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Ethiopai numato žiu-
girną imperijos

Ethiopai ruošiasi 
paskutinei kovai 

su puolikais
Sprogdina brangiai kainavusį 

kelią, kad nors laikinai su* 
laikyti italų veržimąsi

GIBWASHA, per Addis Aba
ba, bal. 23. —šimtai darbinio 
kų dirba prie dinamitavimo ke
lio iš Dessye į Addis Ababa. 
To kelio, kuriuo ethiopai taip 
didžiavosi. Jį per kalnus pra 
vedė Šveicarijos inžinieriai ir 
jis Ethiopijai brangiai kaina 
vo. Bet štai dabar tas bran
gusis kelias ardomas, sprogdi 
namas. Kai kur bandoma nu
kreipti upių vagas, kad jos už
lietų kelią ir neleistų italams 
juo važiuoti. Kitur skersai ke 
lią kasamos 12 pėdų gilumo 
tranšėjos tam, kad į jas sukris
tų Italijos tankos ir trokai.

Dirbti tenka tik miglotose ir

■Į — "--1 ■
lietingose dienose, nes kitaip 
atskrenda italų lėktuvai ir tuo 
jaus pradeda bombarduoti ma
žiausius ethiopų būrelius.
Patys ethiopai nujaučia žlugi

mą jų imperijos
Taip' ardydami kelią. ethiopai 

tikisi nors laikinai sulaikyti 
italų briovimąsi iš šiaurės lin
kui jų sostinės, Addis Ababa.

Tečiaus visų jaučiama, kad 
Ethiopijos imperija, kuri kal
nuose išsilaikė nepriklausoma 
tūkstančius metų, jau yra pa
smerkta ir turės išnykti, nes 
ji negali atsilaikyti prieš mo 
derniškai apsiginklavusią Ita
lijos kariuomenę. Todėl yra 
tik laiko klausimas iki visa Et- 
hiopija bus italų užkariauta.

. M • , v
Visi keliai yra pilni bėgančių 

į .kalnus ieškotis priegląudos 
nuo puolikų. Sostinė irgi yra 
veik visai tuščia ir banditai kai 
nuošė laukia ją pulti kaip tik 
išsikraustys iš miesto valdžia;

Chicago, III., Penktadienis, Balandžio-April 24 d., 1936
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MOOSE RIVER, Nova Scotia. — čia parodoma aukso kasykla, kurioje buvo užgriuvę Dr. D. E. Robertson, Alfred Scadding 
ir Herman Magill. 200 mainierių su didžiausiu atsidėjimu dirbo 10 dienų, kol pagaliau pasiekė užgriuvusius. Pirmieji du buvo 
gyvi, o Herman Magill jau buvo miręs.

Derrick above emergency ahaft 
-
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Herman Magill
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LIETUVOS UKININ 
KŲ NERAMUMAI 

TEBESITĘSIA
Delei naudojamų prieš valdžią 

ir jos pataikūnus smurto, 
taipgi naikinimo turto, Vilka
viškio komendantas buvo pri
verstas išleisti griežtą įsaky
mą prieš nerimaujančius ūki
ninkus

Išgelbėtieji iš kasyk 
los paguldyti 

ligoninėj
Dr. Robertson jaučiasi 

gerai. Silpnesnis yra 
ding. Adv. Magill mirė ' nuo 
plaučių uždegimo*/Visi ^giriu 
gelbėtojus *

gana 
Scad-

L* * * ***

MOOSE RIVER, N. S., bal. 
23.—Trys uždarytieji užgriuvus 
apleistoj aukso kasykloj, liko 
išimti iš kasyklos pereitą naktį 
ir paguldyti ligoninėn Bet su 
gryžo iš kasyklos tik du užda
rytųjų gyvi, trečias gi, adv. 
Magill, jauniausias iš visų, tik 
30 m. amžiaus, neatlaikė vargo 
ir pasimirė už trijų dienų prieš 
išgelbėjimą. Manoma, kad jis 
mirė nuo plaučių uždegimo.

Tvirčiausia laikosi seniausias 
iš uždarytųjų, Dr. Robertson, 
arti 60 m. amžiaus. Trečias, 
Sčadding, 44 m., skundžiasi ko 
jomis ir bus lėktuvu išgaben
tas į Halifox ligoninę, kur jo 
sutinusioms ir permirkusioms 
vandeny kojoms bus galima 
duoti geresnę priežiūrą.

Kada gelbėtojai įsilaužė pex 
akmenis ir laužus į urvą, ku* 
riame uždarytieji buvo, abu juos 
rado sėdinčius. Dr. Robertson 
gražiai padėkojo už išgelbėji
mą. Bet jiems neleista daug 
kalbėti iki pasilsės. Tečiaus 
išgelbėtieji atsisakė gulti ant 
nėščių ir patys išlipo iš kasyk
los, tik padedami gelbėtojų.

Tuoj aus juos paguldyta ligo
ninėn ir leista pasilsėti. Bet 
miegojo jie tik porą valandų. 
Gal negalėjo jie miegoti dėl di
delio nuovargio ir nervifotumo 
po ilgo įkalinimo tamsiose po
žemėse; o gal ir daktarai nelei
do ilgiau miegoti, kad neįsimes
tų kokia liga.

Jie buvo atvykę apžiūrėti sa 
vo kasyklą, kuri buvo uždaryta 
prieš 25 metus kaipo pavojinga 
operavimui. Juos viename ur
ve, 141 pėdų gilumoje ir už' 
griuvo. Jie susiradę porą sau* 
sų pagalių ir sukurę ugnį, kad 
besiveržiančiais per plyšius du
rnais galėtų pasakyti, jog jie 
tebėra gyvi ir nėra žuvę, nuo 
griūnančių^ akmeny.

Šaltis ir drėgmė buvo svar 
blausias jų vargas. Del maiš
to jie perdaug nesirūpino, nes 
turėjo užtektinai vandens ir di
delio alkio nejautė. Miegodavo 
jie tvirtai vienas kitą apsika
binę, kad tuo vienas kitą kiek 
galima šildyti. Bet Magill su
sirgo plaučių uždegimu. Kai 
buvo nuleistas vamzdis jis nie 
kam nesakė apie savo ligą ir 
apie ją sužinota kai jis buvo 
jau miręs. Jie, neidavo tankiai 
prie vamzdžio, kad taupinti sa
vo jėgas, nes reikėjo eiti tam
soje per vandenį ir akmenis 
apie 20 pėdų ir tas juos var
gindavo.

Visa Nova Scotia dabar gi
riasi ir didžiuojasi savo maine' 
riais. Ypač giriami yra Dra- 
egermen. Tai specialiai išsila
vinę gelbėtojai. Kai jie atvyko 
į kasyklą, tai jie iš jos ir ne
pasitraukė iki uždarytieji neli
ko išgelbėti. Kada juos norė
davo pavaduoti kiti, tai jie nuo 
pagelbos atsisakydavo, nes jų 
tradicija yra baigti pradėtą dar
bą, nors tektų dirbti kelias die
nas be jokio poilsio. Tai už
grūdinti maineriai, pilni pasi
ryžimo ir gerai. įgudę savo dar 
be. Jiems dabar Nova Scotia 
atiduoda visą galimą pagarbą.

Anglija, manoma, 
Įspčsianti Vokieti

ją prieš karą
LONDONAS, bal. 23. — Ma- 

noma, kad savo paklausimuose 
Vokietijai, Anglija ne tik pa
reikalaus pasiaiškinimo iš na
cių apie jiį miėrių’sf, bet ir kar
tu įspės juos,. kadv Angltja^įid, 
skirsto Europą į vakarinę ar 
rytinę it kad ji išpildys savo 
pareigas linkui tautų sąjun
gos, jei taika kurioj nors Eu
ropos daly atsidurtų pavojuje. 
Tai busiąs įspėjimas prieš vo 
kiečių užmačias pasigrobti nie 
kurias rytinės' ir centralinės Eu
ropos valstybes.

Kongresmanas Snell 
republikonų konven
cijos pirmininkas

ORH

KAUNAS.—Dabar Lietuvoje 
vienam žmogui metalinių mo- 
noetų išeina 7 lt., Latvijoj 30 
lt., o Vokietijoj net 50 lt.

Teko sužinoti, kad finansų 
ministerija metalinių monetų 
nukaldins apie 30 mil. lt. Tai 
išeis apie 15 lt. kiekvienam 
žmogui.

CLEVELAND, O., bal. 23. — 
Senatorius Ffederick C. Stei- 
wer, iš Oregano; kaipo laikinis 
republikonų konvencijos pirmi
ninkas, pasakęs svarbiausiąją į- 
žanginę kalbą, kurioj išdėstys 
partijos nusistatymą ir veiki
mą, pirmininko vietą užleis nuo 
latiniam pirmininkui, kongres 
manui Bertrand H. Snell is 
New Yorko.

Išrinkti ir kiti konvencijos 
viršininkai.

Republikonų konvencija prasi 
dės čia birželio 9 d. ir ji no 
minuos republikonų kandidatą į 
prezidentus. Svarbiausiais kan 
didatais yra senatorius Borah, 
Kansas gubernatorius Laridon 
ir Chicago Daily News leidę 
jas Knox. Bet konvencija gali 
nominuoti visai ikišiol nenuma
tomą kandidatą -“juodąjį ark

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

Apsiniaukę, galbūt lietus į 
vakarą.

Vakar 12 vai. dieną tempera
tūra Chicagoj buvo 47°.

Saulė teka 5:57, leidžiasi 
7:40.

BERLYNAS, bal. 23 
padadinti Hitlerio knygos “Ma
no kova” cirkuliaciją ir tuo 
padidinti paties Hitlerio pelną, 
visi jaunavedžiai Vokietijoje 
gaus tą dovanai. O jau 
navedžių Vokietijoje kasmet 
būna apie 700,000. Negaus kny
gos tik svetimšaliai ir žydai.

Kad

Triukšmadarys kongresmanas 
liko, nubaustas už greitą važia 
vimą ir nuteistas kalėjiman už 
teismo paniekinimą. Tečiaus jis 
liko paliuosuotas iš kalėjimo kai 
kongresmanas O’Conor atėjo ii 
sumokėjo $45 pabaudos už grei
tą važiavimą.

SL A. Pildomos Ta- 
r rijos Rinkimai

; Per paskutines 3 dienas gauta balsavimų daviniai iš šių 
kuopų: 54, 12į, 128; 353,.90, 93 ir 286.\Taigi viso dabar skelbia- 
iha;ririkdmų ’̂zujtatai iš 87 kuopų/ r < -

Jų balsai pašidalino taip: .;
PREZIDENTAS

F. J. Bagočius .................. ...i...
N. Rastenis .............L...:.:   ...........

VICE-PREZIDFNTAS 
J. K. Mažukna 1 ...1 .įl..... .
A. O. šalna .......

SEKRETORIUS :
Jurgeliute .. . ....... .......... ... .... .......
J. Vinikas .......... .‘..i:..........

IŽDININKAS
P. Gugis ..... ........I................ ........

S. Lopatto .... ....... ............ .............

IŽDO, GLOBĖJAI
Mikužiutė .......... .... .......................
Miliauskas ......... ..............................
Mockus ......................................
Zalatorius ........ .-...L:...................... .

- DAKTARAS-KVOTĖJAS
Dr. J. Staneslaw ...................... ........
Dr. M. Mikolainis ............................
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Atgaleiviškos “revo
liucijos dukterys”
WASHINGTON, bal. 23. — 

“Amerikos revoliucijos dukte
rų” organizacija, neva suside
danti iš moterų, kurių protė
viai dalyvavo Amerikos kare už 
nepriklausomybę, visuomet pa
sižymėjo dideliu atgaleivišku- 
mu. ; Nepasikeitė ji ir dabar, 
nes dabar laikomoj konvenci
joj ji parodė griežtą pasiprie
šinimą pataisai prie konstitu
cijos apie Valdžios nusavinimą 
visų gamtos turtų, taipjau pa
taisai panaikinančiai vaikų dar
bą, pareikalavo bausti kurstyto
jus armijoje ir taipjau pasiprie
šino valdžios reguliavimui dar
bininkų algų ir darbo sąlygų.

i . ■ •: .

BENTON HARBOR, Mich. 
bal. 23.—Sodnų žydėjimo iškiiNEW YORK, bal. 23.—Bu

vęs Chicagos gangsterių vadas 
Johnny Torio liko suimtas už 
nestfmokėjimą pajamų taksų. Jį 
suėmė kada jis ruošėsi pabėgti
į Pietų Ameriką. pids geltonplaukė.

1968
1168

1812
1187

1478
1489

1748
1262

1672
1363
1423
1094

1734
1036

Pagrobė vaiką, bet 
vaikas pabėgo

Įkalintas smarkau
jantis lenkas kon

gresmanas
WASHINGTON, bal. 23. — 

Lenkas kongresmanas Zionch- 
eck, dem. iš Washingtono valst,. 
sukėlė tokį didelį triukšmą ąu 
tomobilistų teisme, kad jis tu
rėjo būti pašalintas iš teismo h 
uždarytas kalėjiman.

Zioncheck buvo sugautas va
žiuojant nauju automobiliu 70 
m. į vai. greitumu. Bet jis at
sisakė stoti į teismą ir teko jį 
prievarta atgabenti. Tečiaus 
gabenant į teismą taip aštriai 
susikirto su polįeistais, kad te
ko jį uždaryti beląngėn.

Teisme Jis prisipažino prie 
kaltės ir griežtai pasipriešino 
policistų jiudijimui. Kada jo 
byla liko atidėta 45 minutėms, 
tai jis sukėlė teisme tokį triu
kšmą, kad vėl tapo uždarytas 
beląngėn.

Belgija gegužės 25 d 
rinks nauja par- 

liamentą

ALLENTOWN, Pa., bal. 
x—Henry T. Koch, 10 metų, 
nūs vietos departamentinės san 
krovos viršininko, buvo pagrob
tas einant. į mokyklą. Bet vos 
tėvas spėjo gauti reikalavimą 
$20,000 išpirkimo, sūnūs išsi 
liųosavo ir dar pagelbėjo suimti 
grobiką.

Pagrobtasis vaikas buvo nu
gabentas į mišką miesto pa 
kraštyje. Bet jis į akmenį nu1- 
plovė. raiščius nuo kojų ir at
bėgo į ūkį šauktis pagelbos. 
Suimtas miške žmogus prisi
pažino prie grobimo. Pas jį 
rasta ir keli reikalaujantys iš
pirkimo laiškai, kurie turėjo bū
ti pasiųsti vėliau.

su-

CHAMONT, Francijoj, bal. 23. 
-Francuzaš, kuris sušuko “Va* 

policistui jį ba-
mėms, kurios Čia vyks nuo!
geg. 3 iki 10 d.d., žiedų kara- lio. Hitleris
sĮąite liko išrinkta Miss Virgmia rant už nusidėjimą su automo-
Mae Pound, 18 ųi., Grand ’RA- biliu, liko nuteistas /vienai sa

vaitei kalėjimam

BRIUSELIS, bal. 23. — Val
džia šiandie oficialiai paskelbė 
dekretą, kuris paleidžia dabartį' 
n į parliamentą ir paskiria nau
jo parliamento rinkimus gegu
žės 25 d. Tą dieną 2,652,000 
balsuotojų išrinks 202 atstovus 
ir 101 senatorių.

VILKAVIŠKIS.—Vilkaviškio 
ir šakių apskr. karo komendan
tas kovo 29 d. išleido įsakymą 
Nr. 4, kuriame nurodo, jog pas
kutiniu laiku antivalstybinis 
elementas pradėjo naikinti vals
tybės ir piliečių turtą, gadinti 
susisiekimo priemones, vartoti 
prieš valdžios ir savivaldybės 
pareigūnus ir atskirus asmenis 
smurtą, nusikaltėlius jėga va
duoti iš arešto namų ir t.t.

Todėl
§ 1. Draudžiama palikti iš 

kabintas proklamacijas ir prieš
valstybinius ženklus; agituoti, 
raginti ir drausti ūkininkams 
vežti ūkiškus produktus; kiršinti 
vieną visuomenės dalį prieš ki 
tą; triukšmauti, susibūrimus 
daryti, skleisti pramanytus ii 
visuomenę kiršinančius gandus, 
grasinti valdžios, savivaldybės 
pareigūnams ir šauliams už pa 
reigų pildymą ir gyventojus už 
prievolių atlikimą; slėpti agita 
torius, proklamacijų ir prieš
valstybinių ženklų platintojus 
ik Jiems padėti...

- Be to, įpareiguoja valdžios ir 
savivaldybės pareigūnus, šau 
liūs ir gyventojus iškabintas ai 
rastas proklamacijas ir prieš
valstybinius ženklus pristatyti 
arba pranešti policijai.

§ 2. Draudžia bet kokią agi
taciją ir visuomenės kurstymą 
prieš vyriausybę, kariuomenę ir 
esamą valstybės santvarkąI; 
trukdyti veiksmu policijai, vai 
džios ir savivaldybės valdinin
kams eiti jiems pavestas par
eigas ; trukdyti susisiekimą: 
naikinti susisiekimo priemones 
kaip tai: geležinkelius, telegra
fo ir telefono linijas, tiltus, van
dens įvadus ir t.t. ir t.t.

Už nusikaltimus nurodytus § 
1 baus 500 litų arba kalėjiniu 
iki 3 mėn., 
mėm kartu, 
nurodytus § 
kariuomenės 
teismui.

Įsakymas 
vietose.

MEXICO CITY, bal. 23. 
maištininkų, jų tarpe 4 jų vadai 
liko užmušti susirėmime su ka
reiviais Jalisco valstijoje.

15

arba abiem baus- 
o už nusikaltimus 
2 bus atiduodami 
arba karo lauko

išlipintas viešose

ALTOONA, Pa., bal. 23. — 
Dr. Brubaker, 82 m., sudegino 
visas knygas, kuriose buvo su
rašytos jo pacientų skolos, ku
rios siekė gal tūkstančius doL 
Esą jam nesmagu, kai nega
lintys užsimokėti ima atsipra
šinėti. Tad jis ir sunaikino vi
sus jų skolų rekordus.

NaujienųRadio Programai
Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 

ŠEŠTADIENĮ
kaip 9:30 vai. ryto ant WCBD. stoties

1080 Kilocycles (5000 Watts Pajėgos).
Šia stoti ant savo radio galite surasti tarp W. J. J. D. ir W. C. F. L. stočių

Šiuos Naujieną Radio Programus galima 
girdėti už kelią Šimtą mylią nuo Chicagos.

<

Garsinimai mušą programams yra priimami 
už prieinamas kainas.
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ŠNIPŲ VEIKIMAS DARBININKŲ UNIJOSE
Trustai išmoka kas metai po $80,000,000 šnipams, 

kad griautų darbininkų unijas;

IŠ POLITIKOS 
LAUKO

stropiai

Heber Blankebhom

šiomis dienomis Washingto- 
ne senatoriaus ’LaFoliete ' ko
mitetas pradėjo tyrinėjimą šni
pų veikimo darbininkų unijo
se. Tyrinėjimas jau eina per 
kelioliką dienų ir yra atiden
giama daug įdomių dalykų.

Pasirodo, kad šios šalies di
dieji trustai vadovaujant plie
no magnatams išleidžia kas me
tai po $80,000,000 (aštuonias
dešimt milijonų dolerių) : dėl 
palaikymo šnipavimo sistemos 
tarpe darbininkų. Visokis dar
bininkų veikimas, ypatingai 
unijose, yra šnipų sekiojamas. 
Laike streikų daromos visokios 
provakacijos. Vartojamos viso
kios priemonės, kad tik sude- 
moralizuotų streikininkus drba 
besiorganizuojančius darbinin
kus.

šnipų veikimo didžiausias 
centras yra Pittsburgho apy
linkė: plieno liejyklos, anglių 
kasyklos ir t.t.

Ypatingai šnipai
darbuojasi tose vietose, kame 
darbininkų unijos yra silpnos 
arba kur vos pradeda darbi
ninkai organizuotis.

