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Chaplin nėra miręsvas

NaujienųRadio Programai
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leidžiasi yra

$66,000,000 išmokėti 
senatvės pensijomis

Tautų sąjungos apleistas “ka
ralių karalius’* gryštąs į sos- 

* tinę pasitarti su ministeriais 
apie pasidavimą italams. Kitos 
žinios tai griežtai nuginčija.

Veržiasi linkui Ethiopijos sos 
tinęs iš šiaurės ir iš pietų

Vokišką laikraštį 
bruka nemokamai

Italai žygiuoja lin 
kui Addis Ababa

LONDONAS, bal. 24. — Ang
lai suradę lėktuvams 30 huoš. 
stipresnį gasoliną, negu dabar 
naudojamas. Bet lėktuvai turės 
būti specialiai įrengti.

Bedarbiai užėmė 
New Jersey legis- 

laturos rumus

Panaikinamas elge 
tavimas Alytuj

Teismas parėmė ap 
rybojimą alimentų 

Illinois valst.

dau-
1934

Kaip žydai ‘pagrobė’ 
12 metų vaiką

NUBAUDĖ Už PINIGŲ 
DIRBINĖJIMĄ

Chicago, III., šeštadienis, Balandžio-April 25 d., 1936

Garsinimai musy programams yra priimami 
už prieinamas kainas. t

spaustuvei, išleistas

Sugauna daug kon 
—' trabandos

SPRINGFIELD, III., bal. 24. 
—Valstijos augščiausias teis
mas šiandie parėmė ir pripa
žino konstituciniais du svarbius 
šeimyninių santykių įstatymus, 
kurie buvo pravesti legislatu- 
roj ir kurie įėjo galion pereitą 
liepos mėn. ,

Vienas tų teismo patvirtintų 
įstatymų nusako, kad jokia be
vaikė moteris negali gauti ali
mentus ilgesnį laiką, kaip du 
metus. Tuo užsibaigs amžinas 
mokėjimas alimentų bevaikėms 
moterims.

Kitas patvirtintas įstatymas 
pripažysta, kad atskiras užlai 
kymas per du metus gali lega
liai skaitytis kaipo pametimas 
ir todėl gali būti pagrindu per- 
skiroms.

NEW YORK, bal. 24.— Bu
delis Elliot, kuris nužudė Bru
no Hauptmann gavo iš New 
Jersey valstijos čekį sumoje: 
$177.91 kaipo atlyginimą už tą 
darbą.

PAGĖGIAI, Klaipėdos krašte 
Pradėjus veikti buvusiai “Rund
schau 
naujas vokiečių laikraštis “Ta- 
geblatt”. šis nelauktas svečias 
musų spaudoje yra agentų la
bai platinamas ir gyventojams 
nemokamai brukamas. Mat, no 
rima atitraukti skaitytojus nuo 
lietuvių spaudos. Nežiūrint to, 
kad laikraštis nemokamai skai
tytojams duodamas, bet dar iv 
agentai gerai apmokami. Agen
tais daugiausia eina atleistieji 
iš tarnybų už nusižengimus 
laiškininkai. Dabar giriasi, ge
riau uždirbą, negu kad tarny
boje būdami.

SANTA MONICA, Cal 
24.—Laivyno lėktuvas susidau
žė Rustic Canyon, Will Rogers 
dvare. J)u lakūnai žuvo.

VILNIUS.Ė—Povilas Karazija 
“Kultūros” draugijos pirminin
kas ir banko direktorius gavo 
vaivados Bocianskio įsakymą 
per 2 savaites išsikraustyti iš 
Rzeczpospolitos. (Lenkijos, tai
gi ir iš Vilniaus krašto).

MANILA, P. L, bal. 24. — 
Iš Hollywoodo paėjus gandams, 
kad garsusis mūviu komikas 
Charles Chaplin buk staigiai 
miręs Jiuo širdies ligos, žinių 
agentūra per radio užklausė 
Chapliną, kuris šiuo laiku ran
dasi Francijos Indo-Chinijoj, ar 
tikrai jis yra miręs.

“Dar ne”, trumpai atsakė 
per radio Charles Chaplin.

PAGĖGIAI.— Paskutiniuoj u 
laiku Pagėgių apskrities ribo
se sugaunama labai daug įvai
rios kontrabandos. Daugiausia 
sugaunama šilko, mielių, spiri
to, anodijos. Neperseniai buvc 
rasta apie 40 kg, mielių, pas
lėptų Pagėgių viršaičio darži
nėje. Kontrabandininkai manė, 
kad pas viršaitį policija neda
rys kratos. Prieš tris dienas 
buvo sulaikytas ūkininkas, be- 
vežąs % litro vokiško nevalyto 
spirito. Jis sakėsi pirkęs Nat
kiškiuose ir nežinojęs, kad tai 
kontrabandinis spiritas. Už ne
žinojimą žmogus nustojo ark
lių, ratų ir dar teks pabaudą 
mokėti.

STOTYJ (MIRĖ ŽMOGUS
KAIŠIADORYS.- 
d. 9 vai. 30 m

TRENTON, N. J., bal. 24.— 
Bedarbiai jau nu‘o trečiadienio 
laiko užėmę valstijos legislatu- 
ros rumus, reikalaudami naujų 
patvarkymų apie šelpimą be
darbių. Bet specialio legislatu- 
ros posėdžio, kurio jie tikėjosi, 
jie taip ir nesulaukia, nes posė
dis liko atšauktas.

šiandie į rumus atėjo buvęs 
legislaturos narys ir vėliau de
mokratų kandidatas į senatorius 
McCampbell, kuris bandė bedar
biams kalbėti. Bet jis pradėjo 
bedarbius kolioti elgetomis ir 
skurdžiais ir už tą liko bedar
bių išvarytas. ,

NEW YORK, bal. 24. —2! 
valstijos, pereitais metais senat 
vės pensijomis išmokėjo $66, 
048,000, arba du sykiu 
giau, negu buvo išmokėta 
metais.

