savo

susirinkimas

SLA. 109 kuopa
Kundrotas

SLA. 129 kuopa didžiausia viso

SLA. 139 kuopa

ir apie

$175

Draugijon priimami

nuo

CLASSIFIEDADS
Automobiles

žemės
$1600.

J. Jašinskas
F. M. Valaitis

ŠLA. 238 kuopa
Dr. A. Rutkauskas

šeštadienio ir sek
madienio nuotikiai

blėties 
pagei-

TARP MUSU 
BIZNIERIŲ

J. _ Dambrose 
Tribičius 
V. Ascilla.

biznio 
Drauge

J. M. Pučkorius 
Norbtftas.

P<16 Gajauskai
51 avė

Atsišaukit tuojaus 
Paulina St.

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimai

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

Etfphrosine Mikužiutė
LDD. 4 kuopa

Kongreso Šaukimo 
Komiteto Dėmesiui

SLA. 226 kuopa
J. Kaulinas
C. Chepulevičius 
Dr. A. Montvidas.

Rubaščius
J. Klastauskas.

(Bus daugiau)

savaityje, pomirtinė 
palaidojimo reika- 

extra.

SLA. 63 kuopa
P. J. Kuchinskas 
A. Laurutenas 
F. Skrobutėnas.

Antrašas 
LARRY’S BARBER SHOP 

2804 W. 45th St. ’ 
Chicago, III.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

į narius skaitlngos Drau 
Laukiam.

vak. Šventadieniais
BUREAU np

PARDAVIMUI 
cream ir smoked meat.

2534 W. 45 PI

plasnoja lėkti Chicagon.
• opening buvo
Dalyvavo daug

ofisas adaras 
ketvergais visą

KUPIŠKĖNAI!
Kupiškėnų 

Neffo 
Leavitt St. 

Lietuvių 
ir pianistė

SUTAUPYKIT PINIGŲ
Pirkite per mane iš foreklozerių 

bile koki real estate arba narna ir 
nusipirksite pigiau. Iš sučėdytų pi
nigu galėsite nusipirkti sau nauja 
automobiliu, turėsite narna ir auto
mobiliu arba išmainysite ar parduo
site savo narna per mane greičiau, 
šiame bizny j nuo 1906 metu. (Kazys 
Urnikis) ČJ11 
Westem Avė. 
vės.

Kaip apskaičiuojama, Suvie
nytose-Valstijose yra apie 12,- 
000,000 bedarbių, o gal ir dau 
giaiA O betgi dirbantieji dar
bininkai, kuriems pasitaikė lai
me gauti darbą, yra verčiami 
dirbti po 9, 10 ir net po 12 
valandų dienoj.

MERGINA AR PORA patyrė na 
mų ruošoj, virimas. Labai geri na 
mai, referencas. Edgewater 1486.

NAUJIENOS. Chicago, III

“Naujieną” biznio ve 
dėja*Miirija Jur- 

gelioniėiiė

Tel. Boulevard 2800 
PAUL M. SMITH & COMPANY 

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

Urnich, 4706 So. 
prie kampo 47 gat- 

Reikalingos informacijos dykai

nėra praėjusi, galima

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

Jos. A. Rizgen, auk- 
sorius, perkėlė biznį 

i nuosavą namą

O gegužės 16 d, tai S.L.A. 
301 kuopa turės savo naudai 
parengimą, kad sukelti fondą 
delegatų lėšoms. Visi nariai tu
ri tą parengimą remti.

registerius ir ice baksus. Cash 
Pamatykite

Ateinantį sekmadienį p. 
Yuškos salėj, 2417 West 43rd 
st., 1 vai. popiet įvyksta ža 
gariečių kliubo susirinkimas. 
Pasirūpinkite visi nariai atvyk
ti į susirinkimą, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti.

Teko sužinoti iš žagariečių 
veikėjų, kad jie aplaikė iš Ža
garės laisvų kapinių valdybos 
labai svarbų laišką ir padėką 
už pasiųstas aukas.