Pramonės kompanijų samdo
mi šnipai yra gana gerai ap
mokami, — dažnai mėnesinės 
algos gauna nuo $175.00 iki 
$40Q. šnipų organizacijos (ar
ba kompanijos) veikia artimam 
kontakte su amunicijos ir gin
klų kompanijomis, ypatingai su 
nuodingųjų dujų gamintojais. 
National Labor Relations JBoard 
atstovas
senato’ subkomiteto nafii£-kVo-J 
čiamas įvardino visą eilę šni
pų kompanijų ir amunicijos ga
mintojų, kurie parūpina gerai 
išlavintus ir gerai apmokamus 
šnipus.

s » « . »
Pittsburgho distrikto anglia 

kasiai ir plieno darbininkai yra 
geriausia patyrę šnipų veiki
mą. Jei tik kur darbininkai 
pradeda bruzdėti, organizuotis, 
tai šnipai stengiasi pirmiausia 
paskleisti tarpe darbininkų uni
jos viršininkais nepasitikėjimą, 
organizuoja streikus, bando su
kelti muštynes, riaušes. Daž
nai jie dedasi dideliais revoliu- 
cijonieriais.

Ne kartą šnipai yra orga
nizavę net atskiras “unijas”, 
kad galėtų suskaldyti darbi
ninkų vienybę ir sugriauti uni- 
ją<

Tik prisiminkim netolimos 
praeities angliakasių streikus, 
kada buvo griaunama anglia
kasių unija. Tada patys ang
liakasiai tarpusavy baisiai at
kakliai kovojo. Tai vis buvo 
pasamdytų šnipų darbai.

Plieno liejyklose, kur nėra 
darbininkai susiorganizavę į 
uniją, darbininkai yra šnipų 
sekiojami. Jei tik kurie darbi
ninkai pradeda apie imi ją kal
bėti, tai netrukus jie pasijun
ta už dirbtuvės vartų išries
ti.

Dabartiniu laiku šnipai labai 
stropiai daboją ir kompanič- 
nas unijas, jei tik pajunta, 
kad ir tenai darbininkai pra
deda kalbėti apie organizavi
mas! į uniją, tai tuoj padaro 
“operaciją”, — unijų šalinin
kus išveja lauk iš dirbtuvės.

Kaip išrodo, tai senato ko
misija atvyks į Pittsburghą 
daryti šnipų veikimo tyrinėji
mą plieno liejyklose.

— S. Bakanas.

Kitą antradiehį, balandžio 
28 į., Penn. Valstijos piliečiai 
eis j balsavimd vietas*ir nomi 
nuoš kandidates į įvairias val
diškas vietas rudenio rinki
mams.

šibsė . primafy, (nominačijo 
se) rinkimuose balsuotojas ga
lės balsuoti tik liž tos partijos 
kandidatus, kuriai jis pats pri
klauso. Kitaip pasakius, jei bal 
šuo to jas yra Užsiregistravęs 
republikonū, tai būlsUos už rė- 
publikdUų statomus kandida
tus, jei demokratu, socialistu 
ar kitokiu, tai balsuos už tą 
partijų kandidatus.

Vadinasi, galima bus pasi
rinkti tik geriausius žmones iš 
tos partijos, kuriai balsuoto
jas priklauso.

Geri) kandidatų pasirinkimas 
nėra taip lengvas reikalas. Ir 
štai kodėl: didžiųjų partijų bo 
sai dažnai stato tokius kandi
datus, kurie yra daugiau išti
kimi jiems, negu balsuotojams. 
Tad balsuotojams, kokios, par
tijos jie birtų, prisieina pagal
voti, kad galėtų* atiduoti save 
balsus už geriausius žmones, 
ypatingai Už >tūos, kurie jau 
yra pasižymėję savo darbais.

šiuo norime paraginti lietu
vių balsuotojus, kad jie ati
duotų ‘savo balsus už tuos kan
didatus, ku'rie yra indorsuoti 
darbininkų unijų ir pasižymė
ję savo 'darbais. -' • ‘-I 'l- G r i

Vienas 'tokių yra kongres- 
monas Theodore L. Moritz, ku 
ris nesilaiko nei demokratų, nei 
republikonų partijų mašinų di
rektyvos, bet pirmoj vietoj sta
to darbo žmonių reikalus. Ji
sai eina į rinkimus republiko
nų partijos tikietu. Jisai yra< 
indorsuotas darbininkų unijų ir 
turi gražų rekordą iš jo vei
kimo kongrese.

Kartu su šiuo raštu dedame 
laišką, kurį, parašė Darbo Ko
miteto pirmininkas William P. 
Cūhnery Jr. kongresmonui Mo
ritz. Laiškas geriausia nušvie
čia kongresmono Moritzo 
lą kongrese.

Laiškas skamba taip:
“Brangus kongrešmohe 
Moritz:

“Sveikinu jumis dėl jūsų 
siekimų legislatyviam darbe 
kaipo naujo nario septyniasde
šimt ketvirto kongreso.

“Aš kaipo Darbo Komiteto 
pirmininkas, specialiai pažymiu, 
jūsų nenuilstančias pastangas 
kpoperavime, veikloje ir balsa
vime už tokius įstatymus, k u 
rie bus naudingi darbininkams. 
Daugiausia tiesiogiai pažymiu, 
kad jus stojot u‘ž Giuffey — 
Snyder Coal Bill, Wagnerio 
Darbo Santykių Aktą, Bedar
bių, Senatvės ir Šocialės Sau
gumo Aktą, Railroad Retire- 
ment Pensijų Bilių, taip pat ir 
kitus gerus bilius, 
tų per daug visūs

singai einant prie savo titulo.
“Aš užtikrinu jus, kad man 

buvo smagu dirbti ir koope
ruoti su tokiu1, kuris visados 
yra pasirengęs kovoti dėl ge 
rovės š'avo rinkikų, net neat
sižvelgdamas į savo politinę at
eitį;

“Tikiuosi, kad bus mano pri
vilegija tęsti kovų kartu su 
jumis šioje kovoje dėl papras
tų

S. S. Pittsburgh, Pa
Graži vakarienė Lietuvių 

Kambario naudai

veik

at-

žmonių.
SU gilia pagarba,

William P. Connery Jr.”
— Politikas.

Carnegie, Pa
ŠLA. 323 kuopa rengia pava

sarinį balių, — potvynis ren
gimą. buvo Sutrukdęs,

SLA. 323 kuopa rengiasi sa
vo pavasariniam baliui, kuris 
įvyks balandžio 25 d. Tačiau 
tasai nelabasis Pittsburgho 
potvynis skaudžiai atsiliepė ir 
į mūsų Carnegie lietuvius. Tad 
įjrišlėj'o rengiamą balių atidė
ti tolimesniam laikui. Vadina
si, palaukti ne tik kol vanduo 
nuslūgs, bet ir iš viso gyveni
mas susitvarkys.

Mat, dėl to potvynio ir Car
negie darbininkai, kurie turė
jo darbus, buvo net iš “pėd 
žiu” išėję. Be to, mes savo pa
rengimuose dažnai turim gar
bingų svečių iš Pittsburgho, 
ypač iš North Sidės. O lietu
viška North Sidė kuone visa 
buvo prigėrus.

Bet atrodo, kad vandenim 
nuslugUs, orui pradėjus šiek 
tiek atšilti, ir vėl gyvenimas 
pradeda grįžti į normales vė
žes. - j.. -.-.u-

Todėl ir musų SLA. 323 kuo' 
savo balių f&iiįjįC ’įčgdlŽs 

9 d. A.P.L.A. 3 čios kuopos sve
tainėj, Glendale, Pa.

Buvo parašyti ir pasiųsti pa
kvietimai į kitas kaimynines 
SLA. kuopas, kad dalyvautų 
musų rengiamam baliuj ir pa
remtų mus. žinoma, ne dykai: 
kai kitos kuopos ką rengs, ta? 
mes juos paremsime - ats.ilanky . 
darni į jų parengimu^.
. šiuo kreipiuosi ir į musų ge
ruosius draugus pittsburghie- 
čius ir prašau, kad paremtų 
musų rengiamą balių gegužes 
9 d. Taigi atsilankykite pas 
mus į Carnegie pasiviešėti ir 
gražiai linksmai laiką pralei
sti.

I •

Iš savo pusės mes užtikrina
me, kad kaip ir visi musų pn- 
rengimai būdavo gražus ir 
linksmi, — tai toks bus ir ši
tas.

Iki pasimatymo gegu'žės 9 d.
— M. Liepienė,

Rengimo Komisijos vardu.

Pagerbė Dr. Baltru
šaitienę

kuriuos bu- 
juos čionai

jūsų veiki- 
man išrodo, 
procentų su 

ir

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

“Sprendžiant iš 
mo tuose biliuose, 
kad jus esate 100 
organizuotais darbininkais, 
kad jus esat susiinteresavę mą
sli) reikalais, kurie jums yra 
arčiausia prie širdies. Jus vi
sada esate skaitomi kaip libe
ralas ir aš sutinku su tuo. Jd 
kas kovoja už tų reikalus, ku
riems pagalba yra reikalinga ir 
jie yra išnaudojami negailes
tingų darbdavių, taip pat 
skaitomas liberalu, tai jus

yra 
te b

Mikužiūtė 14, Zalatoris 1, Mi- 
iiauskds 10; Dr. Staneslow 15. 
U pelegatU išrinktas į SLA. 
Seimą ir į Ariiėrikbs lietuvių 
kongresą Povilas Dargis.

■ — Narys.

Bridgeville, Pa
SLA. 90 kp. balsavimo 

pasekmės

Tai

Balandžio 19 d, šv. Jurgio 
tautiškos parapijos svetainėj 
Lietuvių Mbterį 'siuvimo klu
bas būvo’ sūreiigęs gražią va
karienę Liėtūviį Kambario 
PittsbŪrglio Univėrsitete nait- 
dai. • ' " " . /' •'

Valgiai buvd rūpestingai ir 
skaniai pagamhiti, svečių bei 
viešhių buvd Atsilankę gražūš 
būrys. Iš svečių buvo pakvies
ta pasakyti atitinkamas kalbas 
apie Lietuvių Kambario reikš-

■ . : * i. f-mę.
šiame parengimp' pastebėjau 

geroka skaičių m ' vėdinamųjų 
tikrų Romos katalikų, kurie Iki 
šiol vengdavo šv. Jurgio pa
rapijos svetainės ir tautiškų 
parapijohiį. ’

Su dievulio pagalba gal su
silauksim beiidVo “frdnto” tar
pe tautiškų ir rymiškų para- 
pijonų. 'ir kodėl be, — sanda- 
riečiai turi bendrą “frontą” šit 
fašistais; socialistai su komu
nistais. Tai kodėl katalikai ne
gali padaryti 'bendrą “fVontą” 
su tautiškais katalikais? Taip, 

r 'kodėl ?
Mat, užėjo 

gadyne.

t • ■

visokių frontų
. 1-— Svečias.

Estplent Pittsburgh, 
Pennsylvania

Balandžio 19 d. buvo balsuo
jama Pildomoji Taryba. Bal
savimo pasekmes buvo tokios:

Bagočius 19 bal.; Mažukna 
18; Vinikas 1, Jurgeliutė 17; 
Gugis 18; Mockus 1, Mikužiu- 
tė IŠ, Miliauskas 19; Dr. Sta 
neslow 18, Dr. Valibus 1.

Delegatu rinkimas atidėtas 
kitam susirinkimui.

SLA. 353 kuopoj balsavimo 
, pasekmes

Balandžio 19 į|.xSLA. 353 kp. 
buvo balsuojama Pildomoji Ta 
ryba ir renkamas delegatas j 
SLA. Seimą.

Balsavimo pa'šėkmėš buvo to
kios: <

Bagočius gavo 15 bal.; Ma
žukna 15; Vinikas 4, Jurgeliu- 
tė 11; Gugis 15; Mockus . 5,

Siunčlain Gėles , Tejegranui, i Visas 
, PnHaulio. palis . 

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

,Gėles Vestuvėms, Bankietams,f, 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted. St.
Tel. BdUlevArd '7314

Heidelbui g;, Pa.
SLA. 93 kp. balsavimo 

pasekmės

Gegužės 17 d. įvyks drau'gi- tas demokratines teises.
jų atstovų suvažiavimas Liet, reikalinga dėl Lietuvos stipry- 
Mokslo Dr-tės svetainėje dėl 
atgaivinimo Lietuvos žmonių 
laisvės, dėmokratybes. Tatai 
rengia išvien draugijų Sąryšis 
ir Lietuvos Demokratijos Gy
nėjų Grupė. Jeigu draugijos 
mitingas nepaspės išrinkt sa
vo atstovus, tai komitetas tu
ri galią duoti mandatą nariams 
galintiems dalyvauti tame su
važiavime. Juo daugiau drau
gijų dalyvaus ir siųs daufe at
stovų, tuo didesnės bus pasė
kos. Bus didele moralė pagel- 
ba Lietuvos žmonėms siekian
tiems atgaivinti | seimą ir ki-

Balandžio 12 d. buvo balsite 
jama Pilddmbji Taryba ir ren- 
kamds delegatas.

Balsavimo pasekmės buvo 
tokios: .

Bagočius 8; Mažukna 8; 
Jurgeliutė 8; GūgiA 8; Miku 
žiūte 8; Miliauskas 8; Dr. Sta- 
neslow 8. .

Delegate išrinkta J. Kariz- 
nienė. - — K.

Pittsburgh’e bus 
Prakalbos

bės, dėl tautos vieningumo. Su
sirinkime skaitlingai.

NAUJIENOSE 
GARSINKITES

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Tel. Boulevard 1810.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

Pittsburgho darbininkai ir 
šiaip darbo žmonės apvaikščios I 
gegužinę šventę.

Amerikonai rengia “United 
Front” (bendro fronto) gegu
žės šventę, t. y. susidėję so 
čialistai, unijistai, komtiiiistai 
ir kiti. Tai įvyks geg. 1 d. va
kare. Laukit plakatų.

Lietuviai. švęs gegužinę su 
prakalbomis t ir. i įvairiais pamar- 
ginimais, 'sekmadienio vakarė, 
geg. 3 cl. LMD svetainėje, 142 
Orr 'St., Pittsburgh. Senesni 
kalbėtojai kalbės lietuviškai, o 
vienas jaunas vaikihas kalbės 
angliškai. >

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Čiceros Lietuviu 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ.
' Turtine Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

■ ' • S. M. SKUDAS ,
718 West 18th Street Phone Monrpe 8377

. L J; ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5208-8418

. ’ ■ . -u ■_____ -______ _______i__ i______ _ __ ______ S_____________________ _________ >________________ .______________________ 1__

J. F. EŪbĖiKiŠ
4605-07 S. Hermitage Avenue Phones Yards 1741-1742 
Brightoli Park Skyrius, 4447 S. Fairfield, Laf. 0727 
------------------------------------------------:   y,,,,, , ' n v M. ■■ ■'■ I ' I i . I ■ I ■ • .......... I ■,■■■■■■ ... UI ■■

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St 
Tel. Boulevard 1401

—.——;------ --------- ------------ -
Phone Canal 6122

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

Seredomis Ir nedėl. pairai sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Ropublic 7868

Tel. Office Wentwortli 6330 
Rez. Hvde Park 8395

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

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

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4831 SOUTH ASHLAND AVENB
Res. 6515 So. Rockwell St.
Telephon«: Renublic 9728

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose
Bridgeporto ofisas . _ . . . .

3421 S. Halsted St. Tel. Yards 2534 Gydytojas IT ChirUTgaS
Ofiso vai. vakarais nuo 6 iki 9 vai.1 ‘ ---- ------- —t-

Miesto ofisas
100 No. La Šalie St. Room 910 

Central 5541 
Rezidencija 

3407 Ldwe Avė. Tel. Yards 2510

Phone Bsalevard 7042

Dr. C. Z. Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutarti.

Dr. Strikol’is
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVK 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 5 

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

JOHN B. BORDEN
I LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Rmd (W. 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5 

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockvrell Street 

Telefonas Republic 9600.
j— A. A. SLAKIS

ADVOKATAS

111 W., Washington St 
į ... < Room 737

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

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

AKIŲ SPECIALISTAILAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPAS

EUDEIKIS
IR TĖVAS

REPublic 8340

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS 

Optometrically Akiu Specialistas.
Palengvins akiu itempima. kuris 

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

mos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phene Boulevard 7589

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS 7R CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

Kiti Lietuviai Daktartū.

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

'GYDYTOJA IR CHIRURGAS 
...Ofisas

j į , 2408 W. 63rd St. , .

6000 So. Campbell Avė.

Phone Prospect 6376
Dr. John Russell
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Tel. Hemlock 6141

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

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas1 ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILU

KITATAUČIAI

SOHO PITTSBURGH, Pa.—, 
Balandžio 14 d. vietos SLA. 40. 
kuopa LMD. svetainėje buvo 
surengus margučių vakarienę, 
šios kuopos nenuilstanti veikė 
ja Dr. J. T. Baltrušaitienė bu
vo gražiai pagerbta pažymint 
jos. 40 metų gydytojavimo lai
kotarpį.

Vadinasi, buvo apvaikščioja
ma 40 metų sukaktuvės nuo 
tos dienos, kada Dr. Baltru 
šaitienė baigė medicinos mok
slą ir pradėjo užsiimti dakta
ro praktiką. Pravartu čia pa
žymėti, kad Dr. Baltrušaitienė, 
ttfr būt, daug pirmiau pradė
jo .veikti lietuviškame judėji
me nekaip baigė medicinos 
mokslą.

Tąja proga Dr. Baltrušaitie 
nei buvo įteiktas gražus gėlių 
bukietas ir pasakytos atitinka 
mos kalbos. — X.

LACHAWICZ ir SŪNUS
2814 We3t 23rd Place Phones Canal 2515—Cicero 5927

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

J. LIULEVICIUS
4092 Archer Avenue ; Phone Lafayette 8572

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenue Phone Yards 1188

. . ........ — --- .....

A; MASALSKIS
8307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4189

A. PETKUS .
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

t J. F. R ADŽIUS
668 West IŠth, Street . Phone Canal 6174

AMBULANČE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ 
YARds 1741—1742 
J. F. EUDEIKIS

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvi 
756 West 35th St 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų.
8

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

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

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

Tel. Seeley 7330
Narna telefonas Brunsvvick 9597

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

756 West 35th St.
- Cor. of 85th and Halsted Sts.

' Ofiso valandos nuo-1-8 nuo 6:30-8180 
Nedaliomis pagal sutarti.

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyru, moterų ir vaiku pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

TeL Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

įlydė Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn 
4631 SOima ASHLAND AVĖ. 

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

7 iki 8 vaL Nedil. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 2400

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. Tat Drexel 9191 

Dr. A. ARoth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku. Vyrišku. Vaiku ir visi 
chronišku ligų.

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

liomii Ir šventadieniais 10—12 
dienu. i
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Atrodo, kad jaunam daktarui 
neblogai ten sekasi, nes jis jau 
įsigijo naują “Nash” automo
bili.

ir visgi prezidentui nepasisek© 
šiame riksme suprasti ko tos 
poniutes norėjo.

. St. žiemys. ?

Brooklyn, N. Y
Sargybininkai desperacijo- 

Vinikas atsisakęs 
naujai kuopai čarterį iš
duoti.

je.

daktarus kvot:
Dr. J. Staneslow ..........  4
Dr. M. Mikolainis ......  51

Kenosha, Wis.

Sargybininkai, matyti, visai 
nemanė, kad p-lė Jurgcliutė ga
li jų visus triukus niekais pa
versti. Jie tikrai nemanė, kad 
ji pasidarys pavojinga jų tvir
čiausiam kandidatui į SLA Pil
domą Tarybą, M. Vinikui. Ta
čiau atsitiko tai, ko jie nesiti
kėjo. Jurgeliutė, kaip yra sa
koma, lipa Vinikui ant komų. 
Vadinasi, darosi rimtas pavo
jus, kad Vinikas gali nuo sosto 
nusirišti, — taip sakant, “na- 
rodas galizduoti jam atstavką”.

Aišku, kad taip sąlygoms su
sidėjus p. Vinikas pradeda ro
dyti desperacijos žymių, štai 
prieš kiek laiko Tiškus sutvėrė 
naują Susivienijimo kuopą iš 
aštuoniolikos narių. Vinikas at
sisako kuopą legalizuoti ir iš
duoti čartėrį. Girdi, kiekvienas 
į tą kuopą įsirašęs narys turįs 
pristatyti gimimo metriką ar 

, kokį ten pasą! Ko gero, greit 
Vinikas pradės reikalauti, kad 
į Susivienijimą butų priimami 
tik tokie žmonės, kurie turi iš
tikimybės liudijimus.