Manoma, Ethiopija 
vėikiai paprašys mu

sių paliaubos

NEW YORK, bal. 24.—' Se
nais laikais buvęs garsui mūviu 
aktorius William S. Kart, ypač 
vakarų filmose, laimėjo $85,0Q0 
teismo nuosprendį iš United 
Artists, Ine.

Darbininkai ir pasidėję šau
tuvus kareiviai neatlaidžiai 
dirbo sprogdindami kalnus ir 
tiesdami kelią, o jurininkai tie
sė tiltus.

Dar ir dabar prie kelio pilna 
lavonų, ne tik žuvusių mūšiuo
se, bet daugiausia žuvusių 
nepakenčiamų darbo sąlygų 
siant šį kelią. Tai tikrai 
lavonų kelias.

KAUNAS.— Balandžio 1 d. 
Kauno apyg. teisme buvo spren
džiama K. Serapino, kilusio iš 
Garliavos v. Naugardiškių km. 
byla, kaltinimo metalinių pusli
čių padirbinėjimu. Serapinas 
buvo padirbęs net 161 puslitį, 
bęt darbas buvo blogas ir veik 
kiekvienas galėjo pažinti.

Kauno apyg. teismas Serapi
ną pripažino kaltu ir nubaudė 
l1/* met. sunk, darbų kalėjimo, 
o kitus du išteisino.

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

Apsiniaukę, gali būti ir lie
taus; maža permaina tempera
tūroje.

Vakar 12 vai. dieną tempe
ratūra Chicagoje buvo 48°.

Saulė teka 5:55 
7:41.

BAMBA Y, Indijoj, bal. 24.— 
Poona mieste įvyko susirėmi
mas, tarp indusų ir mahometo
nų, kuriame 85 žmonės liko 
sužeisti. Pašaukta kariuomenė 
į įvykio vietą.

HALIFAX, N. S., bal. 24.— 
Ir Dr. Robertson liko lėktuvu 
atgabentas į Halifax ligoninę. 
Jis tebėra labai silpnas ir tiki- 
mąsi, kad jis galės greičiau 
pasveikti moderninės ligoninės 
priežiūroje.

Toje pačioje ligoninėje ran
dasi ir Scaddin^. Bet jo padė
tis yra daug pavojingesnė, nes 
jo kojos tebėra sutinusios ir 
sušutusios ir daktarai yra labai 
susirūpinę, kad neprisimestų 
gangreną.

Abu jie yra išbuvę .uždaryti 
Moose River aukso kasykloj 
virš dešimties dienų ir liko iš
gelbėti tik dėka nepaprastų pa
stangų.

Lenkai ištrėmė Po 
vila Karaziją

MOOSE RIVER; Nova Scotia. — šioje nuotraukoje parodoma; kaip per 10 dienų buvo varomas 
trijų užgriuvusių kasykloje žmonių (Dr. Robertson, Scadding ir Magill) atkasimo darbas

ADDIS ABABA, bal. 24. — 
Mūšių paliauba—sutarta tiesio
ginėmis derybomis tarp marša
lo Badoglio ir karaliaus Hade 
Selassie 
dviems italų armijoms besiar
tinant prie Addis-Ababa.

“Karalių karalius” Haile Se
lassie, verčiamas nugalėtų ge- 
norų ir apleistas tautų sąjun
gos, buk gryštąs į Addis Aba- 
ba pasitarti su savo ministe 
riais apie paprašymą mūšių pa
liaubos.

Italija g: yra pranešusi Et- 
hiopijai, per tautų sąjungą, kad 
musių paliauba turi būti sutar
ta pačių karvedžių karo lauke 
ir kad taikos derybos gali būti 
užvestos tik tiesioginiai tarp? 
Italijos ir Ethiųgįfos^įą^jokįp 
tautų sąjungos tarpininkavi
mo.

Kaip bus lavinami 
, busimieji nacių 

>r vądai ?

Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 
ŠEŠTADIENĮ

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

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

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

JERUZOL'IMAS,' bal. 24. — 
Arabų vadams paskelbus strans- 
porto streiką Jeruzolime, prL 
sibijoma naujų žydų ir arabų 
riaušių Jaffoj ir Tel-Aviv.

Valdžia yra prisirtfošus rek
vizuoti arabų trokų^, jei strei
kas užsitęs. Arabų Darbo par
tijos prezidentas Mitri liko Areš 
tuotas Jaffoj už kurstymą dar 
bininkus streikuoti. • Streikais 
norima priversti valdžią su
stabdyti žydų immigraciją.

PANEVĖŽYS.— Prieš kurį 
laiką Krekenavos valse, viena
me kaime buvo dingęs ūkinin
ko Kruzdėlytės 12 metų surnus. 
Po kelių vaiko neatsiradimo sa
vaičių tėvai ir kaimynai pra
dėjo kalbėti, kad minimą vaiką 
pagrobę Krekenavos žydai ma
cams. Sekantį turgadienį kaimo 
gyventojai ir kiti turgaus da
lyviai pakėlė triukšmą prieš 
miestelio žydus. Policija var
gais negalais triukšmą likvida
vo be didesnių susirėmimų.

Praėjus kelioms dienoms po
licija dingusį Kruzdėlytės vai
ką atrado tarnaujantį Surviliš
kio valsč. Miegamų dvare. Pa
nevėžio apskr. komendantas M. 
Kruzdėlytę ir 6 moterėles — 
gandų skleidimo bendrininkes 
nubaudė po 14 parų arešto arba 
po 50 lt. pin. bauda.

Balandžiu 
į Kaišiado

rių gelž. stotį atvažiavo Bui- 
nauskas Ignas, gyv. Kaišiado
rių v., Gudzenkos dv. ir norėjo 
važiuoti gelžk. į Kauną pas gy
dytoją. Pabuvęs stotyje išėjo 
peronai! ir čia pat sukniubo. 
Čia pat buvęs apyl. tardytojas 
Navickas liepė nešti apskr. li
goninėn. Nors nuo stoties į 
ligoninę vos 50 metrų kelio, bet 
jos nepasiekė—kelyje, nešusių 
rankose, mirė. Buinauskas bu
vo stambus ūkininkas. Turėjo 
100 ha ūkį. jo žmona buvo jau 
mirus. Paliko namuose dukterį 
ir sūnų. Spėjama, kad mirė 
širdies liga.