Lietuvoj žagariečiai su dide
liu pasišventimu, kai tik su
laukia gražaus pavasario išauš
tant, Visi bendromis jėgomis

Dalyvavo 75 Chicagos ir apielinkės 
organizacijų atstovai .

1 galionas malevos 
visokių spalvų ..............  V
Speciale maleva medžio 
darbui, .................... gal. V ■ tl
1 gal. grindims ir trim vamish 

išdžiūsta i 4 valandas

REIKALINGAS kriaučius, kuris 
supranta darbų prie senų taisymo 
ir prOsijimo 

4554 So.

REIKALINGA jauna moteris 
lengvam namų darbui. Vaikai. Ge
ras mokestis.

3834 Wrightwood Avė.

žemiau seka sąrašas drau
gysčių, kliubų ir kuopų ir jų 
delegatų, štai jis:

Tikietas Dykai į Dovanų 
Laimėjimų vakarą

CARR BROS. VVRECKING CO 
' (Ine.)

Parduodame Visokios Rūšies
ANTROS RANKOS BUDAVOJIMU1 

MEDŽIAGA:
Nauja Statybai Medžiaga ir Malkos 

Lietuvi pardavėja rasite musų 
varde.

3003-3039 S. Halsted St.
VlCtory 1272-1273 2

šį penktadienį, balandžio 24 
d., turėjo įvykti LSS Chica 
gos centralinės kuopos susirin 
kilhas ir Townsendo plano dis- 
* f ’

kusi jos. Tačiau
tenka atidėti kitam kartui, ka
dangi tą patį vakarą naujai iš
rinktas komitetas, kuris rūpin
sis sušaukti Amerikos lietuvių 
kongresą demokratinei tvarkai 
atsteigti, laikys savo pirmą su
sirinkimą. Kai kurie kuopos 
viršininkai turės komiteto su
sirinkime dalyvauti. Dėl to į- 
vykusio konflikto kuopos susi
rinkimas ir yra atšaukiamas.

CICERO. .— Kaip jau žino
me, p. A. Vaivada dirba prie 
didžiulio dienraščio “The Daily 
News”. Pradžia •» jo darbo tai 
suieškoti dienraščiai lietuvių 
skaitytojų ir vesti lietuvių sky
rių tanje laikrašty. Tad buki
te prisirengę sutįkti p. Vaiva
dą. Jisai atlankys kiekvieną 
namą, išdėstys ąavo planą — 
netik apie laikrašti, bet 
apdraudą, kurį yra surišta su 
šiuo laikraščiu. To viso vertės 
aš Čia neaiškinsiu. Kožnas vie
nas patirsite įš paties p. Vai
vados žodžių

Vaivada yra jaunas vyras, 
nedrąsus, bet atviras ir 
širdus; jis plačiai yra žinomas 
kaip Antrojo Skridimo per At- 
laritiką sekretorius ir tt. Aš 
nuo savęs patariu* visiems pa
remti p. Vaivadą nhujame dar-

opening p-nios Jablonskienės 
bizniavietės, 1412 So. 49 avė. 
Jos partneris p. Lutkus spar
nus

Pats grand 
gan- šaunus, 
svečių chicągiečių, jų tarpe p 
Kikas su žmona, p-nios Jablon
skienės geri draugai.

Iki balandžio 30 dienai pro 
ga kiekvienm lietuviui — vy 
rui ir moteriai
Chicagos Lietuvių Draugijos, 
įstojimui sąlygos prieinamos— 
taipgi gausite tikietą į šį gar
sųjį dovanų laimėjimų vaka
rą, kuris įvyks gegužės (May) 
3 d.. Ashland Boulevard Audi* 
toriam, Įžangos tikietas $1.00, 
bet . naujiems nariams bus su
teiktas tikietas veltui.