štai balandžio 20 d. susikūrė 
nauja jaunuolių kuopa iš pen
kiolikos narių. Visus naujus 
narius išegzaminavo Dr. Žukau
skas ir rado tinkamus. Gal ir 
jaunuolių kuopai Vinikas atsi
sakys čarterį išduoti, nes ją 
socialistai organizuoja.

Viniko “parėdymas” tačiau 
organizatorių negąsdina. Tiš
kus sako, jog nei Vinikas, nei 
kas kitas nesulaikys jo nuo 
naujos kuopos įsteigimo.

Rodosi, organizacijos virši
ninkas turėtų tik. paąidžiaugti, 
kad organizacija stiprėja ir 
naujų narių gauna. Taip, turė
tų. Tačiau, matyti, kitaip gal
voja p. Vinikas. Jis tiek įklim
po į sargybininkų politiką, jog 
dabar j'au jokiomis priemonė
mis nebesivaržo. Viskas, kas 
jam rupi, tai pasilikti dar savo 
vietoje. O kadangi dabar jo 
“sostas” pradėjo svyruoti, tai 
jis pradėjo griebtis desperatiš
kų žygių. Mat, nauja kuopa 
gali pasiųsti delegatą, kuris, 
kad kokios, bus Vinikui nepa
lankus. Tokio dalyko musų 
diplomatas negali toleruoti.

Gal būt, p. Vinikas galėjo 
taip elgtis, kada jis Washing- 
tone činauninko pareigas ėjo. 
Tačiau tegul jis atsimena, jog 
Susivienijimas nėra kažkoks jo 
politikos įrankis, kad jis galė
tų ten savo diplomatiškais triu
kais visą darbą trukdyti, šiaip 
ar taip, Susivienijimas yra de
mokratiška organizacija, ku
rios nariai pagaliau tars savo 
žodį. Ir tas žodis kai kam gal 
bus labai nemalonus.

Korespondentas.

/Hartford, Conn.

Šventėme ponų Jurevičių 
metų vedybinio gyvenimo 
kaktį. — Dr. Alex Braze 'ap
sigyveno Rockforde. — P-le 
Klevickaitė virto profesiona
le artiste.

20 
su-

» » » » .
Laikinai iš musų tarpo pasi

traukė p-lė G. Klevickas, ku
rios gražiu balsu jau daug kar
tų turėjome progos gėrėtis. Da
bar p-lė Klevickaitė perėjo į 
profesionalų dainininkų eiles. 
Ji važinėjasi su G. Nelidovo 
grupe. Jai tenka toje grupėje 
dainuoti solo. Dabartiniu laiku 
p-lė Klevickaitė su grupe dai
nuoja St. Louis, Mo., Park 
Place teatre.

Linkiu p-lei Klevickaitei kuo 
geriausio pasisekimo.

Ar žinai, kad.

....Vienas Amerikos laikraš
tis apskaičiavo, kad su dažais, 

Jcuriuos Amerikos moterys 
vartoja per metus lupoms

- žyti, galima butų nudažyti 
000 trobesių.

su- 
da- 
47,*

SLA 124 kuopos balsavimo 
rezultatai

Į prezidentus:
F. J. Bagočius
N. Rastenis ....
J. A. čepononis 

j vice-prez:
J. K. Mažukna
A. O. Šalna ...... 

į sekretorius:
M. J. Vinikas ..

w P. Jurgeliu te ....
W. J. Morris .... 

j iždininkus:
K. P. Gugis ....
J. S. Lopatto ... 

į iždo glob:
S. Mockus .......
E. Mikužiutė ....
A. Zalatoris.....
J. Miliauskas ...
K. Preytis .......

26
27

17
40

26
22

6

34

37
21
20
17 
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Pavasario šventėms, . Vely
koms, praėjus ir vėl musų ko
lonijoje judėjimas atgyja, štai 
praeito šeštadienio vakarą tu
rėjau progos smagiai pasilinks
minti. Mat, gerai žinomi vie 
tos lietuviai, Antanas ir Vale
rija Jurevičiai, šventė savo 20 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktį. O p. Jurevičiui tai buvo 
dubeitaves sukaktuvės, kadan
gi jis susilaukė ir 50 metų am
žiaus.

Tai buvo draugų sumanymas 
tinkamai tą sukaktį paminėti. 
Sumanytojais buvo T. ir M. Je- 
lenewskiai ir Mas'lioniai. Jie 
labiausia ir rūpinosi pagerbimo 
vakarėlio surengimu. Jiems taip 
pat padėjo Kvederiene ir R. 
Ravotas. O kada jie visi dirbo 
su atsidėjimu, tai, suprantama, 
ir pasekmės buvo geros.

Svečių suvažiavo daug; kai 
kurie net iš kitų miestu. Turė
jau laimės ten sutikti ponus 
Grubelius, su kuriais nebuvau 
matęsis per 28 metus. Dabarti
niu laiku jie gyvena Cambridge, 
Wis., kur laiko puikiai įrengtą 
gazolino stotį bei suteikia su
gedusioms automobiliams “pir
mą pagalbą”. Ponai Grubeliai 
tikrai nuoširdžiai patarnaus 
tiems lietuviams, kurie 'važinė
dami po šiaurinę Wi$consino 
dalį sustos jiį biznio įstaigoje

Sutikau taip pat gabų artis
tą mėgėją iš Rabine? Wiš’. Tai 
p. P. Daugėla, kuris ir musų 
kolonijai gerai yra t žinomas. 
Dalyvavo Piaseckai, Rasčiai, 
Baniai ir kiti, žinoma, be Mar
tino ir Braze, kaip yra sakoma, 
negali biiti jomarko, — tinka
mo pasilinksminimo.

Sukakties paminėjįmas pra
ėjo taip, kaip priderą: buvo 
pasakytos linkėjimo kalbos, o 
T. Bagdonas ir Pūras sudaina
vo “Ilgiausių metų”.

Didelį įspūdį visiems padarė 
dukters Lucile sveikinimas. Ji 
tikrai puikiai savo tėvus pasvei
kino. Lučile Mihvaukęe mieste 
lanko mokyklą. Susirinkusieji 
svečiai įteikė ir dovaną sukak
tuvėms prisiminti, būtent, kili
mą (karpetą).

Dr. Alex Braze 
arčiau Kenoshos
gyventi. Dabartiniu laiku jis 
gyvena Rockford, III., ir ten 
dirba Johnson klinikoje. Jei itas 
darbas patiks, tai jis ten apsi
gyvens ilgesniam laikui.

-H. L-

Cleveland, Ohio
Klaidos atitaisymas

Latvių Operetė bus statoma 
Bohemian-American Hali, 8802 
Quincy Avė., ne gugžcs 25 d., 
kaip vakar buvo pranešta Nau- 
jienose, bet šį šeštadienį, ba
landžio 25 d.' M J.

MOTERYS NEPASI
KEITĖ

....Esperanto gramatika’ su
daro tik 16 taisyklių, kurias 
galima per pusvalandį išmok
ti. Jokių išimčių neturį. Kirtis 
visada ant priešpaskutinio 
skiemens.

....Istorikas Herodotas tvirti- 
na, jog senovės Egipte katei 
padvėsus jos lavonas buvo bal 
samuojamas, dedamas į medi
nį karstą iš žalvario, pagrą
žintą emaliumi ir net auksu 
Katės lavonas su didelėmis iš
kilmėmis buvo laidojamas ka
čių kapinėse.

—o—
....Kai kartą viduramžyje vie

na, višta padėjo dvigubą kiau
šinį, tai yra, kai kiaušiny bu
vo rastas Šveikas antras kiau
šinis, tąi tų laikų mokslinin
kai jį pripažino gamtos keis
tenybe. Tačiaus tokių dvigubų 
kiaušinių pasitaiko dažnai. Ne
seniai Vokietijoje buvo padė
tas ir gi dvigubas kiaušinis.

....Išsihlatinimo atžvilgiu iš 
visų pasaulio kalbų pirmą vie
tą užima kinų kalba, kurią 
vartoja apie 450 milijonų žmo
nių, taigi bernaž ketvirtadalis 
visos žmonijos. '
f •’; ;

....Prancūzų revoliucija nusi
nešė 1,400,000 gyvybių.

-O-i- ~

...4932 „m. Berlyno zoologi
jos socįe gimė keistas sutveri, 
mas iš motinos — liūtes ir tę< 
vo ■— Sibiro tigro, žvėris pa 
našus ir į liūtą ir į tigrą.

....Kaip rodo statistika kai 
mo) gyventojai ilgiau gyvena, 
negu miestelėnai. Pavyzdžiui, 
1931 m. Prūsuose buvo 122 
šimtamečiai žmonės, iš kurių 
91 buvo kaimiečiai ir tik 31 
miestelėnas. Iš 122 šimtamečių 
buvo 86 moterys. Taigi, iš to 
sprendžiama, jog moterys daž
niau pasiekia senesnio am
žiaus, negu vyras.

Surinko St. žiemys.

*

(Brazevičius)
atsikraustė

Daug kas pas moteris kei
čiasi: plaukų spalva, storis, rū
bų mados, bet siela vis ta pa
ti; neišauga iš tų prietarų, ku
riais užsikrėtė amžių bėgyje.

Jau seniai žinoma, kad mo 
terų skaudžiausia vieta — tai 
jų amžius: vargu yra moterų, 
ypač panelių, kurios drįsta pa
sakyti tikrąjį savo metų skai
čių, ' .

Tą pat “nuodėmę” turi ir 
turėjo taip pat Argentinos mo
terys.

štai koks istorinis anekdo 
tas pasakojamas šia tema.

Tai įvyko veik prieš 
metų.

Tuo laiku Argentinos 
dentas buvo Sarmiento.

Vieną dieną !ip&S ’ prezidentą 
atvyko ponių delęgacija. Kuo
met bi?vo atlikta visos priėmi
mo ceremonijos — staiga už 
viešpatavo tyla. Pasirodo po
nios buvo ' nenutarę, kuri jų 
kalbės ir dabar nei viena ne
drįso pradėti.

Prezidentas suprato ir nore 
damas išgelbėti poniutes iš ke 
blios padėties pasakė:

“Ką gi, tekalba vyriausia 
amžiumi iš jūsų?”

Po šių prezidento, žodžių dar 
didesnė tyla užviešpatavo, nes 
nė viena iš poniučių nenorėjo 
būti vyriausia amžiumi.

Tuomet sarkastiškai šypso
damasis prezidentas pasakė:

“Tad tekalba jauniausia am
žiumi!”

Ir visos ponios prabilo vienų' 
balsu vieną kitą perrėkdamos

KĄ ŽMONĖS MANO

Amerikonų 
menkysta

šimtą

prezi-

CONRAD 
PHOTO STUDIO 

420 W. 63rdSt.
Englewood 5883-5840 
Fotografija yra am

žina atmintis.

A

DI X I E ŠOKIU MOKYKLA
Duoda privatiškas ins-

m c

MODERNIŠKU ŠOKIU
Merginom ir Vaikinams

Valsus-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 4563

S?

L.

TeL Beptiblię 8402

Crane Coal Co.
• 5332 S. Long Avė.

Pocahantas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7..8O tonas 

Smulkesni $7.05 tonas

“NAUJIENOS”
PASIUNČIA PINIGUS 
Į LIETUVA

LITAIS
Persiuntimas nebrangus.

1739 S. Halsted St
CHICAGO, ILL.

_ _______ ,___________ , ■ \ . 1- < • • ______ . *

SURANGYTI 
(Coil) 
SPRINGSAI 
Vertes $12.00

t ’

ŠIOS SAVAITES

Eitra Darganai
.95

ROOSEVELT
FURNITUREco:

2310 West
Roosevelt Road

Tel. Seeley 8760

štai tiksliai; stačiai precizingai. 
žiuri ir jauti lygiai tą patį, ką 
jaustum šitą geniališką veika
lą skaitydamas.
r Neseniai šitą patį' veikalą 

mačiau pastatytą 
konų. Viešpatie,
falsifikacija Dostojevskio vei
kalo dvasios ir turinio! Pada
ryta labai pigi, sensacinga “de- 
teetive story”, kurios širdis tė
ra pastarųjų kelerių metų ame
rikoniškas šablonas: “perfect 
grime”.

mas Nusikaltimas ir bausmė.
Geniališka, bet labai ryškiai Ii 
guista, Dostojevskio dvasia iš
kelta aikštėn, sakytumei, kaip 
ant delno. Romano turinys ir 

-- dvasia išlaikyta filme nepapra-Ąnu'osyk man teko pamaty-? 
ti Gulliverio kelionių filmą, pa
statytą Rusijoje, šitas kelio
nes skaitydamas, rodos jau tre
jetą kartų, niekti budu nega
lėjau įsivaizduoti? jog butų ga
lima taip tiksliai ir gražiai, tie
siog meniškai, jais pastatyti fil
me. O rusai vis dėlto pasta
te. ' ■ \ :

O štai garsieji Hpllywoodo 
“direktoriai” ir “žvaigždės” be- 
veik kiekvieno autoriaus veika- •“onJįroJ?1®ry^art ce.I’tlf‘kuotx 
lo turinį ir dvasią taip suko- : $3.20. dabar .— —

. 5 \ , Juodas Screen Enatnelie 501^
_ ... Dabar galionas ------------------- 1

Ir tūkstančiai kitų bargenų.
Mes operuojant nuosavų sandeli Ir tu
rimų savo, malevų fabrikų. Pirkit tie
siog ir taupykit I

paint EKCHANGE OF 
t CHICAGO

IMi -MILVVAUKEE AVĖ.
083(1 S. HALSTED ST. 

58274 EL8TON AVĖ.
Telefonaą: Arpiitagė 1440.

neveikia, kad jo ir pažinti ne- 
begalima. O jau apie meną, — 
at; ką čia ir šnekėti: ameriko
nų statytuose filmuose jo tiek 
terasi, kaip sąšlavyne aukso...

Bet dar labiau? nustebino 
mane prancūzų pastatytas fil-

r

•I I-

filme1 ameri- 
kokia šlykšti

Kurie matėte šiuodu filmu, 
vieną statytą amerikonų, o an
trą praheuzų, tai nedvejodami 
pasakysite: Ak, ta amerikonų 
menkysta, nepakenčiama men
kysta!

— Dėdė Tarnas.
■ir ■ >—............. ——■■ -  

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 

l yra naudingos.

PASKOLOS ANT MORGKIŲ
5 iki 20 metų

Taupykit pinigus apsaugotoj vietoj 
Mes iŠmokėjčm 4% div.

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASS’N of CHICAGO 

2324 S. Leavitt St.
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

NAUJOS ŽEMOS KAINOS!
Pirkit Dabar! Taupykit Daugiau!

IŠPARDAVIMAS! PENKT. IR ŠEŠTAD., BALANDŽIO 24 ir 25 

“M|DWEST” PUIKIAUSIOS KOKYBĖS

MILTAI5 =21 °
“SNIDER’S” Tomato Catsun dlbonkos25C

24 y2 sv. Qa 
mail. f JJV

’-ciidNuv- MARGARINE 
u±y' KAVA '_____________
“POŠT’’ BRAN FLAKES ............... 10 unc. pak. 100
“GRAPE-NUTS,!~FLAKES  ............. 7 unc. pak. 100
“RED CROSS^Jg^^į^^^^/SpaklSC

 1 sv.p ak.2 už 25c 
Vacuum sv.

Pakuota kenas ■

■ IMALEVOS
Didžiausios malevų ifidirbčjų ir distrl- 
bu torių įstaigos Chicago je. Standarti- 
liSs rųšies malevų už tiktai

7,000 gal. Sherwin William8 Trim. Var- 
nišb, iš Majestic Radio, kuris suban
krutavo. ' $2.75 vertės 95^
kaina —
Namams Maleva,, Glpss ar Fiat, Great 
Likęs nešies, kitur $2.25, 
nnisų kąina -----------— m**s*iw

regnllarčs kainos

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

908-910 W. 14th Street 
MOTERŲ DlįNA SERfcDOMIS

Po naujų savininkų priežiūra. Naujai išremoiituota išmalevota. Ma
sažai—Chiropodistai—Atdara dienų, if naktį. Swimming Pool.

Phone CANal 0560

Atlankykit Lietuvą!
Važiuokit pagarsėjusiais Cunąrd White Star Laivyno laivais arba 

ŠAUNIAUSIU IR NAUJAUSIU LAIVU

“QUEEN MARY”
(per Angliją arba Franci jų) 

Musų speciališka asmeniškai vadovaujama ekskursija išplauks iš 
New Yorko dideliu ir greitu laivu 
S.; S. “BEįRENGARIA”

Birželio 17 d.,1936
Del informacijų rašykit savo vietihiąm lietuviui agentui

GUNARO WHITE STAR LINE
CHICAGO, ILLINOIS

Stiprus CEVERYKAI 
VISAI ŠEIMYNAI

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

sų krautuvę, o mes jums 
priskirsime gerus ir ne- 

' brangius čeverykus.

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

3337 SO. HALSTED STREET j

“KNOX JELL” Dezortas ......
“Comet” Baltagalviai RYŽIAI

...- 3 pak. 190
. - . - - t r -- —

1 sv. pak. 2 už 190
■!

■

“Blue Label” KARO SYRUP'.......... . VA sv. kenai 100
“MAZOLA” OIL ................ ■■■■' Paintės kenai 230
“ARGO” GLOSS STARCH ....... .......  sv. pak. 2 už 150
CAVA “MIDWEST” DE LUXE Svaro O E r
KAVA PUIKIAUSIOS KOKYBĖS__________Kenai
“Temtor’-ŽEMUOGIŲ PREZERVAI     sv. dž. 170 
“Shurfine” PRUNEJUICE ..!

____ ________ *_________________ < ■
12 ,ęmc. ken. 2 už 170

PORK and BEANS SlKnhoj £*75Č
“KAEFKA,’ Importuoti Šprals 4^ unc. ken. 2 už 190 
“HERSHEY’^CbGOA 1/5 did. 2 kenai 9c. sv. k. 80 
“Paradise”-Malted Graham ar Soda Krekės sv. p. 17$ 
RAUG. KOPŪSTAI dm“ Pfiis 3 už 25ę 
“Rosettė” MARŠHMALLOW COOKIES ..... . sv. 150

G dėžutės 230 
..... sv. pak. 140 
.... 50 pėdų 230 
2 dideli 9 7 f* 

2^ ken. fc ■ V

“SHURFINE” DEGTUKAI .1
“20 MULE TEAM” BORAX ......
“Kęystone” CLOTHĖS“LINE ...
nr/ATUT A T'TiT’Gi “Midwest” Puikios
A _ _ _________ No. 2 kenai 10c.________________
“Prescott’s” Baltas Batų Pališas .....   bonka 90
Puikios Californijos MORKOS .....   3 pund. 130
Puikus Jonathan OBUOLIAI Ū. S. 1 .......... ‘ 4"«v7~190
“Sunkist” ORANŽIAI ........:.....  176 dydžio Tuz. 330

sv. 250 
s v. 190 
sv, 240 
sv. 350

LOAF CHEESE American or Bridk 
DIDELĖ-VEALTSAUSAGE- DEŠRA" 
SOFT SUMMER-SAUSAGE ..........
KIETA SALAMI DEŠRA ............. .
“PUROX” Specialis Pasiūlymas Rcg. 10c pak. 2 už 100 
“SUNRRITE” CLEANSER .......................... 3 kenai 130
“MAJESTIC” TOiLĖT’TIŠSUĖ ................... 2 rolės 90

3 mž~ 25c
.. 4 už 23c

________ ________ ?ak.'i21C 
$100.00 CASH KAS SAVAITE—TAUPYKITE MUSU 

PELNO PASIDALINIMO KUPONUS.
PIRK NUO

“REX” Minorai Powder 21C 
“LUX” VEIDO MUILAS....
“LUX” Soap Flakes Maži 9c

įjAVESTl NES PK5lAu

“NAUJIENŲ”
LINKSMAS PAVASARINIS

PIKNIKAS
SEKMADIENY, GEGUŽES-MAY 24, 1936

BIRUTES DARŽE

*

i,i

’į
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Penktadienis, baL 24,1936

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

Subscription Kates: •
18.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
88.09 per year ta Chicago 
3c per copy.