Išgelbėtieji tebėra 
pavojuje

BERLYNAS, bal. 24. —Bu- 
simieji nacių partijos vadai, jei 
ir turės didelių silpnybių ir ma 
žai nusimanys apie kitus daly
kus, tai bent tikrai išmoks nu
šokti į vandenį iš 30 pėdų augš- 
tumoM.;

Gabesnieji jaunuoliai, kurie 
bus numatomi busimais parti
jos vadais, bus lavinami trijo
se pilyse, čia jie per tris me
tus turės gyventi kareiviais ir 
vienuoliais, darant visokius ka
rinius pratimus ir atliekant vi
sokius drąsos bandymus, tarp 
kurių svarbiausias bus— šokti 
į vandenį iš 30 pėdų augštu- 
mos. To nepasiekęs nė vienas 
negalės iškilti į nacių vadus. .

Be to turės protarpiais ir 
savotiškas “rekolekcijas”—“sa
vęs discipliną”, laike kurios 
busimieji vadai turės susilai
kyti nuo rūkymo, girtavimo ir 
nuo matymosi su merginomis.

Šitokius “kursus” busimiems 
vadams sugalvojo Robert Ley 
(sakoma, žydas Levy), darbo 
fronto vadas, kuris taipjau 
“surado”,’kad pas ari jonus 
lekirios sukasi į dešinę.

RYMAS, bal. 24. — Italijos 
.paskutinis žygis užimti Ethio
pijos sostinę Addis Aababa jau 
prasidėjo. Einantys iš Dessye 
čiabuviai kareiviai paėjo 38 my
lias ir be pasipriešinimo užėmė 
Uorra -Ilu ant Dessye-Addis 
Ababa kelio. Apie tai praneša 
pats maršalas Badoglio.

Pirrhesnės gi žinios sakė, kad 
ethiopai buk išsprogdinę ir išt
ardę šį svarbų kelią.

Tuo tarpu* italai nepaliauja
mai veržiasi ir iš pietų, kur 
užėmė kelis miestelius už 150 
mylių į pietus nuo Harar.

Paskelbtomis skaitlinėmis, ita
lai abiejuose frontuose per pir
mas 15 dienų balandžio mėn. 
prarado tik 269 italų kareivius, 
neskaitant žuvusių čiabuvių. 
Nuo pradžios kampanijos buk 
praradę tik 1,891 kareivių.

Italai skaito, kad kampani
ja Ethiopijoje t. jau visai bai
giasi ir kad yra tik dieiių klau
simas iki bus paimta pati sos
tinė. Bet pietiniame fronte 
italai susitinka rimtą pasiprie
šinimą.

Paties Mussolini laikraštis iš
spausdino labai išaugštinantį 
italų užkariavimą straipsnį. Gir
di, visas pasaulis nustebęs pa
sisekimu italų žygio Ethiopi
joje, nes sunkesnės vietos ka
riavimui yra sunku rasti visa
me pasaulyje: Bet italai nuga
lėję visas kliūtis ir į trumpą 
laiką užkariavimo veik visą Et- 
hiopiją. O tai todėl, kad ita
lai turi didelį vadą (suprask, 
Mutssolini), kuris ir parodęs 
tikrąjį tikslą.

Milžiniškos Italijos pastangos 
užkariauti Ethiopiją

DESSYE, bal. 24 
viai, trokai, kupranugarių ka
ravanai, artilerijos . baterijos, 
šarvuoti automobiliai, tankai ir 
mulų gurguolės yra užgrudę 
450 mylių kelią iš Massawa, 
prie Raudonųjų jurų iki Dessye, 
italų milžiniškame pasiruošime 
užimti sostinę Addis . Ababa.

Ta milžiniška skale, kokia 
varomas prisiruošimas iki Des
sye, kur maršalas Badoglio įsi
taisė savo štabą, rodo, kad ga
lutinos pastangos bu*s galbūt 
sensacingiausios visame kare.

Italų ir čiabuviai kareiviai 
begalinėmis eilėmis eina nau
juoju keliu, kurį pravedė italai 
ir kuris vingiuojasi per augš- 
čiausius kalnus.

Kaip senovės romėnai, taip ir 
šių laikų italai pirmiausia tie
sia kelįus. Prie šio kelio pra- 
vedimo dirba apie 100,000 ka
reivių ir darbininkų. Tą kelią 
numatoma tiesti iki Addis Aba-

Italai nesulaikomai 
veržiasi linkui 
Addis Ababa

ALYTUS.— Savivaldybės sa
lėje įvyko elgetoms tvarkyti 
13-kos rajonų komitetų posė
dis, kuris nuo 1. IV. nutarė 
uždrausti Alytuje elgetauti. 
Minėto k-to nariai renka pa
sižadėjimus iš Alytaus m. gy
ventojų, kas kiek pasižada per 
mėnesį mokėti elgetų naudai. 
Manoma surinkti kas mėnuo 
500 litų. Alytaus m. yra pir
ui on eilėn šelptinų elgetų 26 
asmens, kuriems numatoma kas 
mėnuo mokėti 15 litų, o kitr 
atsirastų viename name šelpia
mų 2 asmens tai 25 litus per 
mėnesį. Pradžiai šio darbo m. 
burmistras suteikia 4000 litų 
iš m. savivaldybės kasos.