Kareivių parengimas įvyko 
praėjusio šeštadienio vakarą. 
Dalyvavo keletas' svečių chica- 
giečių. Visi turėjo smagius lai-

ROME FURNITURE CO.
' 3236 So. Halsted St.

2-jų gab. Parlor Setas $29.50
5-ų gab. Dinette Setas $12.75
Čia Jūsų Kreditas yra geras.

LSS Chicagos Centrą 
lines Kuo]>os Susi- 

riiikimo nebus

UNIVEKSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Lcng Distance 
Furniture and Piano Moving

3406 S. Halsted Street
Phone Yards 8408

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

Tel. YARDS 1834

tižiausios lietuvių organizaci
jos, įsirašyti.

Įsirašyti Draugijon galima 
per musų ’konkursantus, Drau
gijos n&riits arba atvykite tie
siai į Draugijos Ofisą, 1739 S. 
Halsted St 
panedėliais 
dieną, nuo 9 ryto iki 8:30 va
kare, nedėldieniais nuo 9 vai. 
ryte iki 1 vai. po piet.

Chicagos Lietuvių Draugija 
yra pašalpos ligoje, pomirtinių 
taipgi kultūros Draugija. Pa
šalpa ligoje trijų skyrių: $6, 
$10, $16 
-—■ $200, 
lams $50

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

6159 So. Kolmar Avė.

Dalyvaukime Pirmos
Gegužes apvaikš- 

čiojime

puošia- kapus, gražina bromą, 
lieja cemento takelius, tveria 
tvorą ir dabina amžinos tėvy
nės vietovę, kad ji atrodytų 
malonesnė. — R? S.

būti nariais

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

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

Hemlock 0800

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

671 W. 14 St.

NAUJAS 4 flatų plytų namas 
$10,950 prie Rockwell, arti 69 St, 
Savininkas netenka namu — 2 — 
keturių, 2 — trijų — 2 karų plytų 
garažas. Atsišaukti 2532 W. 63 4>t. 
Hemlock 8300.

j TAISOM AUTOMOBILIUS
Perkam ir mokam cash. Parduo

dam ant išmokėjimo arba priimam 
seną karą i mainus. Matykit. musu 
pertaisytus karus — tai geri bar- 
genai.

WOLTERAITIS MOTOR SALES 
4614 S. Western Avė.

Lafayette 1829

O Shameto svetainėj nuo 
pat ryto trusėsi, gamino val
gius ir puošė stalus chicagie- 
tės pp. Valulienė, Kresiten ir 
kitos. Vakare gi stebuklai da
rėsi. Visa apielinkė užblokuo
ta automobilių, o viduj tai nė 
apsisukti negalima.

Kas gi ten toks buvo? Lie 
tuviai Chicagos dženitoriai pa
gerbė savo draugą p. Medelir- 
ską. Tai buvo savo rųšies siur
prizas

MERGINA virš 18 — bendrai na
mu ruošai, apsibūti. 2 vaikai. Nėra 
skalbimo. South Shore 1032.

Lietuvos Demokratinei Tvarkai At 
steigti Draugijų Atstovų 

Konferencija

Nariais
nuo 15 iki 48 metų amžiaus 
Chicagos ir apielinkių lietu
viai esate nuoširdžiai kviečia
mi 
gijos

Bet ar tik ta viena kompa
nija taip daro? Man rodos, 
tad kiekvienam turėtų būti 
aišku, jogei ir kitos kompani
jos yra ne geresnės. -j

Nes kapitalistai turi savo 
stiprias organizacijas ir jų 
svarbus tikslas yra slopinti 
darbininkų judėjimą.

Visokių gerybių šiandie pa
gaminama daugybė:j;be jokios 
controlės. Su pagelba moder
niškų mašinų vienas. ar du dar
bininkai atlieka per šešias va
landas darbą, kuriam reikėtų 
dešimties darbininkų visą sa
vaitę dirbti. Ir dėliai to, po 
baisios ir ilgos depresijos, nors 
jį dar 
tikėtis,, kad už .metų kitų.at 
eis dar baisesne depresija ii 
bedarbė. O kas tada?