Entered as Second Class Matter 
Marcb 7th 1914 at the Post Offica 
of Chicago, UI. under the act of 
March 3rd 1879.
* ....................... *-..................... /"

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St.» Chicago, 
DL Telefonas Canai 8500.

Ulnkymo kalnai
Chicagoje — paštu:

Metams_______ __ _ _____  $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams __________ 2.00
Dviem mėnesiams __________ 1.50
Vienam mėnesiui -____ _— .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija —____    8c
Savaitei _____   18c
Mėnesiui *___ :.______   75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams $5.00
Pusei metų - -- ------------------- 2.75
Trims mėnesiams ___________1.50
Dviem mėnesiams _________  1.00
Vienam mėnesiui _________  .75

Lietuvon ir kitur ubieniuose 
(Atpiginta)

Metams $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams _________  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

LIETUVA INTERESUOJASI KONGRESU 
CLEVELANDE

Ir Lietuvos spauda jau rašo apie sumanytąjį demo
kratijos kongresą Clevelande. Žinoma, ji negali aiškiai 
pasakyti to kongreso tikslo. "Lietuvos Žinios” įdėjo to
kį pranešiną Kauno kronikoje: !

"Gauta žinių, kad kovo 12 d. Chicago je įvyko ■ 
didelis lietuvių visuomenės veikėjų pasitarimas, 
kuriame plačiai apsvarstyti įvairus Lietuvos gyve
nimo reiškiniai. Tuo ^reikalu išleistas atsišaukimas 
į Amerikos, lietuvių visuomenę ir organizacijas, 
kviečiąs prie to (Clevelande) kongreso rengtis. At-, 
sišaukimą pasirašė ąpie 50 žymiausių visuomenės: 
veikėjų; t

‘į kongresą kviečiamos visos Amer. lietuviui 
organizacijos/ kurioms rupi Lietuvos ateitis.

"Kongresas bus Klevelande 1936 m. birželio: 
20—421 d. d.” I
Veikėjų pasitarimas, apie kurį rašo "L. žinios”, pa

davė sumanymą, kad butų šaukiamas kongresas demo
kratijai ginti. Po to, kaip žinoma, įvyko Chicagoje di-j 
dėlė draugijų atstovų konferencija, kuri sumanymą už- 
gyrė ir išrinko komitetą, kongresui organizuoti. . 

Visos Lietuvos akys bus į tą kongresą atkreiptos? 
Taigi svarbu, kad jisai butų kuosekmingiausias. 
demokratijos šalininkai, turėtų sukrusti.

re šitiems organizuotiems dar
bininkams vienytis su socialis
tiniu judėjimu, jisai mato — 
reakciją! Girdi, toks bendras 
frontas bus “reakcinis bendras 
frontas”, ir štai dėlko:

‘Organizuoti darbininkai’ 
čia reiškia reakcinius unijų 
vadus, kaip Woll, Green, Hut- 
chins ir kitus.

“ ‘Socialistinis judėjimas’ 
čia reiškia ‘senąją gvardiją” 
— Waldman, Oneal, Panken, 
Solomon, tuos generolus be 
armijos.”
Apie tai, ar socialisfų “seno

ji gvardiją” yra generolai su 
armija, ar be armijos, čia ne-; 
verta nė ginčytis, nes kiekvie-: 
nas žmogus, kuris yra apsipa 
žinęs su Amerikos socialistinio 
judėjimo faktais, žino, kad 
brooklyniškis “centrų biuro” 
organas čia tauškia niekus.

Bet kaip yra su tuo “reakcin- 
gumu”? Green ir Woll šiandie 
kovoja prieš kapitalistus*, rei
kalaudami socialinės apdraudos 
darbininkams. Jie yra priešingi 
fašizmui ir stovi priešakyje ko
miteto (“Labor Chest for Re- 
lief and Liberation of Workers 
of Europe”), kuris renka au
kas kovai prieš Hitlerio dikta
tūrą. O betgi komunistų orga
nas sako, kad jie esą “reakci
niai vadai”! Kur. čia jo protas?

“Reakcionieriais” tas organas 
vadina ir socialistus. Ne fašis
tai reakcionieriai; ne darbinin
kų išnaudotojai; ne stambiojo 
kapitalo samdiniai, kurie smer
kia darbininkų pastangas iško
voti geresnes darbo ir gyveni
mo sąlygas sau ir savo šeimoms 
— bet socialistai!

Ar komunistai .supranta, ką 
jie šneka, kada jie šitokiais epį| 
tetais svaidosi socialistų ir oi* 
ganizuotų darbininkų adresu?

ne akli) ir komunistus numas-: 
kuos.

Tuomet visi žinos, kad ko
munistų “sudemokratėjimas” 
buvo humbugas. Bet kol1 to nė
ra jrodyta, tol yra įtik spėji
mas.

Mes pasakysime “Draugui” 
atvirai, kad mes turime labai 
rimtų abejojimų ir apie jo pa
ties “sudemokratėjimo” tyru
mą. Jo redaktorius pats gerai 
atsimena, kaip jisai šokinėjo, 
lyg ėriukas, išgintas į pavasa- 
rio žolę, kuomet buvo nuversta 
Kaune teisėta, demokratiniu ba
du sudaryta, Dr. K. Griniaus 
vyriausybė. Taigi ir jo žodžius 
apie demokratiją negalima be 
niekur nieko imti už gryną 
auksą.

MASKVOS ĮSAKYMAS

f

RADIKALIZMAS MOKSLEIVIJOJE
■ / < <Užvakar tuksįą^ięį, studentų universitetuose

Visi
ŽODŽIAI, KURIUOS GALIMA 

PATIKRINTI

Chi
cago je surengė "streiką” ir demonstraciją prieš karą.: 
Čia viskas praėjo ramiai ir tvarkingai. Panašios de-; 
monstracijos, tik kai kur truputį triukšmingos, įvyko' 
ir daugelyje kitų Amerikos aukštųjų mokyklų.

Amerikos moksleivijoje šiandie yra gana plačiai; 
pasklidusios radikališkos idėjospasklidusios radikališkos idėjos — prieš militarizmą ir 
karą, prieš fašizmą ir prieš kapitalizmą. Tai dalinai pri-t 
mena Rusijos studentų judėjimą prieš 1905 metų revo
liuciją. Keistas dalykas, kad praėjus tai revoliūcijai, 
nors jos laimėjimai buvo labai menki,. Rusijos studen
tijos nuotaika griežtai pasikeitė. Studentų riiasės atša
lo prie politikos ir pradėjo interesuotis daugiau '"aka
demiškais” (mokslo) reikalais ir sportu. Prieš tai spor
tas Rusijos universitetuose buvo visai ne madoje.

Amerikos moksleivių palinkimas prie politikos ėmė 
reikštis tik nuo pasaulio karo laikų, o ypač nuo to lai-. 

' ko, kai užėjo depresija, kuri panaikino jaunuomenei tas^ 
garsiąsias "amerikoniškas progas” padaryti gerą gyve
nimą ir karjerą. Moksleiviai pradėjo galvoti: kas čia 
po velnių darosi su ta visuomenės sistema,, kad žmogus, 
išėjęs aukščiausius mokslus, negali net gauti "džabo”?

Labai gerai, kad studentai pratinasi ne tik spardy
ti "bdles”, šokti ir su panelėmis flirtuoti, bet ir galvoti. 
Iš daugelio jų, laikui bėgant, gali išeiti rimti ir Naudin
gi visuomenei darbuotojai. Bet studentai, žinoma, nepa
darys revoliucijos Amerikoje, kaip jie nepadarė jos ir 
kitose šalyse. Jie nėra vieningas sluoksnis, kuris galė
tų kiek ilgesnį laiką siekti kokį nors didelį visuomeninį 
tikslą. Pabaigę mokslus, studentai išsisklaidys į visas 
puses, ieškodami uždarbių.

Dideles atmainas visuomenėje padaro tiktai visuo
menės klasės. Kiekvienas studentas, kuris nori pasidar-' 
buoti geresnei savo krašto ateičiai, turi susipažinti sii: 
šių dienų visuomenės struktūra ir pasirinkti, su kuriai 
visuomenės dalim jisai nori eiti.

Apžvalga
NESIŽINO KĄ SAKĄ

“Naujienose” buvo rašyta 
apta New Yorko socialistų sa
vaitraščio bankietą, kuriame 
tarpe kitų žymių darbininkiš
ko judėjimo veikėjų dalyvavo 
taip pat Amerikos Darbo Fede
racijos prezidentas Wm. Green 
it vięe-prezidentas Matthew;

.Woll. Prezidentas Green pasa
kė svarbiausiąją vakaro kalba, 
|dėkodamas v socialistams už. jų; 
nenuilstantį veikimą darbiniai 
kų klasės labui, o vice-prezidėn-; 
tas Woll davė sugestiją,, kad 
butų sudarytas bendras fron
tas tarpe organizuotų darbinin
kų ir socialistinio judėjimo.

Apie šį reikšmingą įvykį da
bar kalba ir Brooklyno komu
nistų organas. Bet jisai tiktai 
išlieja savo tulžį. Tame fakte, 
kad vadai darbininkų, organi
zuotų didžiosiose unijose, pata-

“Draugas” dąr yįs nori įti
kinti savo y^ty^Oju^ kad 
kongresas Lietuvos ' demdkrati- 
jai ginti busiąs negeras dėlto, 
kad jame nori dalyvauti ir ko-, 
munistai. Sako:

“Mes komunistų ‘sudenio- 
k rate j imu’ nesidžiaugiame,

' nes žinome, kad jis tikrai 
yra veidmainingas. Vienoj 
rankoj jie laiko iškėlę lais
vės ženklą, hetc kitoj; rankoj? 
po skvernu pakištoj, turi de
mokratijai suvaržyti rete
žius.”
Matyt, “D.” redaktorius tuJ 

ri labai smailias akis, kad jis 
per skverną permato, ir taip; 
pat “žino”, kas slepiasi kitų 
žmonių sąžinėje. Tačiau jisai, 
tur būt, sutiks, kad geriausias’ 
įrodymas visgi yra išbandymas 
praktikoje. Jeigu jisai mano, 
kad komunistai veidmainiauja,' 
reikalaudami demokratinės tvar
kos atsteigimo Lietuvoje, tai 
kodėl neduoti jiems progos įro-! 
dyti savo nuoširdumą lame; 
kongrese, kuris yra šaukiamas.:

Kongrese, kaip visuose pana-; 
šiuose suvažiavimuose, bus sa-Į 
koma kalbos, diskusuojama.i 
priimama rezoliucijos, svarsto
ma veikimo budai ir t. t. Ko( 
galima reikalauti tokiame su
važiavime iš žmonių, kurie 
nuoširdžiai stoja už demokra- 
tybę? Viena, kad jie nesielgtų! 
despotiškai, t. y. neužgauliotij! 
kitų nuomonių atstovų, leistų’ 
visiems išsirenkšti, nesistengtų,’ 
-uždėti savo kontrolę suvažiavi-; 
imui. ■ • :

Antra .—' kalbų ir rezoliucijų 
(turinys. Iš to, ką ir kaip kal
bės įvairių grupių delegatai 
kongrese, bus galima patirti,- 
kurios jų tikrai nori demokra-- 
tinęs tvarkos Lietuvoje, o ku-' 
rios ne. Apie komunistų nusi
statymą čia bus galima taip pat 
spręsti, kaip ir .apie kitų sro
vių. Jeigu pasirodys, :kad komu
nistai vartojo demokratybės; 
©balsius tik kaip slieką meške
rei pasižvejoti visuomenėje ir 
gauti kongreso užgynimą savo 
partinei politikai, tai kiti dele
gatai datai pastebės

Pusė tiesos nėra visa tiesa.. 
Labai dažnai žmonės pasako 
tik vieną pusę tiesos, norėdami- 
paslėpti kitą pusę. Arba kar-į 
tais jie kitos pusės nemato ir j 
dėlto daro klaidingas išvadas.

Marijonų laikraštis, vis dis- 
kusdodamas to demokratijos1 
kongreso klausimą, rašo:

“ ‘Naujienų* redaktoriui, 
neabejojame, yra žinoma, 
kad viso 'pasaulio komunis
tams yra Maskva įsakiusi 
“bendrus frontus’ organizuo
ti, apie demokratiją plačiai 
kalbėti, ją gihti ir dėl jos 
kovoti. Toks įsakymas duota 
ne dėl <to, kad Maskvai rū
pėtų demokratija, 'bet dėl to, 
kad į komunistų judėjimą 
įtraukti daugiau žmonių, čia 
yra aiški komunistų veid- 

į mainystėr.Mr jei socialistai, 
žinodami1 komunistų tikslus, 

■' dedasi prie jų ‘bendrų fron-j 
tų’ ir jų šaukiamų konferem 
cijų (itatię^ socialistai prie 
jokių kį^^histų Šaukiamų 
konferencijų nesidėjo ir ne
sideda? — “N.” Red.), jie.

. nepadeda demokratijai, bef 
tik stiprina komunistų veiki

Čia yrą;Mhičių' šiupinys, o 
ne logiškas argumentavimas.

Pirmiausiu .apie tai, kad 
Maskva įsak$ komunistams or
ganizuoti ./.‘fendrus frontus” ir 
ginti dem^į^iją. Tai mes ži
nome ir eslamį-ne Vartą tai vie
šai pasakę. ^Pagaliau, ir patys 
komunistai to neužsigiria, nes. 
“Naujienos” neperseniai pakar
tojo “Laisvės.” žodžius, kur bu
vo aiškiai pažymėta, kad tą -de-« 
mokratijos gynimo, ir bendrų 
frontų organizavimo
komunistamš įsakė vykinti pa-> 
skutinis kotainterno suvažiavi
mas.

Bet jeigu kas daroma pagal 
įsakymą, tai dar nereiškia, jo- 
gei tai yra bloga. Kunigai, pav.< 
įsako tikintiemsiems 
Šyti'
vengti nuodėmės yra blogas da-t 
Jykas? ' .' . i

Toliaus “D.” nukalba jau vi ’ 
aai nelogiškai. Girdi, Maskva 
davė įsakymą komunistų parti-; 
joms ginti demokratiją ir Mž 
ją kovoti “ne dėlto, kad Mask
vai rūpėtų demokratija”. Iš ko 
p. Šimutis sprendžia, kad Mask
va nenori demokratijos sustip- 
rėjinio tose' šalyse, kuriose ji- 
įsako komunistams ją ginti? 
•Mums rodosi, 'kad tokia nuo
monė yra nepamatuota.

Realiai interesai fnbtikoje
• - ... . . , f

Yra faktas, kurį "Naujienos’1 
jau pirmiau nurodė, kad sovie-i 
tų Rusija šiandie laiko bendrui 
frontą su demokratinėmis vai-' 
stybemis (Francija, Anglija,: 
Amerika ir t. t.) prieš fašistiš
kas diktatūras (Vokietiją, Ita
liją, Japoniją,),. Būdama demo
kratijų talkininkė, ji, be abe
jonės, yra įpinteresuota 'tuo, 
kad demokratijos stiprėtų, o 
ne silpnėtų. Nėra jokios abejo
nės, ka<į soyietų Rusijos 'val
džia tikrai nori, kad ir tokiose 
šalyse, kaip Vokietija, Italija, 
Japonija ir Lenkija, demokrati
ja paimtų viršų. ,<

Tiesa, ji to nori ne dėlto, kad 
ji laiko demokratiją ideališku

dalyku, kad ji, kaip sakoma, 
duotų už demokratiją “gaivą 
nukirsti”. Ji demokratijos per-i 
galės nori iš bėdos — tik dėlto,’ 
kad dabartinėse aplinkybėse ji 
nieko geresnio nesitiki sulauk
ti. Maskvos interesai diktuoja 
jai tą norą, nes fašistiškos dik
tatūros (Vokietija, Japonija ir 
Lenkija galanda jai peilį, tuo 
tarpu kai demokratijos prieš 
Rusiją jokių agresingų tikslų 
neturi.

“Draugui” čia priminsime, 
kad bendrą frontą su Maskva 
laikė ir Lietuvos krikščionių 
valdžia — irgi ne iš meilės 
Maskvai, bet d&to, kad ją jun
gė su sovietais bendras intere
sas (prieš Lenkiją).

Šitos tiesos “Di 
to arba 
bando tiktai atspėti, kas yna 
komunistų “sąžinėje”, ir mate 
tenai vien tiktai juodą “veid
mainystę”. Jisai užmiršta tai, 
kad valdžios ir partijos (labai, 
dažnai ir asmens) vadovaujasi1 
savo elgesiuose' ne vien teori 
jos sumetimais ir moralybės' 
dėsniais, bet ir tam tikrais 
realiai® interesais. Politikoje ši
tie realiai interesai yra dagi, 
svarbesnis veiksnys, negu idea 
liniai dalykai.

Jeigu Maskvos interesai dik-‘ 
tuo ja jai šiandie demokratijas 
gynimo politiką ir jeigu komu
nistų partijos, kurios yra “ku-‘ 
nu ir dūšia” atsidavusios Mask
vai (faktinai tik iš to ir susi-* 
deda visas jų “komunizmas”)., 
stengiasi šitas politikos linija 
eiti, tai kas čia blogo?

Srovių taktika
“Draugas”, beje, nurodo, kad 

Maskvai daugiau rupi ne de
mokratija, bet — “kad j ko
munistų judėjimą jtraukti dau
giau žmonių”. Jisai mano, kad 
ir komunistai turi šitą tikslą, 
dėdamiesi prie demokratijos 
kongreso Clevelande; todėl ji
sai įspėja, kad bus sustiprintas 
komunistų veikimas. Bet ar ga
lima bent vienai srovei už
drausti norėti | savo judėjimą 
“įtraukti daugiau žmonių”?

“kad į ko-

Ar šito tikslo neturi paties 
“Draugo” partija? Tiesiog juo
kinga šitokiais "baubais” žmo
nes gąsdinti.

(juk jie

Draugas” nema- 
nenori fliatyti. Jisai Natūralūs dalykas, kad kitas 

srovės nenoriu kad komnntatų 
, judėjimas stiprėtų. Jos nori 
stiprinti save, o ne komunis
tus. Tokia jau yra visų.srovių 
prigimtis: kiekviena jų laiko' 
save geriausia už visas. Bet 

]i|bus labai keista taktika, jeigu 
demokratinės srovės pasakys: 
“Mes už demokratiją stojame 
iš širdies, kuomet komunistai 
tiktai veidmainiauja. Bet ka
dangi jie dabar kovoja už de
mokratiją su tikslu sustiprinti 
savo partiją, tai mes, tikrieji g 
demokratai, paliksime demokra-' 
tijos gynimą jiems vieniems, o. 
patys sėdėsime užpečkyje ir 
koliosime komunistus veidmai
niais. Tuomet visuomenė pama
tys, kokie geri ir išmintingi 
vyrai mes esame, ir .ateis pas 
muS( — į lužpečkį !”

pensijos ir * sveikatos apdrau
da.
Aliejus:

Petroleum Administration.
Pajiega:

Federal Power Commission.
The Tennessee Valley Aū- 

thority. Vienas iš didžiausių 
pajiegos gaminimo projektų 
dėl kurio dirba 12,000 žmonių.

The National Resources 
Board.

Electric Home and Farm 
Authority (labai naudinga 
farmeriams, bet vyriausio 
Teismo panaikinta įstaiga)* 

The Rural Electrifieation 
Administration.

Boulder Dam, The Grand 
Coulee Dam ir daug kitų tven 
kinių, į kuriuos valdžia bus 
indėjus tris bilionus dolerių. 
Biria:

The Securities and Exchan- 
ge Commission. Reguliuoja 
kapitalistų spekuliacijas.

Transportacija:
The Interstate Commerce • 

Commission.
U. S, Shipping Board.
Federal Coordination of 

Transportation. Koordinatorių 
yra L B. Eastman, kurs reko
menduoja atatinkamu laiku 
paimti visus geležinkelius, 
kelius ir vandens kelius vald
žios kontrolėm ar nuosavybėn.
Milžiniškas skaičius žmonių 

gyvena iš valdžios.
Kada valdžia turėjo pasi

imti tokią didelę dalį biznio, 
kurs paliko jau ne kapitaliz- . 
mo biznis, dar niekad nematy
tas Amerikoje skaičius gyven- 

i tojų savo išlikimui turėjo už
sidirbti ar gauti pinigus iš 

į valdžios.
Sekamos skaitlinės parodo 

i kiek Amerikos gyventojų to
kiu ar kitokiu budu 1934 ir 

•; 1935 metais gyveno iš . vald
žios pinigų: 
J Gyveno iš pašalpos (rdief) 

.......... .............. 22,000,000
Gyveno iš vietinės

pašalpos ........  3,000,000
Gyveno iš federalės 

vadžios algų ..........3,000,000
Gyveno iš vietinės

valdžios algų     6,000,000
Gyveno iš CCC darbi

ninkų .......  500,000
Gyveno iš PWA 

darbininkų     1,500*000

Adv. Kl. Jurgelionis

Kas Bus Rytoj Ar Už 
10 Metų?