Užsimušė pilietis
Kovo 27 d. vakare Mauciunų 

k. gyventojas S. Zubrus, grįž
damas iš Metelių malūno į na
mus, Dapkiškių k. laikuose, ma 
tyti, išvirto į griovį ir mai
šas užvirto jam ant galvos. 
Griovy buvo kiek vandens, 
maišo negalėjo nuo savęs nu
stumti ir uždu*so. Pažymėtina, 
kad per visą naktį iki šeštadie
nio ryto stovėjo ant kelio ark
liai ir vežimas niekieno nepaste
bėti. .. . _
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Ethiopija kariausianti iki pas
kutinio žmogaus

Tečiaus Ethiopijos valdžios 
atstovas šiandie pareiškė, kad 
Ethiopija nemano pasiduoti ita • 
lams ir yra pasiryžusi kariauti 
iki paskutinio žmogaus. Jis- sa
kė, kad jei ir pasisektų italams 
paimti Addis Ababa, tai vistiek 
karas bus tęsiamas toliau.

Italų žinios kad Ethiopijos 
karvedžiai nutarę pasiųsti mi
siją pas maršalą Badoglio su 
balta vėliava, esančios grynas 
prasimanymas.

(Tokie pareiškimai betgi pa
prastai, mažai reikšmės turi).
Ethiopai laimėjo, bet pasitraukė

Oficialis pranešimas apie mū
šius pietiniame fronte sakė, 
kad Harar gubernatorius Ras 
Nasibu* armija nuvarė italus 
kelis desėtkus kilometrų, bet 
paskui italai susilaukė pagel- 
bos ir išnaujo atstume ethio- 
pus.

“Keli tūkstančiai italų liko 
užmušti ir keli priešo lėktuvai 
liko numušti”, sakė pranešimas.

Šiauriniame gi fronte ethio
pai irgi išžudę daug italų. Ma
noma, kad ethiopai padės vi- 
^as pastangas atsilaikyti Sho- 
an kalno tvirtovėse, -netoli 
tinės.
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Ikorespondencijos
j. r. F P 111 J

Carnegie. Pa.
žiupsnis žinių iš musą 

kolonijos

Binghamton, N. Y
SLA 50 kuopos susirinkimas

buvo bal-

ir

Antradienyje, balandžio 7 d., 
Lietuvių Svetainėje buvo laiko
mas mėnesinis susirinkimas, 
šiame susirinkime
suojama SLA Pild. Taryba ir 
renkami delegatai į 89-tą.^SLA 
seimą, kuris įvyks Cleveland., 

• Ohio, pabaigoje birželio mėne
sio. . . ..

Nariai į susirinkimą buvo 
kviečiami atvirukais, bet jų su
sirinko tik pusė. Labai gaila, 
kad daug narių nepaiso SLA 
reikalų. Rodosi, kad sykį per 
du metus jau galėtų šiaip taip 
susirasti laiko ir atvykti į tokį 
svarbų kuopos susirinkimą. Bet 
buvo kitaip, ir viso to pasekmė 
tokia, kad fašistinis sleįtas su
rinko gana daug balsų, b, be 
fto, dar tapo išrinkta du dele
gatai į seimą, kurie, be abejo
nės, palaikys sargybininkų-fa- 
šistų užgaidas. Delegatais liko 
išrinkti du jauni vyrukai ir dar 
nieku neatsižymėję SLA ‘ dar
buotėje. Kuopoje jie irgi dar 
nieko daug nėra nuveikę, išė
mus vieną, kuris dabar yra fi
nansų raštininkas ir kiekvieną 
susirinkimą tik ir skaito spen- 
duojamų ir braukiamų iš SLA 
narių vardus. Dėl jo didelio 
poniškumo ir pasiputimo net 
kuopos daktaras-kvotėjas liko 
suspenduotas ir kuopa pirm 
pradedant jam sekretoriauti 
buvusi gerokai virš 200 liRrių, 
dabar jau gerai žemiau 200. O 
organizatoriai, rodosi, vis 
naujų narių prirašo.

Antras delegatas liko išrink
tas irgi jaunas žmogus ir dar 
nesuspėjęs nė susipažinti- su 
SLA., bet į seimą jau ąaitru 
kartu važiuos. Du metai tam 
atgal jo išrinkinjas buvo patei
sinamas, nes tai buvo duota 
proga jaunam žmogui susipa
žinti su SLA seimais ir apla
mai lietuvišku veikimu. Buvo 
manyta, kad padalyvavęs seime 
jis’ bus naudingesnis kuopoje 
ir visam vietos lietuvių Veiki
mui. Prieš du metus, kada jis 
buvo išrinktas delegatu į sei
mą, jis pareiškė, kad iki metų 
galo jis prirašys 25 narius į 
SLA 50 kuopą ir visi bus jau
nosios kartos. Bet ar tas įvy
ko? žinoma, ne. Jau treti me*- 
tai kaip yra išrinktas vietos 
kuopos organizatorium, bet dar 
iki šiol nė vieno nario nėra į 
kuopą prirašęs, žodžiu, daugiau 
drąsos ir pasigyrimo, negu SLA 
reikalų žinojimo ir sumanumo 
tai organizacijai darbuotis.

Žinoma, gal ir netektų ką 
nors sakyti apie delegatų tin
kamumą, jeigu taip didžiuma 
aktyvesnių vietos kuopos narių 
butų nusistatę. Bet taip nėra.

Vietos ;ŠLA kuopa čia gy
vuoja apie 20 metų. Iš pradžių 
kuopai vadovavo tautininkai ir 
per keletą metų vos tik gyva
vo. Laikui, bėgant pradėjo dau
giau įsirašyti pažangesnių žmo
nių. J. M. Bučinskui ir kitiems 
pažangiems ir socialistams pa
sidarbavus, kuopa buvo išąu- 
gus netoli j 300 narių. Tily pa
žangiečių dėka kuopa atsilaikė 
prieš bolševikų puolimus, kuo
met tautininkai jau buvo nu
moję ranka ir kuopą palikę 
bolševikų gaspadoriavimui.

P-no D. Charnos pirmininka
vimo laikais kuopa turėjo $500 
su viršum ižde ir nariai į kuo
pos iždą nemokėjo nė cento.