CICERO 
tė, 1444 So. 51 aVe., sugrįžo 
namo po apendicito Operacijos. 
Tėvai ir broliai Jabai džiaugia
si susilaukę ją namo.

P-nia M. Ketvirtienė, 1338 
So. 48 avė., visas- tris savai
tes išbuvo ligoninėj, bet dabar 
jau randasi namie, savųjų tar
pe. Sako, dar gyvensiu* daug 
metų, nes visi blogumai paša
linti. P-niai Ketvirtienei teko 
atlaikyti sunki operacija.

M. Marcinkus, 1523 So. 50 
crt., šiomis dienomis parvažia 
vo iš ligoninės namo, bet dar 
ilgai ims iki jis pradės dirb
ti, nes turi sulaužytą ranką.

Advokato Kizo motina taip
gi ligonis, bet nusistatė nepa
siduoti ir vaikštinėdama baigia 
pasveikti.

Visiems ligoniams, linkių 
greitai ir pilnai pasveikti U 
daugiau niekad nebesirgti.

Chicagos Lietuvių Draugija
J. Mickevičius 
P. Grigaitis

K. čepukas 
B. Abraškaitė " 
A. Juris 
F. Abeckas 
S. Viešys 
P. Milaševičius 
V. Mankus ,-»• 
M. Kemešienė 
P. Galskis 
V. Ambrose 
J. Markui 
P. švelnia 
J. Rulis 
J. Čeponis 
X. Saikus 
Naujalis
F. Stanionis 
Sobeckis 
Maskell
G. Mittskus 
P. Remeikis 
Grakauskas 
Dočkus 
Mrs. Smalelis 
Mrs. Kaulinas 
Mrs. Kungienė 
Mrs. Jakštienė 
Mrs. Vilienė 
P. Brazys
M. Matulis 
J. Zurkauskas 
J. čereška t. 
S. Dambrauskas;

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks Daiarimus namv 
savininkams reikale nesusipratimu sv 
rendauninkais, Maža narinė mokės 
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryt< 
iki 8 vai 
10 ryto iki piei 

LANDLORD^ 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitajre 2951 
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met.

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis — Prieina

momis išlygomis
$100. Importuoti ir Amerikoniški 

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

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

de luxe
Atdara vak. iki 9—Nedėlioi iki 5 v.v. 

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

MERGINA patyrusi tarpe 20—25 
bendram namu darbui. Nėra viri
mo, ne skalbimo. Nuolatinis darbas. 
Tel. Brunswick 4376.

F. Jakavičia
M. Kasparaitis
S. Narkis
J. Kondroška
J. Balnis
P. Augustinas
F. Mažolas
K. Aleksiifnas
P. čeplinskas
D. Rudokas
J. Thomas
F. MargeviČius
K. Yurgon
B. Rudgalviutė
L. Klimaviče.

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

STANLEY GAVCUS, 
7118 S. Talman Avė. REPublic 6051 

Chicago. III.

MES TEISINGAI PATARNAUJAM 
Kurie norite pirkti foreklozuotus 

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

A. GRIGAS 
2524 So. Halsted St.

Sekmadienis dar geriau pasi
žymėjo. Tą dieną tapo įšven
tintas naujas kunigas, Čia au
gęs Albinas Kiškunas. Turi 
plačią giminę. Vienas jo bro
lių yra laikrodininkas. Naujas 
kunigas laikė pirmas mišias 
labai iškilmingai. Svetainėj bu
vo surengti pietus, žmonių su
sirinko daug.

Po užkandžių prasidėjo pro
gramas. Porą vaizdelių išpildė 
mokyklos vaikui ir mergaitės. 
Pasakyta daug sveikinimų.