Antras straipsnis.

Prie' IRposevelto y-aldžia tu- 
ręj o pasi-iįatii)4ąr> .ntakad nė-, 
matytą daugybą visokių biz
nių, kurie nebuvo kapitalizmo 
bizniu, vienok labai reikalin
gu biznu visuomenei, tokiu 
bizniu, be kurio' visa Ameri
ka turėjo žlugti.

Daugybe biznių valdžios 
rankose. ;

Tas naujas bet susyk mil
žiniškas valdžias biznis yra 
vedamas tarp kitko šokamų 
valdžios korporacijų:

taktiką^ Reeonstruction Financė Cor-.

negrie-
- ar tai reiškia, kad

•poration. \
RFC Mortgage įCo.
Federal Deposit Insurance! 

Corporation. į
. Home Owners Loan Corpp-1 

ration. <
Federal Savings and Loan 

Insurance Corporation.
Federal Farm Mortgagc Cor< 

poration.
Federal 

poration.
Federal 

tiop.
Federal

Su-rplus Relief Gor-

Housing Corpora-

Subslstence Home- 
stead Corporation.

Commodity Credit Corpo
ration.

Exportdmpdxt Bank of 
Waahington.

Tennessee Valley Associated 
Cooperaitives. '

' Regionai Agricultural Credit 
Corpora tions.

Eroduotieji Credit Corpora- 
tions. >

Rural Rehabilitations Cor- 
poraticMi (41 korporacija).

Banks for cooperatives.
Federal Prison > Industries. ;
Šitų korporacijų kapitalą® 

sieką dviejų bilijonų dolerių 
ii* dvi iš jų gąli išleisti bond- 
aų iki penkių balionų dolerių. 
Jos yra jau pastovus valdžios 
biznis. . ii-

i

Administralivės įstaigos biz^ 
niui vesti.

Kapitalizmo pamestam ar 
jam nereikalingam bizniui 
vesti valdžia turi dar daugiau 
adniinistratiyių įstaigų, kaip 
laikinų taip. pastovių. Suminč-

čia svarbiausias pagalsiu 
sričių;

Planavimo ir patarimo 
u įstaigas: , :

" The'National Emergency, 
tdųncil. : / :

U. S. Information Service, j 
Central Statistical Board. 
Science Advisory Board.
National Resources Board. i 
National Labor Relations

Board (paiiaikintas su NRA).: 
AgricuUura: ■

AAA Central Control. Išmo
kėjo farmeriamš $742,000,000 
pašalpų, suėmė: $777,000,000, 
procesavimo taksų.

The Farm Credit Adminis- 
■trations.

Soil .erosion Service.
Federal Credit Union Sys

tem.
Aviacija:

Fedrai Aviatioų Comrni- 
sion.
Bankai:

Recons.truction Finanęe Cor
poration- Paskolino 0 bilionus 
dolerių bankams, fermeriams 
bedarbių • šelpimui, geležinke
liams, morgiČių kompanijoms, 
viešiems darbams ir tt.

The Federal Reserve Board. 
Komunikacija:

Federal Communicat i o n s 
Commission.
Viešieji Darbai:

Public Woirįcs Administra* 
tion. Turi išleidimui su virš 6 
bilionus dolerių.

Woi*ks Progress Adminis- 
tration.

Resettle.ment Administįrą- 
tion.

The Federal ' Housing Ad- 
ministration.

Federal Savings and Loan 
Associations.
Užsienio prekyba:

Nukėlimas dolerio nuo au
kso papėdės.

Foreigu Trade Zoncs Board. 
Miškai:

The CiviJiaji Cous.ervation 
Corporation

Iš viso pasilaikiusių 
daugiausia iš val
džios .... .. ......  36,000,000

Farmų gyventojų dalinai 
pasilaikiusių iš 
valdžios ....... ........... 15,000,000

: Viso .................. 51,000,000
Tai yra apie 40 nuošimčių

> visų Amerikos gyventojų.
> Kuomet bus mokamos seniems 

’< pensijos, kareiviams (bouai,
• bedarbes apdrauda, tas skai- 
. čiųs dar pasididins.

Tečiaus tas viskas dar toli 
i' gražu neuŽkiša tos spragos, 
kurią palieka Amerikos visuo- 
menės gyvepime kapitalizmo 

! subankrutavimas. To 51 milto-
• no žmonių palaikymas kol kas 
yra skaitomas tik laikinu.

į Bet reikalas yra amžinas. Ka
pitalizmas niekad tų žmonių 
nebegales palaikyti, jie nie- 

. kad nebegalės sugryžti į kapi- 
; talistines pramones, nes 
jiems ten nėra vietos, o to
liau bus dar mažiau. Tą aiš
kiai sako pats Fordas. Iš 51 
initiono tik . 9 milionai gavo 
atatinkamas žmoniškas 'algas, 
bet 42 milionai gyveno tik iš 
almuznos, o dar keli milionai 
rinko valgį iš garbečio kenų. 
Ar-gi jie turės amžinai gyven
ti iš almužnos? Ir tai šaly, 
kur pramonė gali kasmet pa
gaminti po $5000 reikalingų 
gyvenimui prekių kiekvierfhi 
šeimynai. ’

Valdžia perka 
daug mišką jų ^apsaugai nuo 
išnykimo.
Apdrauda:

Depozitų apsaugos 
racijos ■ jr rengiama 
apdrauda, bedarbės 
da, seriy pensijas,

korpo- 
socialė 

apdrau- 
motinų

...........  I ■ » llll—' 1*1 I ............     ■■ II

Reikalaukite “NAUJIENAS* 
ant bile kampo, kur parduoda
mi laikraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavus Jums pa
tarnauti. Jisai tenai stovi ne sa
vo smagumui, bet Jūsų pato* 
gumo dėtai. t , ’
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L. K. Mišrus Choras
0. Garčinskienė

Lietuvių Laisvamanių kuopa 
110

S. Vitkus
J. Jukelis

.....................*............... ■■-.■N I, Į, m,...... . .......... .. .................. ...................

Lietuvos Demokratinei Tvarkai At- 
steigti Draugijų Atstovų 

Konferencija
Dalyvavo 75 Chicagos ir apielinkčs 

organizacijos

Atstovę buvo 176 ir jie atstovavo 11,544 narius

žemiau seka sąrašas drau 
gys&ų, kimbu ir kuopų ir 
delegatų, štai jis:

(Tęsinys)
L. D. S. 53 kuopa

• '• ; X

V. Andrulis
A. X Povilonis
A. Deikienč 
J. P. MiUer 
M. Klebonas
B. Salaveičikas
L. Jonikas

jy
L. D. S, 202 kuopa 

Walter Kasteriąs

ALDLD.. 19
O. Vasienė
J. Urbanas

ALDLD.

F. Kirk#
ALDLD.

Lapinskas
J. Žalis

45

79

kuopa

kuopa

kuopa

ALDLD. 187 kuopa

J. A. Jurienė
Amalgamated Clothing Work* 

ers of America local 269
M. Butvill
C. Kairis
V. Prusis .
J. Katilius
J, Bocunas-

American Lith. Citizens Bene
fisai Club—12th Ward
J. Romanas
P, Jnrgelionis

Aukš&auMos Prieglaudos Liet, 
Amerikoj—52 kuopa

Jonas Stasiūnas

Brighton Parko Moterų 
Kliubas

A. Zabukienė
Marė Karaliūnas

Chicagos Lietuvių Vyrų Choras
J. Asčilla

Dramos Ratelis

L. D. S. 72 kuopa
A. Maziliauskas

U D. S. 76 kuopa
G. Strupinskas
M. DijokienS
J. JusevičHis

L. D. S. 102 kuopa
A. Litvinas

L. D. S, 104
V. Katilius

kuopa

kuopa
O. Remeklenė

kuopa

86ALDLD.

K. Abekienė
ALDLD. 92

A, Sideravičius
S, Waisnora

kuopa

kuopa

ALDLD. 104

J. Saiko
A. Stukas

kuopa

A. Jusas
D. L. K. Mindaugo No, 

Town of Lake
M. Trejoms
S. Kaslauskas
B. Yuszka

Federacija Kliubų
J. Shaltiman

NAUJIEM, ChicagO, in.
Garfield Park Kliubas

J. J. Pranska 
Yuknis

N. Williams
Golden Star L. P. and B, Club

A. Stalnonis
B. Butkus

Humboldt Park L. P. Club
C. Kairis
M. čepuleyičius
S. Leehavičius >

Jaunų tietuvių Amerikoj 
Tautiškas Kliubas

J. Šulcą
P. Lietukas
P. Pauzuoiis
E. Blumas

Joniškiečių L. K, Kliubas

K. Baliau ,
J. Gasparaitis

Komunistų Partijos Lietuvių
, frakcija

' Hendrika f Jagmin 
Alięe ‘Jonikienę 
Martyna Mozūra

Kruopiškių Kliubas
M. Chepul/

L, D. K. Vytauto Draugija
- Nė. 2 ’■

P, j. Petronis
J. Matelis
j. Pakaitis

Lithuanian Pojitical Club of 
Brighton Park

A. M. Saldukas
J. Gruzdąs
E. Remeika •
A. Trejoms

(Bus daugiau)

siEBB Naujienų ekaityto 
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

ATSIDARĖ NAUJA

MODERNIŠKA BUČERNt
DOVANOS MOTERIMS IR VAIKAMS

VERŠIENA kepimui sv-

VERŠIENOS KULŠIS | p’-^C
SV.RTRS "

NAMIE DARYTOS -f
DEŠROS svaras ...... ■ " **
MĖSA DEL SRIUBOS sv.

KIAULIŲ KOJOS 
KOŠELIENAI.......sv. w C
SVIESTAS..... ...... sv. 29 c

2 25c
15^c

TIRPYTI
TAUKAI ......
ŠVIEŽI 
ŠOLDERIUKAI sv.

3407 SOUTH HALSTED STREET

"■■■■■ ■ ‘R m f »  u ■■ ■

Jave Mc

J. Gudaitienė 
C. Nobaras 
W. Strumila

ALDLD. 114
Narbutas

i ALDLD. 146

U. Grigiene
G. Sandėris

ALDLD, 150
A. Seselgis

ALDUI 154

kuopa

kuopa

kuopa

kuopa

kuopa
B. Žolynas

L Skeberdytė 
A. Grigas

AKUŠERĖS

L. D. S. 129 kuopa , »
K. Balutis

Mrs. Anelia K. Jarus? ’ •-

L. D. S. 139 kuopa
Z. Kiibienč
Straukas

L, D. S. 216 kuopa
E. Shirmickas

physical Therapy 
and Midwif® 

6630 S. W4»tem 
Avė.. ?nd floor 
Hemlock 0252 

patarnauju prie 
gimdymo namup 
jee ar ligoninėse, 
duodu massage 
edectrlc t r e a i-i 
meut ir 
tie blankets ir,tt. 
Moterimi irmer-į

:miL AM’niį c gr.'ir" '.it mm.ia.i!;r, > u

“MANO SŪNELIS 
BUVO TOKS

KODAS.
VERKDAVAU 
ŽIŪRINTĮ JĮ”

“Turėdavau pjcJvlllati, .kad valgytų 
6r aaMūrlnt ka valgė vis buvo men
ka#. vi«uomęt būsiu dėkinga moti- 
jjM, kuri man pasakė apie Trlner’s 
Bltter Vynų”.

Trlner*e Bltter Vynas yra genas, at- ' 
4»kaAtb Sfilmyjiiple vaistas, Kurie ap
saugo nuo užkietėjimo, gasų, nemie- 
gpjlmp, bipgo kvapo, oOs nesveiku- į 
ms ir negerumu S&ryšy su Vidurių ; 
hovėlklmu, ir priduoda pasigėrėjimų 
Mlpniemw>anętiM*ne.-*,'<>aUta; gau,U jo ■ 
yjeeee raistinėse. <,

TRINER’S EUXIR 
OF BITTER WINĘ

. >■ .O I ---------------------- R,----------------------------------------------------

Joseph Tri»w Ohlcago

Garsmkitės “N-nose

'M. . M',

Turėkit švarius ir
■ 1

Sveikus Kambarius ^Oualitų Products

BĄLI
MAKES 
CLEAN 
HEMTHt 
HODM5

KOOPERACIJOS SANDĖLIS, 3150 WEST 51-ST STREET, TEL. PROSPECT 2261 
___________________ v .

Birutė Sako: Pirkite Dabar
IŠ ŠIŲ MODERNIŠKŲ

Universal Food Krautuvių
. PAS MUS RASITE DIDŽIAUSI ’ .
■/ ! MAISTO PASIRINKIMĄ! '

IŠPARDAVIMAS’
Penktadienį, šeštadieni-Pirmadienį, Baland. 24, 25 ir 27

■' *- -' —- — —- 1 " • **w—-—*■■*     - -

(Įa-*mWZXX4Twrnr^W<tr^t', 1*\ o£g3g= v. I ■ r...^~»l ^... II ■ JI II ,111 y^į£gg~-
THE pIONJfE "GUINTS" HAVE U8ED OVZR 2600 CANS OP . 'Ig 

(Jarnation Milk 6 C
Pamatykite j vos veikale 

THE COUN|RY DOCTOR” 
<jabar rodo 

ROOSE'VELT THEATER

CUKRUS

PIRKIT NAMUS DABAR
Pakol namų kainos pakils, dabar yra laikas pirkti ! 
namus paimtus už morgičius. Kainos pradeda kilti, 
todčl, dabar yrą laikas pasinaudoti žemomis kaino- ' 
mis nejudinamo turto. i
SEKANTI NAMAI YRA SIŪLOMI PARDAVIMUI;
MARQUETTE PARKE: :

(varant). Tuščias lotas 25x125 arti Taim.au Avė. , 
ant 69th Street.

BRIGHTON PARKE: .
(2856) Dviejų aukštų medinis narnas ant plytų 

pamato. Du šešiių kambarių flatai po
etais šildomi* Lotas 25x125.

GIGEROJE:
(1602) Dviejų aukštų modemiškas mūrinis na- ' 

> mas. Du šešių kambarių flatai, atskirai
furnace šildomi.. Lotas 30x125.

18-TOJ AP1ELINKĖJ: ’
(733) Trijų aukštų mūrinis namas. Trys pen

kių kambarių flatai pečiais šildomi. Ki
tas medinis dviejų aukštų namas gale 
loto. Lotas £5x125.

(3040) Trijų aukštų mūrinis namas, šeši ketu
rių kambarių flatai pečiais įšildomi.
Lotas 25x125.. *

I

Viršminėti namai yra gerame;atovyje ir taksai ap
moksti. ATSIŠAUKITE.: j

UTMJAMA BUILDING LOAN AND 
HOMESTEAD ASS(H1ATION 

713 West 18th Street, 
7:80 ANTRADIENIO VAKARAIS

< . • 4 ■ . > I

ARBA

JOHN P. EWALD, 
. 840 West 33rd Street

•CHICAGO, ILLINOIS

Pakol narnų kainos pakils. Dabar yra laikas pirkti ! 
namus paimtus už morgičius. Kainos pradeda kilti, Į 
todčb dabar yra laikas pasinaudoti žemomis kai
nomis nejudinamo tūrio.
SEKANTI NAMAI YRA SIŪLOMI PARDAVIMUI:

ROSELANDE:
,(316) Dviejų aukštų medinis namas mi cemen

tiniu pamatu, penkių ir keturių kamba
rių flatai, karštu yųndęniųšildomi. 
Lotas 40x125. ’•

BRIDGEPORTE:
<3218) Trijų aukštų mūrinis namas su skiepu. 

Trys flatai pečiais šildomi. Kitas medinis 
šešių kambarių namukas gale loto.
Lotas 25x130. (
Dviejų aukštų medinis namas su ce
mentiniu pamatu. Du šešių kambarių 
flatai pečiais šildomi. Lotas 25x125.
Dviejų aukštų bizniavus namas ant 
Hal&ted Street. Mūrinis dvięm mašinom 
garadžius. Lotas 25x140.
Dviejų aukštų moderniškas mūrinis na
mas.. Du šešių kahibarių flatai karšiu 
vandeniu šildomi. Lotas 30x125.

Namai yra gerame stovyje ir taksai yra apmokėti.

(3424)

(3356)

(3211)

KEISTUTO LOAN AND BUILDING 
ASS0CIAT10N No. 1
840 West 33rd Street,

CJIICAGO, ILLINOIS
WI,I„tipu ,<111 IĮ mwf.mil i ■■■>!■■■■■■ ,11 II ■ ■■ ! ir t

Baltame Audeklo Maišiuke

10 svari 49c
■mi.UiiK'MR^m.’ ■     ...... .....................rių. I.JI 11.1^ ųmu III   |l ■ nun ■>■■■■

Keilogg’sCorn Plakės 13 unc. 10c 
Kellogg’s Corn Plakės 8 unc. 7c 
Kellegg’s PEP  ................. 10c
Kellogg’s Ricc Krispies 19c 
Kellogg’s ALL-BRAN 18 unc. 21c 
Kellogg’s AU-Bran 11 unc, 1214 c 
Kellogg’s Wheat Krispies .... 12c 
Kellogg’s Whole Wheat

Shr. Bis.   ............ . 10c
Kellogg’s KRUMBLES   12c 
Kellogg’s KAFFEE HAG sv. 41c

YELL0W -HAMMER

PINEAPPLE
RIEKUTĖS 1

No. 2 Kgnai^ųž 35c

y—T0WN CRIER

fii MILTAI
.24‘/a svarų QQa 

maišelis
5 svarų
maišelis fcwv

X. Puikiausi Kokybė—Didžiausi 
Ekonomija

SUNSHINE \
Antonette Butter Cookies 

"4 sv. 25c
Edgemont Smacks Jr. ........ We

Universal No. 2N-
RAUG. KOPŪSTAI did. kenai

2 „z 19c
UNIVERSAL PYCĖS

PUSĖS
No. 2*/2

JKenai m už

Np 1 2 25rKenai ■■ už fc-VV 
A arčiausios Rųšies Pyčes

Ateikit i Musų Mėsos 
DEPARTAMENTĄ 

DĖL SPECIALS

.............."'UI....... . ’'Hį|.pt’>t'll*l8't *'*' .... ..

Cleveland Sienų Popieros
VALYKLAS

3 už 25c
0CTAGON P0WDER 

liSupe^ . 2 a>ž 9C
OCTAGON CLEANSER

2 v, 9c .
2 9c

OCTAGON VEIDO MUILAS

2 Už 9c 
SUPERSUDS

3 26c
• Reguliario Didumo

...........—■•■■-■■yw. p11 11 i1 j ll|g*-F"

Taim.au


6 NAUJIENOS, Chicago, III. Penktadienis, bal. 24, 1936

Naujienų Vajaus Kontestas Kontesto Eiga
Kontestantų stovis, laipsniai ir balsų skaičius

LAIPSNIS penktas, 
8,000 BALSŲ

REIKIA LAIPSNIS TREČIAS REIKIA 
5,000 BALSŲ

1 2 ♦ _ 3 1 2 3

I*11

SENAS PETRAS
1739 Š. Halsted 
Street. Chicago 
Tel. Canal 8500 
Turi 8663 balsų

*

> - ■ -

<• _ t;:- ;

. ■

•

-

.1 . ”. .

«

•

LAIPSNIS ANTRAS, REIKIA 
2,800 BALSŲ

LAIPSNIS PIRMAS, REIKIA 
1,100 BALSŲ

1 ' 2 3 1 ____ 3

B
• v^H^^^bbb

j ?