Kuopos valdyba, galima sa
kyti, visuomet susideda iš pa
žangiųjų ir iki šiol nariai kuo
pos reikalams nieko nemokėjo.

O ponui Lepai kuopoje pa- 
pirmininkavus tik porą metų, 
kuopos iždas susitraukė iki $80 
ir parengimai buvo pradėję 
duoti nuostolius.

Pereitais metais kuopos susi
rinkimas ir vėl išsirinko pažan
giuosius į kuopos valdybą. Kuo
pa vėl pradėjo pasidaryti gy-

bet i seimą jau antru ’ • ▼ J

vesnė ir parengimai nešti pel
ną. O tas p. Lepai, mątyt, ne
patiko ir jis norėtų, kad kuo
pa smugtų, o neaugtų. Ir štai 
“Sargybos Bokšto” užagituotas 
kadaise buvęs pažangus sanda
riems virsta fašistų užgaidų vy
kintojas. Suagituoja keletą gri- 
noriukų ir keletą kitų nemąs
tančių žmonių ir leidžiasi į dar
bą. Atlaiko slaptą pasitarimą 
ir pradeda paslapčiomis vaikš
čioti po SLA 50 kp. narių stu- 
bas, daugiausia lankosi pas to
kius narius, kurie mažiau apie 
dalykus nusimano, sykį arba 
nė sykio per metus į kuopos 
Susirinkimus teatsilanko. Užė
ję į katalikišką šeimą, Alme
nas, Lepa arba Rakauskas pra
deda žmonėms pasakoti apie 
SLA nebūtus dalykus, persta- 
•to, kad Susivienijimą nori pa
sigrobti kokib ten bolševikai, 
galop užsiprašo ir vietinio kle
bono pagelbos ir tas Verbų sek
madienyje, nors aplinkiniais ke
liais, bet visgi pakalba ir apie 
ŠLA. Nariai nežinodami daly
kų padėties , eina SLA gelbėti. 
Susirinkime dalyvavo tokių na
rių, kurių nemačiau per pasta
ruosius 5 metus. Visi instruk
tuoti, už ką jie turi balsuoti į 
delegatus, taipgi visi turi SLA 
P. Tarybos balsavimo balotų 
pavyzdžius, kuriuos pagamino 
“Sargybos BokStas”. Taipgi yra 
sakoma, kad kai kurie nariai 
turėję gatavai užbalsuotus ba
lotus, nors to nesiimčiau tikrai 
tvirtinti. Ir štai taip užpum- 
pųoti nariai nubalsuoja siųsti 
du delegatus ir abiem nutaria 
mokėti po $40 kelionei.

Vadinasi, išeikvojo visą kuo
pos iždą, nes ižde tik $80 ir te
buvo. O čia metų galę kuopa 
turf būtinų išlaidį- $77. Tad 
įdomu xiš kur btiš tie pinigai 
paimti? Aišku, turės būt uždė
ti visiems kuopos nariams mo
kesčiai. Įdomu butų žinoti, ar 
aukščiau minėti agitatoriai ką 
nors sakė tiems SLA reikalų 
nesekantiems nariams?

Bet jie labai gerai įpasakojo 
apie tuos 5c, kuriuos P. Tary
ba turėjo uždėti visiems na- gauti, tai ku’nigas sugalvojo ka
riams, kad atpildžius Gegužio bai įdomų skymą: jis pasiga

mino kelis šimtus dėžučių su 
parapijos vardu ir adresu. Tas 
dėžutės arba “bankus” išdalino 
mokiniams ir įsakė jiems pa 
rinkti pinigų. Girdi, kiekvie
nas šeimos narys turi į tą “ban 
ką” mesti dešimtukus. Jei kas 
dieną mes, tai per metus su
sidarys pusėtina krūva pinigų. 
O kadangi “bankas” yra toks, 
kad į’ jį galima dėti, tai aiŠ-, 
ku, kam nauda. Vadinasi, pa
rapi jonai turi į
ti, o kunigas iš tų bankų im 
ti.

Gal ir ne visi parapijonai 
tuos bankus pripildys, bet vis 
dėlto atsiras ir tokių. O iš t /, 
žinoma, kunigui Monczinsky 
bus nemaža naudos.

----- o------
Italų parapijos kunigas irgi 

■nesnaudžia, — lenkui jis su-

Pagaliau pradėjo oras tvar
kytis, — saules spinduliai < ma
loniai pradeda 'mus glamonėti. 
Mes kūmutes, iškentėjusios to
kią šaltą žiemą, pradedame at
kusti ir tarsi viščiukai iš kiau
šinio išriedėję džiaugiamės at
gyjančia gamta. Jau pradeda
me vieną kitą lankyti ir apie 
visokius dalykus kalbėtis. Pa
tys žinote, kaip yra su kūmu
tėmis. Tik kai kurios tų komu- 
čią nepaprastai jau domisi vi
sokiomis regulekci jomis. Ypač 
jos kamavosi prieš Velykas. 
Matykite, kai kurios mano ko- 
mučių yra labai ištikimos para- 
pijonkos. Lenkų kunigužis la
bai gudriai jas išpinigavo.

Prieš pat užgavėnias lenkų 
kunigas pasakė labai šaunų pa
mokslą. Sakė, kad kalbąs pa
ties Kristaus lupomis. Kaip jis 
tai galėjo padaryti, aš tikrai 
nesuprantu. Bet kaip ten be
būtų, jis graudeno parapijomis 
susilaikyti, — susilaikyti nuo 
mėsos valgymo, susilaikyti nuc 
gėrimo, susilaikyti nuo visokių 
kitų dalykų. Sakė, jog gavė
nios metu tik tris kartus per 
savaitę galima mėsos valgytu 
Ir tai visai nedaug, taip sa
kant, su “prisiturėjimu”. šiaip 
kitas Dievo gerybes galima do 
roti.