čia pas mus yra tvirtai pri
gijusi Lietuvos kaimiečių ypa
tybe, tai namiškių pasitenkini 
mas, kad vienas iš jų tarpo 
pasidaro kimigu.

Bendrovės prezidentui / P, 
Grigaičiui rekomenduojant,! 
direkcija vienbalsiai nutarė 
pavesti p-iai Mari j iri Jurgelio- 
nienei eiti “Naujienų 
manadžerio pareigas. 
Jurgelionichė jąli dai 
dirba “Naujienose” ir yra di 
rekcijos> narys. : >

Aš tikrai žinau kur vienoj 
dirbtuvėj ištisai dirbama po
9- 10 Valandų per dieną ir po
10- 12 valandų naktimis. O dar 
bininkų algos taip nukapotos, 
kad jie dirbdami šias ilgas va-^ 
landas vos padaro ubagišką 
pragyvenimą.

Ypač vargas tiems, kurio 
dirbą nuo šmotų,, o tokių kaip 
tik daugiausia ir yra. Ir nie
kas negali nė lupų praversti 
apie savo skriaudas, ba kom
panija turi šnipus, kurie seka 
kiekvieną darbininką, o ypač 
tuos, ktfrie atrodo kiek smar
kesnį. Šnipai, nugirdę ištartą 
prieš kompaniją žodį, tuojau 
jrąneša apie tai bosejiam, gi 
Doseliai tai, žinoma, tuoj pa
šalina tokį darbininką iš dar-

KUPIŠKĖNĄI
Subatoj, balandžio 25

Kultūros Draugijos vakaras 
svetainėj. 2435 So.
Įvairiausias prpgramas 
Vyrų Choras, solistai, 
p-lė Ječiutė pasirodys lietuvių tar 
pe pirma kartą.

— KOMITETAS.

BRIDGEPORT
Rizgen, plačiai žinomas auksi- giečių. Visi turėjo smagius lai
mų daiktų biznierius, dabar kus prie gėros -lietuviškos mu 
perkėlė savo biznį į, nuosavą žikos. , 
namą antrašu 3249 So. Hal
sted St. — VBA.

TAI SAPNŲ NAMAI
$50 ĮMOKĖTI — $20 KAS MĖNESĮ 

Netikėsi tol, kol pats nepamatysi. 
Gražus 5 kambariu frėminiai namai. 
Ideališka maudynė, fumasas, išgrįs
ta gatvė, didelis' lotas. Visi pageri
nimai apmokėti. 4 blokai nuo grei
tosios transportacijos, South Sidėje. 
Ideališkas apsodinimas tu puošnių 
namų, medžių pavėsis, turtinga dar
žo žemė. Jau išarta ir tinka 
darbams pradėti. Tiktai 
Savininkas gyvena Floridoje.

Rašyk, Naujienos, 1739 
Halsted St. Box 430.

groserne ice

Jau* dabar kai kuriose dirb
tuvėse tiek dirbinių prigamin
ta, kad ir vietos nebėra, jiems 
padėtį. Norint užbėgti Už akių 
tokiam betvarkiam, gamybos 
didinimui, reikėtų uždėti kon
trole ant gamybos ir ant pel 
no. O kas tai gali padaryti? 
Tai yra valdžios pareiga. Jos 
pareiga yra paimti savo prie- 
žiuron pramonę ir kontroliuo
ti į^mybą.h \

Mes darbininkai, jeigu nori
me pagerinti savo būvį; tai tu
rime už šitokių reformų įve
dimą kovoti. Ir dabar kaip tik 
laikas. Jau visai netoli Pirmo
ji Gegužės 
pasaulio darbininkų šventė. Bū
tinai turime susiburti į milži
nišką demonstraciją ir savu 
darbininkiška jėga supurtyti 
visą kapitalistinį pasaulį. Tad 
ir mes lietuviai nepasilikime 
nuo viso pasaulio darbininkų 
ir bukime Pirmos Gegužės ap- 
Vaikščiojime.