F. BULAW
1739 S. Halsteč 
Street, Chicago 
Tel. Canal 850C 
Turi 4109 balsy

•

•

’ . K

z

H.
LABANAUSKAS 
6631—llth St. 
Kenosha, Wis.

Turi 2082 balsų

J. MAČIULIS 
906 Prescott St.

Waukegan, III.
Turi 2076 balsų

AL. SAVICKAS 
719 Lincoln Avė. 
»■ Rockford, III.
Turi 1600 balsų

Jau tik vienas menuo lai
ko beliko iki kontesto pabai
gos, o nekurie kofttestantai 
dar nepasistengė nė savo 
senus prospektus apeiti. Tie
sa, kad nekpriė kontestan- 
tai yra gavę pastovius dar
bus ir mažai laiko jiems be
lieka, kad apeiti savo pažį
stamus. Bet man rodos pa
švęsti valandą kitą savaitė
je nėra jau taip sunku, jei
gu atsirastų daugiau noro 
ir pasišventimo. Yra dar 
gana didelis skaitlius lietu
vių Chicagoje ir kituose 
miestuose, kurie myli Nau
jienas skaityti, tik reikia su 
jais pasimatyti ir juos pa
kalbinti.

Turiu pažymėti, kad lai
ke šio kontesto Naujienos 
yra žymiai nupigintos, nes 
užsimokėjusiems už metus 
laikraštis bus siunčiamas 
per 15 mėnesių. Reiškia, kad 
tikra Naujienų prenumera
tos kaina laike šio kontesto 
yra tiktai $6.00 metams. 
Ypatingai kontestantai už 
Chicagos ribų turėtų at
kreipti savo pažįstamų aty- 
dą, kad dabar Užsimokėda
mi $5.00 gaus Naujienas ir
gi per 15 mėnesių, šiam 
kontestui pasibaigus jau 
daugiau tokios progos ne
bus.

Naujienų siuntinėjimas 
yra taip sutvarkytas, kad 
ir už Chicagos ribų gana to-

Jersey karvę, kuri duoda daug 
pieno, ir todėl čia galima gau
ti šviežio sviesto ir skanių lie
tuviškų sūrių. Neužmirškite 
šios įstaigos. Jų garsinimas ei
na jau trečias mėnuo “Naujie
nose”.

Jos Lepa, Archer ir Kęan 
avės. Jis užlaiko gražią didelę 
užeigą, kur randasi g'eros rū
šies degtinė, alus, cigarai, ciga- 
retai, ir Justice Daržas pasi- 
renduoja piknikams arba išva
žiavimams.

Charles Miliauskas, 83rd st. 
and Kean avenue. P-as Miliau
skas užlaiko Boff-lo Inn. šioje 
užeigoje yra geros rūšies deg
tinė, alus, ciagrai, cigaretai ir 
teikiama mandagus patarnavi
mas. * .

J. Zinkus, 5059 So. Wells st.. 
užlaiko tavernos biznį. Pp. Zin- 
kai yra draugiški žmones ir 
užsirašė Naujienas.

P. Vismantas, Elizabeth, N. 
J., atsiuntė per laišką už Nau
jienas.

Mary Markei, 3416 S. Wallace 
st., užlaiko Tavern biznį. Yra 
mandagi moteris, kurios garsi
nimas ėjo per du mėnesius 
Naujienose. Jos garsinimas at
eity ir vėl pasirodys.

S. Rumchakas, 3206 S. Hals- 
ted Street, užlaiko didelę Ta
vern užeigą. Randasi kambariai 
moterims ir merginoms atsisės
ti. Didelis pasirinkimas gėri
mų. Patys pp. Rumchakai yra 
draugiški žmonės.

juodaplaukė, kad namus apžiū
rėtų, nes namą turi, o šeimi
ninkės neturi.

Bernardas Sirvidas, buvęs 
Lietuvių'Laisvės Mylėtojų raš
tininkas, ir pažangus, be prie
tarų, laisvai protaująs žmogus.

Chas. Rūkas, Boulevard Ta
vern savininkas, užlaikąs gra
žią užeigą ir priimnas biznie
rius. Jo moteris Antonette pri
klauso SLA 262 kuopai. Taigi 
patartina musų tautiečiams ap
silankyti jų įstaigoj ir susipa
žinti su Mr. ir Mrs. Rūkas — 
Boulevard Tavern, 719 — 8th 
Street, Waukegan, III.

Gerbiami waukeganiečiai, ne
užmirškite obalsio “Savas pas 
Savą”. Naujienrėčiai ir visi lie
tuviai pas naujieniečius lietu
vius! Jūsų — Juozas Mačiulis. 
906 Prescott, Waukegan.

Kenosha, Wis.
Ačiū rėmėjams

Tariu nuoširdų ačiū tiems, 
kurie pastaruoju laiku per ma
ne užsirašė arba atsinaujino 
Naujienas ir tuo budu parėmė 
mane.

Ačiū J. Pabarškai, kuris ne
nuilstamai dirba meno srityje. 
Ypač daug jis dirba Dailės Ra
teliui. O ta organizacija musų 
kolonijoje tikrai didelį darbą 
atlieka, — ji dažnai palinksmi
na mus savo lietuviškomis dai
nomis.

Pabarška yra geras naujie- 
nietis. Jis taip pat yra sukū
ręs gražų (ir pavyzdingą Šeimy
ninį gyvenimą. Jo sūnūs vietos 
dirbtuvėje dirba chemiku, o 
duktė krautuvėje.

)ar vienas skanda
las liečiąs politi

kierius
Šiuo laiku daroma tyrinėji

mas Circuit ir kilų teismų bei- 
ifų darbuotės. Nužiūrima, 

kad nekuric Circuit teismo 
jeilifai išsikolekluodavo pini
gus tų asmenų vardu, kurie 
nivo pašaukti tarnauti džiu- 
rėj, bet kurie dėl rimtų prie
žasčių netarnavo ir panašaus 
užmokešnio neužsipelne. Sa
koma, kad panašia priemone 
beilifai pasišluodavo į savo ki
šenes apie $2,000 per mėnesį.

Šiems vaikiozams tai 
nepavyko

Maxwell stoties policininkas 
John Fried pusę dešimtos tre
čiadienio vakare ruošės pasta
tyti savo automobilį garaže 
prie namų, kuriuose gyvena. 
Jį sulaikė trys vaikiozai grū
modami jam revolveriais. Po- 
licninkas nusitvėręs savo re
volverį ėmė šaudyti į vaikio- 
zus. Policininkas buvo pašau
tas lengvai, o vaikiozai nieko 
nepešę pabėgo.

Vėliau tapo suimtas Danio! 
Dano, 15 metų^ ir Henry Mar- 
zullo 17 m., kai jie kreipėsi į 
ligoninę pagelbos ieškodami, 
ba buvo pašauti. Jie prisipa
žino mėginę policininkui Fried 
padaryti holdapą. Be to, jie 
prisipažino, kad buvo padarę 
keletą kitų holdapų pirmiau. 
Taipjau jie išdavė trečią savo 
bendrą Arthur Gasparo 19 m.

NON-GRADUS—NEPASIEKĘ PIRMO LAIPSNIO .
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VINCAS 
BUDVIDIS 

4094—9th St. 
Ecorse, Mich. 

Turi 1000 balsų

J. SINKUS

1739 South 
Halsted St.
Chicago, III.

Turi 992 balsų

1* *». į

A. L. 
SKIRMONTAS 

15723 Lathrop 
Avė. Harvey. III. 
Turi 880 balsų

%

K. URNEŽIS 
4607 S. Talman 
Avė., ęhieago 
Turi 547 balsu

K. MATEKONIS 
3437 West 

Jackson Blvd. 
Chicago, III.

Tel. Nevada 8416

ST. MOCKUS

1224t; Herrick Av 
Racine, Wis.

Turi 480 balsų

« Turi 510 balsų

7 8 9 10 11 12

J. YOKUBYNAS

82 Crawford St. 
Toronto. Canada 
Turi 330 balsų

BBBįiB^p

J. F. VILIS
2135 N. Spaul- 
ding Avė., Chic. 
Tel. Alb. 2981
Turi 330 balsų

MRS. D. ŽUKAS 
\ f

4500 South 
Rockwell St. 

Chicago.

/
Turi 307 balsų

1 v A. K • ■

F. KAMINSKAS 
4619 South 

Hermitage Avė. 
Tel. Yards 0093 
Turi 280 balsų

JAMES 
SHOLTEMAN 

6456 South 
Maplewood Avė. 

Prospect 1695 
Chicago. 

Turi 240 balsų

A. FRENZELIS
12 Parkman Av. 
Toronto, Canada 
Turi 230 balsų

13 14 15 16 17 18

STANLEY 
BARTAŠIUS

131 Adams St.
Westville, III.

Turi 200 balsų

MRS. M.
ROVAITIENS

700 <3. 9th St. 
Herrin. III.
170 balsu

K. SKIRKO
713 Wisconsin St
Port Washing- 

ton, Wis.

Turi 160 balsų

jfSB

■ i '' 'ii ■ - ' '
MRS. F. 
EDKINS 

1418 Muskegon 
Grand Rapids, 

Mich.
Turi 125 balsų

M. J, MATU- 
LIAUSKAS

1519 W. Lom- 
bard St., 

Baltimore, Md.
Turi 80 balsų

u

19 20 21 22 23 24

MRS. E. 
NORGAILIENE 

4454 South 
.Richmond St. 

Tel. Laf. 5647 
Chicago, III. 

80 balsu

P- /•£, - •

L

G. SUGDINIS 
212 E. Clark St.
W. Frankfort, 

Illinois
Turi 80 balsų

»

•

•
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Įimtuose miesteliuose Nau
jienas gauna tą pačią die
ną.

Todėl, Draugai ir Drau
gės, išnaudokite šią progą, 
praneškite sdVe draugams, 
kad jie šiuo pasiulymu ga
lėtų pasinaudoti.

šios dienos kontestantų 
kopėčiose didelių permainų 
neįvyko, nors-daugelis kon
testantų savo ^balsų skaitlių 
pusėtinai padidino. štai 
draugas Labanauskas visą 
laiką lenktyniūoja su wau- 
keganiečiu J. Mičitiliu ir jau 
biskį jį pralenkė.

Reikia pasakyti, kad visi 
trys pirmo laipsnio kontes
tantai šią savaitę gerai pa
sidarbavo ir balsų skaitlių 
žymiai padidino.

Kalbant apie kontestan- 
tes, Mrs. Norgailienę, Mrs.

dkins, Mrs. Žukas ‘ir Mrs. 
Rovaitienę, tai dar prisiei
na laukti, nes teko nuo ki
tų girdėti, kad neužilgo jos 
žada ir nekuriuos vyrus 
pralenkti.

— T. RYPKEVIčIA.

Seno Petro biznis 
Naujieną konteste
Czerwiec Wrecking and Lum- 

ber Gompany, 3658-64 Souith 
Western avenue. ši kompanija 
davė didelį skelbimą, kurs eina 
kas šeštadienis Naujienose. 
Lietuviai, kuriems yra reikalas 
naujus namus statyti arba se
nus taisyti, ar kokių reikme
nų namams, neužmirškite atsi
lankyti čia ir pasipirkti, nes 
šioj įstaigoj yra didelis pasi
rinkimas už labai prieinamą 
kainą.

Peter Pranskus Tavern, 6538 
So. Western avė. P-as Prans
kus nupirko naują namą ir ati
darė jame gražiai išpuoštą ali
nę. Alinėj randasi stalai mote
rims ar merginoms, čia laiko
ma geros rūšies degtinė, alus ir 
teikiama mandagus patarnavi
mas.

Spring Inn — 82nd and Kean 
avė. Šią įstaigą užlaiko pp. Ku- 
chinskai, pas kuriuos visuomet 
randasi geros rūšies degtinė, 
geras alus, cigarai, cigaretai. 
Daržas piknikams ar išvažiavi
mams pasirenduoja dykai. Taip
gi p-ia Kuchinskienė turi gerą

Chas. Packauskas, 7018 W. 
43 Street, Bervvyn, III., užlaiko 
bučernę ir gresernę, kur visuo
met randasi didelis pasirinki
mas mėsos ir groserio. Patys 
pp. Packauskai. yra draugiški 
žmonės.

Visiems, kurie nors kokį biz
nį darė per Seną Petrą, įtariu 
širdingai ačiū. Reikalui prisiė
jus; Naujienai)‘atlipujinth užsi
rašyti ar garsinimą paduoti, 
pašaukite Seną Petrą — tel. 
Ganai 8500, arba laišku.

—Senas Petras.

Mačiulis, iš Wauke- 
gan, III., dėkoja savo 

rėmėjams
Tariu padėkos žodį savo rė

mėjams naujieniečiams, kurie 
užsirašė Naujienas v per mane. 
O jų armija auga kasdien, štai 
jų vardai ir biznio vietos:

Antanas Marčinkus, buvęs 
ūkininkas Wisconsin valstijoj, 
dabar gyvena ir dirba Wauke- 
gane.

Juozas Petraškas, senas wau- 
keganietis ir geras draugijų 
darbuotojas.

Mykolas Kernagis, senas vie
tos gyventojas ir tikras lietu
vis, nes ir savo vienintelę duk
terį išaugino tikra lietuvaite, 
kuri pasitarusi su motina užsi
rašė “Naujienas”, kaip gimta
dienio dovaną, 15-kai mėnesių.

Wm. Gabris, senas Wauke- 
gano biznierius ir geras drau
gijų patriotas, ' kurs užlaiko 
drapanų krautuvę adresu 730 
McAllister avenue. Taigi ku
riems yra reikalinga kokių 
reikmenų nusipirkti, malonėki
te nueiti pas Gabrį. Jis jums 
patarnaus kuogeriausią.

Jurgis Jokūbaitis, kurs skai
tyti laikraščius, o labiausia 
Naujienas, tai jau netingi. Ge
rai, Jurgi, taip ir reikia daryti.

Pranas Narkus tai musų va
dinamas shoris. Neapsiriksią 
pasakęs, kad jis yra vienas ge
riausių darbuotojų baliuose ar
ba piknikuose, nes draugijoms 
jis visuomet darbuojasi, o la
biausia SLA 262 kuopai; įtos 
kuopos iždininku jis yra jau 
per 10 metų.

Juozas Martišius, šapos dar
bininkas, kuriam butų reika
linga kokia geltonkasė arba

Net iš tolimos šiaurės gavau 
orderį, kad atnaujinčiau “Nau
jienas”. - Būtent, iš musų “sto- 
lyčios” Madisono. P-as A. S. 
Beržas įgaliojo mane, jam Nau
jienas atnaujinti. Beje, turiu 
priminti, jog p. Beržas yra ge
ras mechanikas ir dirba prie 
automobilių. P-ia Beržas, kai 
gyveno Milwaukee, tai labai 
daug dalyvavo lietuvių veikime, 
todėl ji gerai yra pažįstama ir 
musų kolonijai.

Velvikiai irgi pridavė orderį, 
šia proga noriu ‘priminti, jog 
p. Velvikis yra labai geras mei- 
steris-karpenderis. Tai jei kam 
reikia prie statybos koks nau
jas ar taisymo darbas atlikti, 
neužmirškite Velvikio. P-ia K. 
Velvikienė seniau yra gyvenusi 
Cicero, III.

Ponai Srogiai man pranešė, 
jog jie nori, kad laikraštis 
jiems butų tuoj siuntinėjamas. 
Mat, jie nori sekti gyvenimą 
ir žinoti, kas pasaulyje dedasi.

Net ir iš tos 'vietos, kur meš
kos veisiasi (iš tolimos Kana
dos), atėjo pareikalavimas už
sakyti laikraštį. Mat, mano kai
mynas iš Lietuvos A. Samasa 
prikalbino p. V« Treigį, kad jis 
Naujienas per mane užsisaky
tų. Treigys gyvena Delhi, Ka
nada.

Visiems, kurie mane parėmė, 
dar kartą tariu ačiū.

H. Labam

Lietuviai ir lietuvai
tės paėmę leidimus 

apsivesti
Šie lietuviai ir lietuvaitės iš

siėmė laisnius (leidimuos) ve
dyboms:

Harold Pruess 28 m. su Ade- 
line Jankauskis 21 m.

Antori Bambėki 26 m. su Emi- 
ly Brenkus 23 m.

PI. Rusgis 30 m. su Josep- 
hine Stoškus 18 m.

James Christensen 45 su Eva 
Pettis 43.

Martin Caplis 30 su Helen 
Walsh 26.

Charles Rakashus 23 su Ana- 
stazia Bernotas 26.

Zigmund Dybala 27 su Anna 
Grigalunas 24.

Edmund Purves 33 su Mic- 
haline Kwasinski 28.

Mes Padarom Gera 
DARBA PIGIAI!
Galite ateiti visados
Permanents musu 

Specialybė!

Ideal Beauty Shop, 
Charles Stones, Vedėjas 

1747 SO. HALSTED STREET 
Atdara vakarais

PAIN-EXPELIER
f Mm* M. <XLt U
Skausmų Pačiuose ar Sustirusių 

Muskulų Praialinimui 
reikalaukit visame pasauly 

pagarsėjusio 
ANCHOR 

PAIN-EXPELLERIO 
kuris suteikia greitų Ir tikrų 

palengvinimų________ .

VISUOMET ŽEMAS KAINAS 
v X-RAY

Vai.: 8:30 iki 8:80 v. vak.
TEL. HARRISON 0751
326S.STATE ST

Opposite.:Daiis Store, 2d Floor

S.A.BERGMAN

lUjLilJLdLJMi 
“PAINT-UP" 
. VALGĘS
1524 West 63rd Street

Didžiausia 
Malevu 
Krautuvė 
Chicagoje
Išskirtinai 
malevos, 
sienom 
popiera ir 
langams 
uždangalai.

SIENOM POPIERA valoma, 1936 
mados dezeniai—už rolę 4 A 

ir virš ■ Gw 
Sienom Popiera dėl miegkambarių 

už ... ..... i 2^20
VARNIŠAS amžinas, Nudžiusta 
j 4 valandas, už €4 QC

Galioną ...................... I
LONG LIFE or FLAT Enamel 
MALEVA dėl virtuvių ir maudy
nių, balta arba spal- <4 AE 
vuota, už galionų ...... I v
VALYKLAS popie- 6 4 
rdi arba H. R. H. Wuž.l v G

DYKAI PRISTATYMAS
Utarninke, Ketv. ir Sub. atdara 

iki — 9 vai. vakaro. 
PAŠAUKIT PROSPECT 3440
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MUZIKOS ŽINIOS Rokiškėnų Kliubas 
rengia paskaitą *

P

Rašo NORA
Padaryk muziką savo draugu 
— neapsunkinama priederme. 
Darbo valandoj rasi džiaugs
mą toje jėgoje ir energijoje, 
kuria muzika suteiks 

----- (J------
tau.

kurie 
sezonų 
pirmu 
Fiam-

Respighi, 
Kompozitorius, 
Mirė

Muzikos mylėtojai, 
buvo sužavėti praeitų 
Chicagos City Operos 
pastatymu operos “La
ma” (kurioje premieroj daly
vavo ir musų lietuvaitė daini
ninkė Helen Barlush) ir šu 
kuria opera atidarys sekantį 
operos sezonų, nuliūdo išgir
dę šių savaitę, kad šio ir skait
lingų kitų gražių kurinių auto
rius, Ottorino Respighi, mirė 
Ryme, Italijoj, sulaukęs vos 
56 metų.

Respighi buvo žinomas ne
tiktai kaipo kompozitorius, 
bet įžymus pianistas ir diri
gentas, ir Chicaga turėjo ma
lonumo pažinti jį kaipo solis* 
tų ir dirigentų per jo kelis vi
zitus Chicagoje tarp 1925 ir 
1928 metų.

Pagerbimui atminties nese
niai mirusio rusų kompozito
riaus, Glazounoff ir dabar 
Respighi Dr. Frederick Stock 
pasirinko pildyti šių kompozi
torių kurinius šios savaites 
Chicagos Simfonijos Orkestros 
koncerte.

certų, viso 67 koncertai, bus 
duodami Grant Park’e, kur 
desetkai tukštahčių klausytojų 
kas vakaras gėrėjosi panašiais 
koncertais praeitų vasarų.

Kaip pernai, taip ir šį mė
tų koncertai prasidės 8 valandų 
vakūro ir talpins vokalinius ii- 
instrumentalius solistus.

Reiškia, Chicagos gyvento
jai turi kų. nors gražaus “to 
look forward to” vasaros va
karams atėjus.