Visaip sarmatino savo para 
pi jonus, kad per paskutinius 
dvejus, metus jie labai šykš
tus pasidarę. Verbų sekmadie
nį visiems yra išdalinami kon 
vertai su parapijos adresu. 
Kiekvienas turi susiprasti, ką 
tai reiškia. Vadinasi, įdėti į 
konvertą dešimkę ar maždaug 
tiek. Tai Velykų “apiera”. Ku 
nigas irgi nori linksmai šven
tes praleisti. O juk turėdamas 
akelis dolerius šiais laikais la
bai jau nepasilinksminsi. Pa
tys tatai žinote.

Kunigas taip ir pasakė. Iš
barė parapi jonus, kad
konvertus visokį šlamštą 
o ne dešimkes. Koks to 
to ištvirkimas, kad net 
garbei gailisi pinigų!

Kad galėtų daugiau pinigų

<fero -didelę konkurenciją. Ku
nigas Dominico yra jau seny
vas žmogus. Po pasaulį jam 
teko gerokai pasitrankyti ir 
visko matyti. Su žmonėmis jis. 
moka sugyventi, - neieško 
priekabių ir nėra branginin-i 
kas.

Prieš Velykas, kaip žinote, 
prasideda darbymetis. Visi yra 
s.usirupinę savo griekais ir no
ri jais atsikratyti. Per gavė
nią Dominico tikrai daug dir
bo ir truputį susierzino. Ver
bų sekmadienį jis tad pasakė 
pamokslą. ir gerokai išbarė sa
vo parapijonus. Girdi, vakar 
prisirinko labai didelis grieš- 
ninku skaičius. Neduoda man 
ramumo ir tiek. Sėdau jų grie- 
kų klausytis. Nuo 6 iki 11 Vai. 
vakaro teko spaviedoti. Bet ne
jaugi jųš manote^ kad aš jūsų 
nuodėmėmis savo bilas galiu 
apmokėti? Bilų vis daugiau4 su
sirenka, o jom^ apmokėti pini
gų nėra. .

Nereikėjo ilgai laukti. Para
pi jonai ryžosi savo kunigą tin
kamai aprūpinti. Atvelykio sek
madienį kunigo Dominico vei
das švietė, kaip saulė, — tiek 
jis buvo patenkintas. Per pa
mokslą pirmiausia pareiškė, 
kad per šias Velykas jis su
rinkęs tiek daug aukų, kaip 
niekad pirma. Vadinasi, para
pi jonų išbarimas jam pilnai ap
simokėjo.

■ -—-o-~—
Glendeliškiečių SLA kuopa 

kažkodėl apsileido, — ji išrin
ko į seimą tautišką Magdę. 
Nuvažiavusi į Clevelandą ji 
kalnų visvien nenuvers.

•— Elzbieta.

rašė apie 20 jaunuolių. Į kitą 
susirinkimą jis žadėjo dar dau
giau narių atsivesti. Klubiečiai 
tikrai yra dėkingi daktarui už 
tokį pasidarbavimą.

Beje, susirinkime buvo iš
rinkti darbininkai klubo baliui, 
kurs įvyks balandžio 26 d. T. 
Iwanowo svetainėje (Broad- 
way ir Deodor). Pradžia 7 vai. 
•vakaro.

Manoma, jog parengime da
lyvaus daug publikos. Viena, 
klubas yra gausingas nariais, 
— turime gerų klubiečių net 
Chicagoje (pav. Pranas Kaire- 
lis, Gust Lobinas ir kiti). Be 
to, tikimės savo baliuje ir, sve
timtaučių.

Rengėjai yra pasiryžę daryti 
viską, kad publika butų paten
kinta. Visą baliaus tvarką ves 
Dr. J. Radžius. —Klubietis.

Nervuotas-Susierzinęs?
Štai Greita Pagelba

Kam būti nervuotu ar susierzinusiu? NUGA* 
TONE BUtėiks greitų pagelbų. Tai yra tie
sus nervų tinklui tonikas ir veikia akstinu 
visai nervų sistemai. Nervingumas daro 
žmones erzi ai s ir nemaloniais. Suvaldyklt Sa
vo nervus su NUGA-TONE ir greitai už
miršit bčdaa. NUGA-TONE neturi prasto sko
nio. Jis yra plokštelių formoje ir lengvas 
priimti. Paimkit viso mšneslo trytmentų Už 
Vienų Dolerį. Jei rezultatai nepatenkins, jūsų I 
pinigai bus sugrųžfnti. Parduoda Ir garan-1 
tuoj a visi aUtiekorlai. Neatidėliokit—gaukit! 
bonkų Šiandien. Venkit pamainų. Reikalau
kit tikro NUGA-TONE.

Nuo užkietėjimo Imkit—UGA-SOL—Idealų- 
Liuosuotojų vidurių 25c ir 50c.

ADVOKATAI
K.P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30. 

Tel. Boulevard 1310.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.
- ______________— ——— - -- -  --------------------- - ■■■—

Indiana Harbnr, Ind
Lietuvių Pasilinksminimo Drau 

giško Klaba veikla

tie i 
deda, 
svie

Dievo

Balandžio 191‘d. įvyko aukš
čiau išvardyto klubo susirinki
mas, į kurį atsilankė(gana daug 
narių. • .

Dr. J. Badžius atvedė ketu
ris jaunuolius, kurie buvo pri
imti klubo nariais. Reikia pa
sakyti, jog per šių metų, tik 
kelis mėnesius D r. Badžius pri-

DYKAI PASITARI- 
MAS IR RODĄ

Visi kviečiami, nes veltui duodamas 
patarimais. Dr. ROss Health Service yra 
privatinis klinikas, kur . kiekvienas gaus 
atskirų patarnavimų. Ligonių vardai ir 
sveikatos stovis bus laikoma paslapty
je. Ypatingai įrengti privatinio gydy
mo. kambariai tarnauja ligonių patogu
mui.