— A. K. Sargas.

eina
Pontiac auto-

Kongreso šaukimo Komiteto 
susirinkimas įvyks balandžio 24 
d., pčtnyčioj 
333 S. Ashland 
ofise. Malonėkite 
pribūti,, nes bus renkama vai 
dyba. E. Mikužiutė, laikinė 

sekretorė.

^Dovanų laimėjimui 
$1,500 vertes 
mobilius, ęadio, parlor setai, 
ir daugelis kitų dovanų. Ka
dangi Draugijos Jubiliejinis 
konkursas baigsis balandžio 
30 dieną, tai kviečiam visus, 
kurie dar nesate nariais Chi-

8 v. v., adresu 
avė., Kairio 

visi nariai

Business Service / 
Biznio Patarnavimas

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

BRIDGEPORT ROOFING
3216 So. Halsted St. 

Victory 4965

Miscellaneous
_ Įvairus__________ _

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

23 diena šio mėnesio tai Jur
gių diena, Jurgių vardadienis 
ir jų draugai;-.smarkiai balia- 
yos. :- ■ ■.

Jurgis Medelinskaš, chicagie- 
tis, užėmė Shameto svetainę, 
tad su savo draugais uš. LaL 
mingai jam sulaukti ir dau
gelio kitų varduvių; . O cicerie- 
čiai Jurgiai Jteškunas, Jan
kauskas, policininkas Radoms 
kis —r- taipgi apvaikščios 
patrono dieną.

šį šeštadienį- klovainiečiai ir 
kiti to krašto lietuviai turės 
gražų pokilįi Mat neseniai 
klitibas pakrikštytas ir krikš- 
tatėvų buvo net trys poros, 
tad jie susidėjęs ir šį pokilį 
rengia. Tose -iškilmėse bus ir 
dovanų laimėjimas.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk- 
lea, i2_ 2.. ■ 
arba ant išmokėjimo 
mus pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHETM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumet 5269

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR-

Pašauk mus dėl dykai apskait- 
liavimų
Blekorius ir Stogius.

Leonas Roofing Co 
8750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

Lietvių Keistučio Pašelpąs 
Kliubas

A X-, malevotojams ir
/\tyCIOS:NAMV SAVININKAMS 

Didžiausias 18 Metų Sukaktuvių 
IŠPARDAVIMAS

1 galiofias enamel $4 
spečial ..................  I uVM

ir daugiau
1 galionas flat balta $4 A A 
tnaleva .......................... I

ir daugiau 
1 galionas pirmos kl. 

removal .............................
Taipgi visos kitos malevos, kempinės ir šepečiai. 

Virš 500 įvairių sieninių popierių po 4c ir daugiau. 
PIRKDAMI ČIONAI SUTAUPYSIT 25% 

HELMAN PAINT STORE
1411 So. Halsted St, TeL CanaI 5063

Educational 
MokvRIos

DRESIU DEZAININIMAS — 
SKRYBĖLIŲ DIRBIMAS 

Mokykis dresių dezaininimo — mo
delių braižymo, siuvimo, skrybėlių 
dirbimo arba mašinų operavimo. In- 
dividualis instruktavimas. Užsirašyk 
tuojau. Vakarinės ir dieninės kla
ses. Prieinamos kainos. Moderniš
kiausiai irengta mokykla. Įsteigta 
1902. Užeikite arba rašykite, gausi
te nemokama knygele B.

MASTER GARMENT SCHOOL, 
400 South State St.

Partners Wanted 
Pusininkų Reikia

PAIĖŠKAU Barberio ir Pusi 
ninko, arba gali viena iš mano ša 
pų nupirkti, aš duosiu visokių pro

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

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

1227 Nevvberry Avė.

Musical Instruments
.- Įiistrijmęntąi.
DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 

MUZIKALIU INSTRUMENTŲ 
CHICAGOJE

Gitaros taip pigiai kai .......... 3.50
SmuiRos 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

South