-------o»—
Lud.v4ig Ehlerfr pagarsėjęs 

vokietis pianistas, kompozito
rius, kritikas ir literatas kar
tų grupei, muzikos mokytojų pa
sakė, kad “didžiAušias pasiseki
mas mokytojo . nesusideda iš 
transformavimo jo mokinio į pa
našumų savęš, bet į nurody
mų kelio tūpti jd inviduališka 
ypata.

(Bus daugiau)

K. Augustas, “Naujienų” re 
dakcijos štAbo narys, skaitys 
įdomių 'paskaitų gegu’žės 10 d., 
1 valandį popiet Neffo svetai
nėj, 2435 So. Leavitt st.

Nors Rokiškėnų Kliubas yra 
visAi jaunas, tik ką susitve
ręs, hįet kadangi jis ir tvėrėsi 
laisvam ir kUltUriniam tikslui, 
tai ir šis pfrmas žihksniš — 
paskaita—yra rengiamas tikrai 
laisvos minties žadinimui. Dagi 
Rokiškėnų Kliubas nepaiso lė
šų, ir ši paskaita yra duoda
ma be įžangos, veltui. O kam 
nemalonu klausyti K. Augusti 
paskaitų?—K. č.

sisekimas yra todėl, kad šių 
krautuvių sandėlyj dirba paty
rę tame biznyje žmonės,

Jie superka tavorus vagonais 
iš žinomų ir atsakančių firmų. 
Pirkdami vagonais, supranta
ma, gauna visus tavorus pi
giau. Universal Food Krautu 
vės perka visus tavorus iš to 
savo didelio sandėlio. Čia pirk
dami gauna pigiau, negu ki
tuose sandėliuose. Tuo budu 
tlniverasl Food krautuvės ir 
savo kostumeriams gali par
duoti pigiau. (

Užtai moterys pirkdamos val
gių produktus Šiose krautuvėse

gali sutaupyti pinigų.
Universal Food Stores skel

bimas telpa “Naujienose” kiek
vienų penktadienį. Jis telpa il
sios dienos laidoje.

Patartina nioterims peržiūrėti 
šį skelbimų ir eiti pirkti į Uni
versal Food Krautuves. (Sp.)

Nauda visiems!

Bridgeportas
Atsidarė nauja moderniška bu- 

Černė, 3407 S. Halsted St.

Marquette Park
P-nia Sabaliauskienė, Nau

jienų skaitytoja, kuri gyvena 
prie 70 ir Maplewood gatvių, 
tik keletu dienų atgal sugryžo 
namo iš ligoninės, kur jai bu
vo padaryta nosies operacija.

Tikiu, kad ji greitu laiku ir 
vėl bus sveika.

----- o-----
Diktatoriai- Ir
Muzika

Pastebėtinas yra faktas, kad 
vadovaujami politiški diktato
riai Europoj yra mylėtojai 
geros muzikos. Mussolini 
griežia smuikų ir turi artimų 
pažintį senųjų Italų kompozi
cijų. Stalinas gerai susipaži
nęs su toniniais kliasikais ir 
turi didį , prisirišimų pro jų. 
Hitleris yra Wagnerio pasekė
jas, uolusK^emėjas Bayreullr 
ir, laikui pavėlinant, retai pra
lenkia perstatymų jo mylimų 
kompozitorių kurinių. Seno
vės Grekų filozofas turėtų bū
ti pataisytas, kuris sakė, kad 
— “muzika padaro jai atsida
vusius harmoningais”.

•----- o---- -
Koncertų Serijos Grant 
Park’e Bus 
Kartojama 
Šią Vasarą

Pradedant su pirma diena 
liepos, serijos simfonijos koil-

Velykų dienų buvo susirinkę 
nemažiau kaip 50 žmonių pas 
pp. Josephine ir Frank Shle- 
powicz adresu 6915 S. Rock- 
well St. Buvo krikštynos ant
rosios jų dukters, kuri gimė apie 
mėnesį laiko atgal. Kuhia bu
vo Dr. Felicia Shlepowicz; ji 
dirba Intern Children’s and 
Women’s ligoninėj. Kūmas Sta
sys Mezelis buvo . atvažiavęs iš 
Peoria, Illinos. Mergaitė pa
krikštyta vardu Eulalia Gimimo 
šv.• Paneles bažnyčioj?’ /’?'’•

Smagu yra pasveikinti p-lę 
Lillian šmoteliutę, 7114 So. 
Campbell Avenue, dėl jos 17 
metų sukaktuvių.

• Lilliah yra duktė pp. Vikto
rijos ir Juozo šmotelių, Nau
jienų bendrovės dalininkų.

Taipgi. noriu pasveikinti p-lę 
Elizabeth Petrėnis, kuri gyve
no irgi adresu 7114 Campbell 
Avė., gimtuvių dienos proga.

A DEL GEROAl IDUūl PIRKIMO NAUJŲ
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 Roėkwell 2020

Gerkit ir Reikalaukit

NATHAN 
KANTER

Visose AlinCs* 
Mutual Tfi ją 
Žvaigždžiu 
Kentucky 
Bourbon 

br 
Lietuviškos

Degtinis

Mutual Liųuor Co
4707 So. Halsted St

TeL YARDS 0803

Kas kaip nori lai sau kalba, 
viertūk binis eifta, geryn. Ypač 
valgių pardavinėjimo srity.

štai Bridgeporte atsidarė tik
rai šaūni ir modemiška bučer- 
nė. Savininkas šios bučernes 
yra pAtyręs tame biznyje žmo
gus. Jis savo kostunieriamš vi
suomet patarnauja atsakančiai 
ir teisingai.

Atidarymo dienoje, šeštadie
nyje, moterims ir vaikams bus 
duodamos dovanos. Verta pasi
naudoti proga ir nusipirkti ge-J 
ros mėsos atsakančio j 
3407 S. Halsted St., ir 
vanų gauti.

Tavernos
Kur Lietuviai

SPRINGINN
Musu užeigoje visados geros rūšies 
degtine, alus, cigarai, cigaretai ir 
jSkanūs užkandžiai Platforma dėl 
šokiu veltui,/, draugijoms, išvažiavi

mams ir parems., Savininkai
KUCHINSKAI

82th and Kean Avė. Willow Springs

' Civilizacijai progresuojant, progre
suoja ir mokslas. Išradimai ir pre
kybos budai keičiasi, o taip pat, mes 
pereidami iš gentkartės i gentkartę, 
randame, kad progresas yra pada
rytas visose srityse ir pastangose, 
žmonija nesitenkina praeities pasė
komis, bet nuolat bando naujus pa
gerinimus.

Kas tiesa buvo praeities preky
boje, tas pats yra ir su siu dienų 
prekyba, mes matome labai didelius 
pasikeitimus ypatingai maisto iš-

skirstyme. Tarp kitko, maistas yra 
svarbiaųsis dalykas musų kasdieni
niame gyvenime. Dėlto, kad parū
pinti mus tais dalykais, žmogaus 
yra padėta visos pastangos, kad vi
suomet aprūpinti pirkėjus galimai 
geriausiomis maisto prekėmis ir že
miausiomis kainomis.

Geriausias ir pasekmingiausias 
prekybos būdas šiandien yra tai ko
operatyvinė organizacija. . Tai yra 
didelė grupė kartu susijungusių at
skirų krautuvininkų ir turi nuosa
va urmo sandeli. Tas yra visu krau
tuvių reikmenų pagrindu, nes tai yra 
[didžiausios ekonomijos būdas, pada
rantis galimu pardavinėti prekes pir
kėjams daug pigiau negu pirm tai 
kad buvo.

Chicagoje turime kooperatyvinę 
organizacija, būtent “Midvvest 
Stores” kurios krautuvių yra dau
giau negu trys šimtai, patogiai išsi-

skirsčiusiu po visa miestą ir prie
miesčius. Nuo pat pradžios šios 
kooperacijos įsikūrimo, su didelio- 
mis pasekmėmis įrodė, kad per pa 
tenkinančia organizacijos sistema 
nevien pirkėjai gauna geriausias pre- 
kias žemiausiomis kainomis, bet ir 
patys krautuvininkai turi naudą, kas 
duoda jiems galimybe vesti krautu
ves ekonomiškai ir tinkamai.

Iš to, lengvu matyti, kad kiekvie
nas pagerinimas ar formuojimas 
nauja planų, vedančių prie sutaupų, 
natūraliai atsiliepia geresniam pa
tarnavime ir žemesnias kainas, savo 
pirkėjoms, štai delko publika yra 
užinteresuota skelbimais “Midwest 
Stores” krautuvių. Tie skelbimai 
pažymi išpardavinėjimo prekes, o 
žemiausios kainos yra geriausia i 
įrodymas, kad kooperatyvinė siste
ma yra geriausi ir nauda visiems.

(Apskelb.)
< JA

SUSIRINKIMAI

vietoj.
dar do-

(Sp.)

Universal Food
Stores

Išpardavimas valgių 
balandžio 24, 25

produktų 
ir 27

krautuviųUniversale Food 
randasi visose > lietuvių apgy
ventose -Hkvkjnijbse "Chicagoj; 
šios visos krautuvės priklauso 
prie kooperacijos vardu: Uni
versal Grocery Company, 3150 
W. 51 St.

Nors ši įstaiga • nelabai se
niai yra susiorganizavusi, vie 
nok pasisekimų turi didelį. Pa-

Naujienų Spulkos 
Narių Atydai

6627 So. Western Avė.
Prospečt 10432

DllįE % DANCE
4 Floor Shows Kaą Vakarą

: ■ r SU " ■'
Sunny Bduche, M. C.
ir AH ’Star Revue 

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

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

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

T. Rypkevičius, sekr.

LOTU SAVININKŲ 
ATIDAI! 

Budavokit Dabar!

Draugijos šv. Petronėlės extra susirinkimas įvyks penktadienį, 
•balandžio 24 d., 7:30 vai. vakarė Šv. Jurgio parapijos sve
tainėje. Narės, būtinai bukite. Turime apsvarstyti 
Draugijos morgičių namų. Kurios nebusite šiame susi
rinkime, negalėsite būti šiam nutarimui priešingos.

—O. Kliučinskaitė, rast.

*■

PARENGIMAI

21st Place Tavern & 
Restaurant

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

degtinė ir cigarai 
ANTANAS IR AGNĖS STUK AI 

Savininkai
701 W. 21st Plaice Tėl. Canal 7522

----
Peter Pranskus Tavern
Musų naujai atidaryto,! ir gražiai iš
puoštoj užeigoj visados • randasi ge
riausios rūšies1 degtinė, vynas, alus, 
(Cigarai, užkandžiai ir mandagus ,pa
tarnavimas. Kviečiame visus , drau
gus, pažįstanros‘ir Marcfuette Manor 
gyventojus atsilankyti i musu užęigų 

P. V. PRANOKAI, savininkai 
6538 ŠJy ‘Western Avė.

GEORGE MEAT MARKET & 
GROSERNfi •

Nauji žmones nerėmė bizni musu bu- 
černe ir groserhę ir Visados yra di
delis pasirinkimąs šviežiu maisto 
reikmenų mėsos ir groserio už pri
einamas kainas. Kviečiame brighton- 
n ar kiečiu s atsilankyti i musų bučemę. 
Yra gražiai užlaikoma ir mandagus 
patarnavimas. „ ,

J. DAMBRAUSKAS,, savininkas 
4501 So. Talmah Avė.

Tel. Lafayette 8357

Mes finansuosim ir pabudavo- 
sim ant jūsų išmokėtos žemes, 
niekad daugiau nebus taip leng
va pasistatyti namą, kaip dabar. 
Jūsų naujas namas bus suplanuo
tas ir smagus dėl jus ir jūsų 
šeimynos.

Be Įmokėjimy!
F. M. A. Insurance Company 

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

H. M. ZEMON CO.
30 No. La Šalie St., 

Tel. STATE 7092 
Atsakomingi namų statytojai 

nuo 1916 — šimtai užganėdintų 
kostumerių.

Atdara iki 8 vai. vakare.

Burnside—Balandžio 25 d. SLA. 63 kuopa turės balių Macukevi- 
čiaus svetainėje, 1036 East 93 st. Bus gėrimų ir laimėji
mų. Pradžia vai. vakaro.* Įžanga 25c asmeniui.

Bijūnėlio parengimas.—Balandžio 25 d., t. y. šeštadienį, įvyksta 
“Bijūnėlio” koncertas ir šokiai J. Grigaičiu svetainėj, 
3802 West Armitage avė. 'Įžanga 25c asmeniui. Pradžia 
7:30 vai. vakaro.—Kviečia visus Valdyba.

Upytiečių Draugiškas Kliubas rengia Bunco and Card Party su 
šokiu, kuris įvyks sekmadienį, balandžio 26 d., 3 vAl. po- 
piet Hollywood svetainėj, 2417 West 43 st. Viši Aipytie- 
čiai ir draugai yra kviečiami atsilankyti ir kartu su mu
mis laikų praleisti, nes pirmų kartų yra rengdamas toks 
parengimas. Prašome visus atsilankyti laiku, nes kada 
yra pažymėta, tada parengimas ir prasidės.

—Kviečia Komisija.
Kupiškėnų Kultūros Draugija rengia nepaprastų! vakarų šęšlA- 

dienį, bal. 25 d., Neffo svetainėje, 24Š5 S.- Leavitt st. 
Programas bus labai įvairus. Pildyme jo dalyvAUs Clii- 
cagos Lietuvių Vyrų choras, solistai ir pianistė p-lė J.e- 
čiutė, kuri pasirodys pirmų kartų lietuvių tarpe.

—Kviečia Komisija.
Bijūnėlis”, northsidės jaunuolių dįųugijėlė, rengia koncęrtų Jr 

pasilinksminimo vakar^^šįlt^ienio vakare, balandžio 25 
25 d., J. Grigaičio svetainėje, 3805 W. Armitage Avenue. 
Po programo šokiai. Pradžia 7:30 vai. Įžanga 25c. ypatai.

randasi 
Virginia

balandžio.? 
po piet 1

giminės, 
tėvą, 2

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Salutaro Bitelis yrą vienas iš. geriau
sių Biterių ka Šiandien randasi ant 
marketo. Jis žinomas kaipd gera gy
duolė dėl vidurių ar kitų nesmagu
mų. Plačiėi yra pArdūbdamas aptie- 
kose ir Vartojamas. Tavernose geras 
gerti. su degtine ir be degtinės. Rei
kalaukite visi ir visados Salutaras Ri
terio. Pašaukite telefonu Canal 1133.

639 West 18th St.

STEPONAS MURAUSKIS:,.
., Persiskyrė sū šiuo pasauliu 
balandžio.??! dieną, 5:30, vai. 
po Piet ImJ'Jtn;, sulaukės 49 
metų amžiaus,. gimęs Lietuvoj, 
Panevėžio ap. ii* mieste.

Amerikoj: išgyveno 28 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

gimines, draugus ir pažintu
mus, o Lietuvoj tris brobUš1, 
brolienę, anųkus ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
Masalskio koplyčioje, 3307 Li- 
tuanica Avė,

Laidotuvės iVyks šeštadieni, 
balandžio 2,5 diena, 8:00 vai. 
rytą iš namų i Šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu- 

’ lydėtas i šv. Kazimiero kapi- 
• nes, .

Visi a. a. Stepono Murauskio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutihi patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Giminės, draugai ir pažįstanti

Laidotuvėmis rūpinasi Jose- 
phine Jonaitis. -

Patarnauja laidotuvių . direk
torius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

JONAS BRUŽAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 22 diena, 3:45 vai. 
po piet 1936 m., sulaukės pu
ses amžiaus, gimęs Ukmergės 
parap. ir apskr., Leičių kaime.

Amerikoj išgyveno 24 metus.
Paliko dideliame nubudime 

Mylima moterį Teresą po tė
vais Prosčevičiute, dukterį Ire
na, sūnų Norman ir 
o Lietuvoj motina, 
brolius ir seserį.

Kūnas pašarvotas 
2930 W. 38 St. Tel. 
0562.

Laidotuvės įvyks pirmadienį 
balandžio 27 diena, 9:00 vai. 
ryto iš namų , į šv. Juozapo 
parapijos bažnyčią, 38 PI. ir S. 
Californią Avė., kurioje atsi- 
bus gedulingos pamaldos už 
velionės siela, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jono Bružo gami
nės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas- 
kutini patarnavimą ir Atsisvei
kinimą. NUliude liekame,

Moteris, duktė, sūnūs 
ir giminės..

Patarnauja laidotuvių direk
torius J. F. Eudeikis, Telefo
nas Yards 1741.-

A.+ A.
POVILAS WALINTIS

Peršiskyiė sų šiuo pasauliu
balandžio 23 dieną, 11:45 vai. 
ryta 193(j (n., sulaukęs pusės 
amžiaus, gimęs Panevėžio ap., 
Kuprališkių mieste.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliūdime; 

moterj Ona po tėvais Gailiūtė, 
sunu • Povylą, podukrę Kleofa, 
posūni Juozapą, pusbrolį 
Louis ir jo šeimyna ir brolie
nę Walintienę ir jos šeimyna, 
o Lietuvoje brolis Mikolas ir 
sesuo Nastaziją.

Kūnas pašarvotas randasi i 
Blake-Lamb Funeral Home 712 
West 31 S.t.

Laidotuvės įvyks pirmadieni 
balandžio 27 diena, 9:00 vai. 
ryto iš' koplyčios i šv. Dovido 
parapijos bažnyčią, 32 ir Eme- 
rald Avė., kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
iš Šv. Kazimiero kapines.

Visi af ą._ Povilo Walinto gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam’ paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame.
Moteris, sūnus, podukrė, 
posūnis ir giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius M. j. Lahib Jr., Telefo
nas Viętory 1158.

Stanislovas Pocius
Persiskyrė su šiuo pasauliu balandžio,, 21 d. 1:15 vai. po 
piet 1936 m., sulaukęs 21 metų amžiaus; gimęs Chięago, 
III. Paliko dideliame nubudime mylimų motinėlę Julijona, 
po tėvais Kuchinskaitę, tėvų Stanislovų, brolį Benediktų, 
ciocę Marijonų Geidauskienę ir šeimynų; dėdę Juozapų ir 
dėdinų Eleną Kuchinskus, ciocę Stelių Juškevičienę it jų 
šeimynų ir ciocę Oną Zarumbienę ir šeimynų ir ciocę Tek
lę Vaižienę ir šeimynų ir daug giminių. Kūnas pašarvotas 
randasi 4321 So. Artesian avė. Tel. Lafayette 4998.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, balandžio 25 d., 8 vaL fry- 
to iš namų į Nekalto Prasidėjimo Pan. šv. parapijos baž
nyčių, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už velionio sie
lų, o iš ten 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 patarnavimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame:
Motina, Tėvas, Brolis, Ciocės, Dėdės ir Giminės.

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

f

JOSĘPHINE MASKIN 
(MEŠKAUSKIENĖ) 

(po tėvais šerauskaitė) 
Persiskyrė sū šiuo pasauliu 

balandžio 21 diena, 10:45 vai. 
ryta 1936 m., Sulaukus 42 me
tų amžiaus, gimus Lietuvoj^, 
Kelmės miestely, Raseinių ap. ' 

Amerikoj išgyveno 35 metus. 
Paliko dideliame nubu'dime 

vyra Kaži, seseri Ieva Yuknie- 
ne, Švogeri Vašlova, jų sųnū 
Edvardą, sesers, vaikus Joną, 
Domininką ir Juozą Pocius, 
švogeriūs Juozą ir Oną Mas- . 
kin, jų dukterį Julia, švoge- 
rius Kazimiera ir Marijona 
Stankus ir giminės, o Lietuvo
je seseri .Kazimiera, švogerį 
Stasį Višhiaūskus ir jų šeimyna.

Kūnas ; pašarvotas' randasi 
7035 S. Fairfield Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadieni 
balandžio 25 . dieną, 2:00 vai. 
po piet . iš namų i Tautiškas 
kapines. ?.

Visi a. a. Josephinos Mas- 
kin giminės, draugai jr pažįs
tami esat nuoširdžiais kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, sesuo, švogeriai,, 
sesers vaikai ir giminės?

Patarnauja laidotuvių ęlirek- n 
torius A. Petkūs, Telefonas K 
Cicero 2109." K.