TRISDEŠIMTS METU TOJ 
PAČIOJ VIETOJ

Geriausi ir paskiausi. gydymo budai 
bus pavartoti, kaįd jus pastatyti ant tik
rojo kelio į sveikatų. NČra jokių ginčų 
dčl sveikatos pageidavimų. Buk pasto
vus. Ne atidčk rytojui, kas turi būti 
padaryta šiandien. Užlaikyk sveikatų — 
Gera sveikata jus užlaikys linksmais ir 
tinkamais gyvenimui,

LENGVUS IŠSIMOKEJIMAI
Mokesniai yra prieinami kiekvienam. 

Mokčkit kaip galite laike gydymosi. Pa
lengvinimai gali būti padaryti taip, kad 
ligoniui nereiktų atidėlioti gydymosi dėl 
pinigų stokos. Tūkstančiai yra skolingi 
gydytojams. Pasirinkit tokį gydytojų, ku
ris butų daug metų praktikavęsis tam 
tikroje šakoje.
Laboratorijos ekzaminavimas ne

brangus* 1
Dr. Ross Health 

Service and 
Laboratories

35 So. Dearborn Street 
CHICAGO, ILL.

Priėmimo kambariai: vyrams 506, 
Moterims 508.

VALANDOS: Kasdien nuo 10 ryto iki 
5 vai. pn piet. Penktadieniais, trečiadie
niais Ir šeštadieniais nito 10 ryto iki 8 
v. vak. Sekn0dleniais mįo 10—1U v. d. 
ELEVATORIŲ KELKIS IKI 5-KIŲ LUBŲ 

Elevatoriuselnei i|rl sekmadieniais

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4681 SOUTH ASHLAND A VENK 
Res. 6515 So. Rockwell St. 
Telephone: Renublic 9728

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lietu
viai įgyja naudingų 
žiniy ir gerų pamo
kinimų.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki I 
Vai., Nedaliomis nuo 10 ild 12

■ 8843 South Halsted SU 
Tel. Boulevard 1401

OinM Slg
Dr. S. Biezis 

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

Seredomis ir pedėl. parai sutarti 
Rez. 6831 SO. Cahfornia Aveniu 

Telefono* Ropublie 7868

Tel. Office Wentworth 6316 
Rez. Hyde Perk 8895 

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

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

•t

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas 

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

Miesto ofisas 
100 No. La Šalie St. Room 910 

Central 5541 ' • 
» Rezidencija
3407 . Lowe Avė. Tel. Yards 2516

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio, Seredoa ir 
Ratnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockvell Street 

Telefonas Republic 9600. .

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 737

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

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avė, 
namų Tel. f— Hyde Phrk 8395

Phone Boelevard 7042

Dr. C. Z, Vezel’is

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th .Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutartį.

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas «4S SO. ASHLAND A VU. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki B 

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

i Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUB 
Telefonas Virginia 0036

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

Kiti Lietuviai Daktarai

Ofiso valandos: 
Kasdien nuo 1-4 p. p. ir 7-9 V. v. 
Tel.: Hemlock 5524. diena ir naktį

I Dr.Constance A.O’Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

Ofisas
2408 W. 63rd St. 

Res.
6000 So. Campbell Avė.

AKIU SPECIALISTAI

Phone Proshect 6376
Dn John Russell
GYDYTOJAS. IR CHIRURGAS

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

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

Tel. Hemlock 6141

administracijos ištuštintą lėšų 
fondą. Ateitis parodys ką SLA 
50 kuopos nariai pasakys tiems 
agitatoriams ir melagiams, kai 
bus jiems uždėti ekstra mokes
čiai į kuopos iždą? Pagyvensi
me, pamatysime.

Pažangiečiai sąmokslų neda
ro. Kurie stoja už Bagočiaus 
sleitą, jokių sąmokslų nedaro, 
jokių slaptų susirinkimų netu
rėjo ir nariams nebūtų dalykų 
nepasakojo bei stubose šunų 
nelodino. Jie pasakė, ką turėjo 
pasakyti, tame pačiame susi
rinkime, . kur priešingoji puse 
galėjo priekaištus atremti visų 
narių akyse.

SLA P. Tarybos balsavimų 
pasekmes:
Į prezidentus

Bagočius ......... .........
Rastenis .............
Čepunonis .......  .......

į vice-prezidentus
Mažukna ............... ....
Šalna .......... ....... .........

į sekretorius
Vhrikas ....... ..............
Jurgeliutė ......... .........
Manis ................. .......

į iždininkus
Gugis ..... ’..................
Lapatto ................ .

į kasos globėjus
Mockus ......................
Mikužiute ..................
Zalatorius ..................
Miliauskas ................
Preytis ......................

į dakt. kvotėjus
Dr. Stanislovaitis ...
Valibus ......................
Mikolainis .................

Delegatai:
Kazys Almorias ir
Alfonsas Varkulis •

SLA 50 kp. Narys.

Siunčiam Gžles Telegramų i Visas 
Pasaulin Dalis 

LOVEIKIS 
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Barikietams 
ir PaRrabains

3316 So. Halsted St.
Tel. BOUlevard 7314

DR. VAITUSH, OPf. 
LIETUVIS 

Optoinetrlcally Akiu Specialistas.
Palengvins akiu įtempime, kuris j 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu-1 
mo, skaudama akiu karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda - atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimą akys atitaiso

mos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPAS

EUDEIKIS
IR TfiVAS

REPublic 8340

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija _ 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

‘bankui” dė
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Laidotuvių Direktoriai

Dr. A. J. Manikas
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avė.
Tel. Virpinta 1116 

Valandos: 1—8; 7—8:30 p. p. 
Office & residence 2519 W. 43rd St.

Tel. Lafayette 8051 
Valandos: 9—10 ryta, 5—6 p. p. 

Kasdien,, išskyrus seredas. 
Sekmadieni susitarus.

Archer Pamts & Oils 
6136 ARCHER AVENUE 

ARGO, ILL.
Stanley Tomashunas, Sav. 

Summit 429

kito- 
Galime 
jums

Palyginkit musu 
kainas su

I mis. Mes 
sutaupyti 
pinigu.

1 $*|.9O
INŠIDĖ House Maleva $ •] .20

Galionas ............... ......
FLAT MALEVA .... Gal. $ | .95
VARNIŠAS ........... Gal.