JONAS JAKAVIČIA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 20 dieną, 7:30 vai. 
vak. 1936 m„ sulaukės pusės 
amžiaus, ginies Lietuvoje- Tel
šių ap.. Lūkės par., Kuprių 
kaime.

Amerikoj išgyveno 34 metus.
Paliko dideliame nubudime 

dukterį Sofija du pusbrolius, 
Antaną Lileikį ir Antaną Ši- 
rutavičių, dvi pusseseris Oiią 
Šneideri ir Marijona Mankie- 
ne ir gimines ir draugus.

Kūnas pašarvotas randasi 
J. Liųlevičiaus koplyčioje, 4092 
Archer Avė.

Laidotuvės i vyks šeštadieni, 
balandžio 25 dieną, 1:30 vai. 
po pietų iš koplyčios į Tautiš
kas kapines.

Visi a. a? Jono Jakavičiaus 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Duktė, pusbrolis, 
puseserės ir giminės.

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

Joana Ežerskis
šiuo pasauliu Balandžio 20-tą 
m., sulaukus 6 metų amžiaus,

dieną, 6:45 va- 
gimus Chicagoj, 

(po tėvais ši-

ir

Persiskyrė su 
landą vakare 1936 
Kovo 7, 1930.

Paliko dideliame nubudime motiną Antaniną ..
monis) tėvą Juozapą J. Ežerski, brolį Juozapą Jr., seseri Lorettą, 
grandmother Oną Šimonis, coces Anną Špokas ir Pauliną Ručins
kienę, dėdes Mykolą, Stanislovą ir Antaną EŽerskius, Jurgį ir Hazel 
ir Benediktą Šimonius, gimines Liudvivą Varanauskį, Juzefą-ir Alek
sandrą Masalskius, Agotą Jesaitieiię, Martiną ir Elzbietą Srogius 
ir daugelį kitų giminių.

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

iš ryto iš namų į šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionės sielą, o iš ten bus nulydėta 
į šv. Kazimiero kapines. z . .

Laidotuvėse dalyvaus šv. Kryžiaus parap. mokyklos mokiniai, 
Dariaus ir Girėno legionieriai — Junior Post.

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

Nubudę liekame,
Motina, tėvas, seseuo. brolis, grandmother, 
dėdės, coces ir giminės.

Patarnauja laidotuvių direktorius A. Masalskis, Telefonas ‘ 
Boulevard 4139.
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Kongreso Šaukimo 
Komiteto Dėmesiui

Kongreso šaukimo Komiteto 
susirinkimas įvyks balandžio 24 
d., pėtnyčioj, 8 v. v 
333 S. Ashland avė 
ofise. Malonėkite visi nariai 
pribūti, nes bus renkama val
dyba. —E. Mikužiutė, laikinė 

sekretorė.

Keistučio Kliubo va-
jus jau eina pirmyn

Ines ir dar duoda’ vainiką, 
grabnešius ir grabnešiams ma
šiną.

Į Keistučio Kliubą nariai 
yra priimami nuo 15 iki 45 
metų amžiaus.

Visi tie, kurie norėtumėt 
adresu tapti nariais šios didelės orga- 
Kairio! nizacijos, atsilankykite į se- 

' kaulį susirinkimą gegužės 3 
d. Holllywood svetainėj, 2417 
West 43rd Street, 12 vai. po
piet.

Po susirinkimo Keistučio 
Kliubas turės šokį. Tad visi 
svečiai galėsite pasišokti prie 
Tūzų Muzikos ir pasisvečiuoti 
su kitais Keistučio Kliubo na
riais

Į šių šmotų tarpų įeina shoul- 
der roasts, shoulder sleaks ir 
veal breast.

šliubo įvyks šaunus vestuvių ba
lius.

Sugryžo iš Floridos
Emma Pocaitė sugrįžo iš 

Floridos, kur praleido 2.(4 mč-, 
nėšių atostogų. Ten budamą api- 
pirko apie 20 akrų žemės su 
katedžių ir įrengimais. Sako, 
kitų kartą nu’važiovus jau tu
rėsiu gražią vietą apsistoti..

Dabar apsistojus adresu 6311 
S. Greenwood avė. apt. 309, tel- 
Midway 5929.

Grand Opening

ir svečiais.
— B. Rudgalviutė, 

Va j. Kom. Narė
Balandžio 5 d. įstojo 24 

nauji nariai į Keistučio Kliu- 
bą. K. Alcksunas prirašė C. 
Krasneck; J. K. Stalioraitis 
prirašė J. Ruzgą; P. Daraškie- 
nė prirašė Antonettc Bložis.

S. Narkis pasidarbavo biskį 
daugiau ir prirašė tris naujus 
narius: A. Dudonienę, J. Ko- 
raitienę ir A. Koraitį.

(i. K. Budrius prirašė 4-rius 
naujus narius — A. J. Garcin- 
ską, J. Stulgaitį, A. Stulgaitie- 
nę ir P. Griketį.

B. Rudgalvinte taipgi prira
šė keturius narius — L. She- 
belskienę, M. Kelią, S. Naga
ms ir Mary Keller, žmoną žy- 
aus anglių išvežiotojo Brighton 
Parke, Joseph Keller. t

W. Sharka, atrodo, ištikrųjų 
varosi prie pirmos dovanos. 
Jis šį sykį prirašė dešimtį naitjų 
narių — J. Myzcrį, M. Mize
rienę, A. Sacauską, J. Sacaus- 
kienę, S. Žukauską, S. Zerdel, 
A. Yuktonį, N. Klimą, George 
Steponavičią, Naujos Gadynės 
choro vedėją, kuris dalyvaus 
programe Keistučio piknike 
birželio 14 Birutės darže, ir 
Joseph Wengel — dar net iš 
Elgin, Illinois. Mat ir ten lie-. 
tuviai žingeidauja Keistučio 
Kliuhu.

Keistučio Kliubas yra labai 
dėkingas, kad turi tiek darbš
čių narių. Šis susirinkimas 
buvo tik pirmas pasirodymas. 
Sekantį susirinkimą galima ti
kėtis, kad nemažai! kaip 10’0 
naujų narių įstos į keistučio 
Kliubą.

Keistučio Kliubas moka už 
55 centus į mėnesį $5.00 savai
tėj pašalpos ir $300 pomirti- mėsą šios savaitės pabaigai.

Ar esate buvę kada 
nors Tampa mieste?

Ar žinote ką smala ir tero
ras reiškia?

Bukite masiniame protesto 
mitinge šeštadienį, balandžio 
26 dieną, 2 valandą popiet. Mi
tingas įvyks adresu 777 West 
Adams Street.

Kalbėtojas bus Art McDo-, 
well, Socialistų partijos Cook I 
kauntės sekretorius.

Prakalbas rengia Internatio-
Rus-1nal Labor Defence, Joe 

sel skyrius.
Įžanga visiems veltui.

Išvarytas iš buto 
žmogus pasikorė

Išvarytas iš.flato, kuriame 
gyveno adresu 4956 Belden 
avė., John Bukowski keletu 
dienų po atviru dangum da
bojo namų baldus. Pagalios 
japi tai įkirėjo taip, kad jis 
pasikorė po apartmento gon- 
kų.

Šeimininkių dėmė 
siui

■ . t

Mcat Gouncil of Chiiago 
sako, kad veršienos “foreųuo- 
ter euts” yra rekomenduojami 
pirkti kaip ekonomiškiausia

Šaunios vestuves
Sekmadienį popiet, balandžio 

26 d., šv. Jurgio parapijos baž, 
nyčioj bus sujungta vedybinio 
gyvenimo ryšiais jauna ir dai
li lietuvių pora, būtent p-lė 
Sylvia Dorothea Shanevich ii 
p. Anthony V. Venckus. Abu 
jaunieji yra čia gimę ir augę 
lietuvių vaikai ir labai popule- 
rus savo draugų ir platesnių 
lietuvių sluogsnių tarpe. Po

“Zig-Zag”— tai yra naujas 
Club Rajah vardas, 6627 So. 
Western Avė. Rytoj, gegužės 
25 d. vakare, įvyks šaunus 
“grand opunįng”, į kurį savi
ninkės Miss Estellfe Andruliutįė 
ir Mrs, Tamošaitienė užkviečia 
visus pažįstaųiys Jr Inepažįs- 
tąmus į linkšmą pasilinksmini
mą. įvairus papuošalai bus 
duodami veltui.; ’ • '

Daug linksmintojų ir gera šo
kių orkestrą patieks įvairų ir 
įdomų programą. Geriausi gė
rimai ir užkandžiai. Tčmykite 
skelbimus Tavern’s skyriuje.

«. -^-Niekutis.
—. ■■■■I... , ,,

• ■ I’/ ų •

KUPIŠKĖNAI! j KUPIŠKĖNAI! į
Subatoj, balandžio 25, Kupiškėnu 

Kultūros Draugijos -vakaras Neffo 
svetainėj, 2435 T^So. Leavitt St. 
Įvairiausias pro^rįfrnas: Lietuvių 
Vyrų Choras, solistai, ir pianistė 
p-lė Ječiutė pasirodys lietuvių tar
pe pirma karta. >

KOMITETAS.

CLASSIFIED ADS
— vy- 
nariais

Financial
Finansai-Paskolos

$1,500 Dovanoms
—------- i

Tikietas Dykai į Dovanų 
Laimėjimų vakarą

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

NORIU gauti 1-ma mortgičių ant 
$2000 ant mūrinio, namo vertės 
$30,000. Atsišaukite skubiai, Nau
jienos 1739 S. Halsted. Box 431.

REIKALINGA mergina ar mote
ris, be vaikų, prie namų darbo —- 
Valgis ir guolis. Su mokesčių su
sitarsime. 4120 So. Maplewood. At
sišaukite nuo 12 — 3:00.

LIETUVIU DEMOKRATŲ 
KLIUBAS RENGIA

BALIU
ŠEŠTADIENĮ - ,

Balandžio 25 dieną
■ Įžanga 15c.

Pradžia 7:30 vakare. 
Vieta graži.

VINGELIAUSKIO SVET.,
4500 S. Talman Ave^v ( 

Užprašo visus.. Bus gera muzika. 
Rengimo Komitetas.

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate
Defaulted ir Vndefaulted

PERKAM UŽ
CASH

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

Tel. Franklin 0576

A MALEVOTOJAMS IR/YtyClOSjNAMŲ SAVININKAMS 
Didžiausias 18 Metų Sukaktuvių 

IŠPARDAVIMAS
1 galionas malevos Q7f* 
visokių spalvų ..................v ■ v

■. v*j >rvr' -r,- »•••

1 galionas enatnel $4 OQ 
special ................  ■

■*. ir, daugiau
Specialė maleva medžio R7f* 1 galionas flat balta $1 QQ 
darbui, .................  gal. W ■ V maleva ........ ..... .....t*... ; ■

yarnįsh, , < i x <• ir daugiau
0*7^ 1 galionas pirmos kl. QQa 
Ui C removal ................vOU

Taipgi visos kitos malevos, kempines ir šepečiai. 
VirS

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

1 gal. grindims ir trim varnįsh 
išdžiūsta i 4 valandas i

j ir daugiau

IR VĖL MES SAKOME:

© P. Lorillard

Jeigu jie Jus 

Nedžiugins • •. Mes 

Užmokėsim ir tai 

dvigubai j

(Įsteigta 1760)

P.

Co., Ine.

ĮZELETAS milijonų rūkytojų, vy- 
“ rų ir moterų išbandė musų La- 
biau-Sušvelnintus Old Golds nuo 
to laiko kai musų Pinigus-Grąži- 
name pasiulijimas buvo paskelb
tas praėjusį' Spalio mėnesį.

Mažiau kai 1 iš 10,000 rūkyto
jų pareikalavo prisiųsti Pinigus- 
Grąžinam Atgal čekio.

Nors tas čekis yra gatavai išra
šytas ir laukia, kad bile kuris rū
kytojas, kuris mums praneš, kad . 
Labiau-Sušvelninti Qld Golds jį 
nedžiugino.

Jus nieko nepamesit, bet dvigu
bai galit laimėti, kodėl jums “ne
išbandyti” pakelį “ Labiau-S lis v et
ninių Old Golds šiandien?

•: , -K

S. ...kad gauti dvigubai-jusų pinigus, 
plūs už persiuntimų, prisiųskit ap
dangalų nuo Old Gold pakelio ir de
šimts neišrukytų cigaretų P. Loril
lard Company, Ine., 119 West 40th 
Street, New York, City prieš gegu
žės 1 d. 1936.

RINKTINIO DERLIAUS TABAKAS 
padaro juos Labiau-Sušvelnintais!

IRlaukinS Cel 1 o- 
phano eilė atsi
daro ifi apačios 
Vidurinė Co 11 o- 
pVune eilė atsi
daro 18 virkaus

2 EILĖS “CELLOPHANE”
palaiko juos Dirbtuves šviežume!

_______________ / . ............... ■.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Miscellaneous

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

—0—

PARDAVIMUI grosemė ice 
cream ir smoked meat.

2534 W. 45 PI.

PARDAVIMUI Tavernas ir pikni
ku daržas, žinomas kaipo Eldorado 
Park. Našlė moteris, mirus vyrui, 
norėtų nuo to viso užėmimo atsi
sakyti. Pašaukite Lyons 7199.eina 

atite
sėtai, 

Ka-

Pontiac
Dovanų laimėjimui 

$1,500 vertės - 
mobilius, radio, parlor 
ir daugelis kitų dovanų, 
daiigi Draugijos Jubiliejinis
konkursas baigsis balandžio 
30 dieną, tai kviečiam visus, 
kurie dar nesate nariais Chi
cagos Lietuvių Draugijos, di
džiausios lietuvių organizaci
jos, įsirašyti.

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

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

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

CLASSIFIEDADS
t- J

Automobiles
, TAISOM AUXQMQBILIUS

Perkam ir mokam cash. Parduo
dam ant išmokėjimo arba priimam 
sena kara i mainus, 
pertaisytus karus - 
genai. ’

WOLTERAITIS MOTOR SALES 
4614 S. Western Avė.

; Lafayette 1329

Matykit musų 
tai geri bar-

Business Service
Biznio Patarnavimas

STOGDENGYSTĖ
Mes dengiame ir pataisome visokios 
rūšie? stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama. ‘ 

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 So. Halsted St. 

Victory 4965

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

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

Hemlock 0800

UNIVEKSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav. ’

Local and Lcng Distance 
Furniture and Piano Moving

3406 S. Halsted Street
Phone Yards 3408

CARR BROS. WRECKING CO ’ 
(Ine.)

Parduodame Visokios Rūšies 
ANTROS RANKOS BUDAVOJIMUI 

MEDŽIAGĄ:
Nauja Statybai Medžiaga ir Malkos 

Lietuvi pardavėja rasite musų 
varde.

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

NAMU bA ‘. ĮNINKU ATYDA1 
Mūsų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu sv 
rendauninkais. Maža' narinė mokės 
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 ryto iki oiet.

LANDLORDS BUREAU np 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau Šiuo adresu viri 

50 raet.

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

Tel. YARDS 1834

------ O---- r-
JUODŽEMIS 25c. už bušeli, 5 bu

šeliai už $1 ir $2.50 už yarda. ar
ba vežimais. Dėl gėlių, prie sodi
nimo, daržų, žolės ir t. t. Prista
tėm i visas dalis miesto.
Perkraustom — Pristatom anglis. 

STANLEY GAVCUS.
7118 S. Talman Avė. REPublic 6051 

Chicago. III.

Furniture & Kixtures
Rakandai-Itaisai

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES 

1900 S. State St. CALumet 5269

$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

dė luxe __________ ______ C1--
Atdara vak, iki 9—Nedėlioj iki 5 v.v. 

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

$175

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.

Educational
Mokyklos

DRESIU DEZAININIMAS — 
SKRYBĖLIŲ DIRBIMAS 

Mokykis dresitį dezaininimo — mo
delių braižymė, siuvimo, • skrybėlių 
dirbimo arba mašinų operavimo. In
di vidualis instruktavimas. Užsirašyk 
tuojau. Vakarinės ir dieninės kla
sės. Prieinamos ' kainos. Moderniš
kiausiai įrengta mokykla. Įsteigta 
1902. Užeikite arba rašykite, gausi
te nemokama knygele B.

MASTER GARMENT SCHOOL, 
400 South State St.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS
MUZIKALIU INSTRUMENTŲ 

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

914 Maxwel St. arti Sangamon

Personai
Asmenų Ieško

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

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

Pra- 
atsi-

Dėl

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co.
8750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

PARDAVIMUI restauranas, gra
žiai įrengtas — Randasi South Sidėj. 
Reikia inešti $380 — šaukite Yards 
2359, tarpe 3—8 vakare.

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

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS kriaučius, kuris 
supranta darba prie senų taisymo 
ir prosijimo. Atsišaukit tuojaus

4554 So. Paulina St.
Į ■

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

moteris prižiūrėti
— Valgis ir guolis — Su
6159 Šo. Kolmar Avė.

REIKALINGA 
ligoni — ” ' ‘ 
mokesčiu susitarsime.

Fdr Rent
PASIRENDUOJA šešių kambarių 

bųngalow, graži vieta. Vienas blo
kas nuo Archer Avenue, 5246 Nasa- 
soto Avenue. Atsišaukti 4217 South 
Campbell Avė. Tel. Lafayette 7029, 
Wm. Navickis.

--- .
ŠTORAS rendon Marųuette Parke 

su basementu ir Hot Water Heat— 
Tinkamas bile kokiam bizniui.

2539 W. 69 St.

PASIRENDUOJA 2 flatai po 5 
kambarius. Vienas mažai šeimynai 
vedusiai porai be vaikų, Brighton 
Park, 2856 W. 39.

PASIRENDUOJA štoras su bu- 
černės fikčeriais arba gera vieta 
Tavernui, 4 kambariai pagyvenimui, 
’arduosiu arba mainysiu namą ant 
mažesnio namo, randasi 4550 So. 
Marshfield Avė. Savininkas Tel. 
lafayette 0591.

PARSIDUODA grosemės biznis 
abai pigiai. Turi būti parduota i 

trumpa laika. 3210 S. Halsted St.

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

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

FARMA pardavimui arba rendon 
arba parduosiu žeme atskirai. Už- 
interesuoti rašykit Wm. Cesna, 
Daggett, Mich.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

MES TEISINGAI RATARNAUJAM
Kurie norite pirkti foreklozuotuš 

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

A. GRIGAS
2524 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 2800
PAUL M. SMITH & COMPĄNY 

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.

SUTAUPYKIT PINIGU .
Pirkite per mane iš foreklozerių 

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

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

TAI SAPNŲ NAMAI
$50 ĮMOKĖTI — $20 KAS MĖNESĮ 

Netikėsi tol, kol pats nepamatysi. 
Gražus 5 kambarių frėminiai namai. 
Ideališka maudynė, furnasas, 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 480.

žemės 
$1600.

South

PATYRUSIOS moterys prie sor- 
tavimo maišytų skudurų. Atsišau- 
Jcit N. E. Chapman Co.. 3250 So. 
Western Avė. įėjimas iš užpakalio.

PARSIDUODA 4 akrai žemės 
sklypo, 2 namai. 2 dviejų karų ga
ražai, vištininkas, vaisių medžiai ir 
tt. 3638 W. 107 Str.

MOTERYS patyrusios prie sorta- 
vimo senų skudurų. Tiktai patyru
sios teatsišaukia. Central Paper 
Stock Co., 1265 W. North Avė.

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

REIKALINGA jauna moteris 
lengvam namų darbui. Vaikai. Ge
ras mokestis. 3834 Wrightwood Avė.
Capitol 0325.

PARSIDUODA Marquette Parke 
kiaurai moderniškas mūrinis na
mas, $6500, taipgi 5 kambariu kiau
rai moderniškas mūrinis bungalow. 
Gyvenimo kambariai basemente ir 
didelis “attic” — Garažas, $5000 ar
ba mainysiu ant ūkės arba mažes
nio namelio — Taipgi 5 kambariu 
modemiška mūrinė bungalow $3,950.

Brighton Parke — 6 kambarių me
dinė cottage — Cemento fondamen- 
tas, garadžius $1950 — Išsimokė- 
jimais.
KAZYS URNIKIS—CHAS. URNICH 

4706 So. Westem Avė.
Geriausi pirkiniai