SCREEN ENAMELIS
Kvorta ............. .............. *

SIENOM POPIERA ...........
Rolė ir virš ................... M V

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

Taipgi Hardware ir visoks 
Plumbingas.

OUTSIDE Kilbourn 
House Maleva ....... Gal.

95
25

Nariąi Chicagos, Ciceros Lietuviu 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

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

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

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

LACHAWICZ ir SŪNŪS \
2314 West 23rd Place Phones Canal 2515-—Cicero 5927

Š. C. LACHAVICZ
42-44 East 108th St. Tel. Pullman 1270 arba Canal 2515

J. MULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

A. MASALSKIS
8307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

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

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

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

DR. G. SERNER
> LIETUVIS

Tel. Varde 1829
.Pritaiko Akinius 

Kreivas Akta 
‘ . Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35th St 

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. diena.

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Ainęrikos Rietuvių Daktaru 
Draugijos Nariai.

8‘

*

A. Montvid, M. D.
West Town Štate Baide Bldg. 

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

Tel. Seeley 7380
Namu telefonas Brnnaw4ck 0M7

Ofiso Tel. Boulevard 6918 
Rez. Tel Victory 2848
Dr. Bertash

756 West 35th St.
Cor. of 85th ahd Halsted Sts. 

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8 :M 
nn«rutl

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

Tel. Kenvood 5107
VALANDOS: ■

nuo 9 iki 11 valandai rvtb 
nuo 6 iki 8 valandai vakare

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS
G$rai 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-Rav Ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas Ir Laboratorija:
1034 W. 18th SU netoli Morgan St.

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

TeL Omai 8116 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-rOg lubos 

CHICAGO. ILL, 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vai ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietą ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 8 no pilote

7 iki 8 vai Nedil. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 2490

"tonini r  i i k. 11 ——eta—M—ase  ......................—

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. Tel Drexel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku, Vyrišku, Vaiku Ir risi 
chronišku Įtaru.

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

liomis ir šventadieniais 10—12 
dieni, ‘



šeštadienis, balan. 25, 1936 NAUJIENOS, Chicago, UI.

Winnipeg, Kanada

Masinis mitingas pasisakė prieš 
Lietuvos fašistišką valdžią. 
— Liko priimta ir pasiusta 
rezoliucija.

ALDLD 217 kuopos išrink
tas antifašistinis komitetas su
sitarė su vietos socialistais ir 
bendromis jėgomis sušaukė 
Winnipego ir apylinkės lietu
vių mitingą. Mitingo dienotvar
kė buvo nustatyta tokia: 1. 
pranešimas apie Lietuvos ūki
ninkų ir darbininkų sunkią bū
klę; 2. diskusijos; 3. pasiūly
mas priimti protesto rezoliuci 
ją prieš Smetonos vadovauja
mą valdžią; 4. Pirmos Gegu
žės prakalbi; klausimas; 5. dis
kusijos ir visokie sumanymai.

Pirmu dienotvarkės punktu 
kalbėjo keli lygiai draugai. Kal
bėjo apie tai, koks dabar gy
venimas yra Lietuvoje. O ka
dangi visi palaiko šiokių tokių 
ryšių su Lietuva, tai, aišku, 
kad daug nereikėjo nė aiškin
ti, — Lietuvos žmonių būklė 
visiems 'yra gerai žinoma.

Trumpai padiskusavus klau
simą, visi kaip vienu balsu pa 
sakė už tai, jog reikia priim- 
ir pasiųsti protesto rezoliuciją 
Smetonos valdžiai. Tuoj buvc 
pasiūlyta rezoliucija, kurios tu
rinys maždaug yra toks:

Winnipego ir apylinkės lietu
vių sušauktas masinis mitin
gas balandžio 5 d. 1936 m. ad
resu 959 Main Street svarstė 
Lietuvos valstiečių ir darbinin
kų būklę. Paaiškėjus, jog da
bartinė valdžia su Smetona 
priešakyje nesiskaito su žmo
nių valia; ta valdžia stengia
si prie vadovybės vairo pasi
likti, nors daugumas žmonių 
jai nepritaria. Todėl kanadie 
čiai savo rezoliucijoje stato 
šiuos reikalavimus:

1. reikalaujame tuojau su 
laikyti .terorą prieš ūkininkus 
ir darbininkus ;

2. reikalaujame panaikinti 
karo lauko ir kariuomenės teis
mus, kurie baudžia ūkininkus;

3. reikalaujame tuoj iš kalė 
jimų paleisti visus antifašisti 
nius kalinius;

4. reikalaujame panaikinti 
karo stovį Lietuvoje, kadangi 
tai duoda tik progos komen
dantams ir apskričių viršinin
kams savivaliauti;

5. reikalaujame atsteigt. 
spaudos, žodžio ir susirinkimų 
laisvę;

6. reikalaujame be jokio ati
dėliojimo paskelbti seimo rin
kimus, ir kad tie rinkimai bu
tų slapti, tiesi ir nevaržomi, 
— žodžiu, kad jie butų tokie, 
kaip visuose demokratiškuose 
kraštuose.

7. reikalaujame, kad tuoj 
butų priimta civilė metrikaci
ja;

8. reikalaujame, kad bažny
čia butų atskirta nuo valsty
bės, — valdžia neprivalo skir
ti pinigų kunigų, bažnyčių ir 
visokių įklioštorių išlaikymui;

9. užuot eikvojusi pinigus 
dvasininkų reikalams valdžia 
turi pasirūpinti ligoninių įstei
gimu miestuose ir miesteliuo
se, — žodžiu sakant, kame jų 
nėra ir kame žmonių sveika
tos reikalai yra apleisti.

10. reikalaujame, kad baž
nyčios įtaka butų pašalinta iš 
mokyklų;
’ 11. reikalaujame, kad „ vy
riausybė daugiau dėmesio kreip
tų į savo piliečių fizišką ir pro
tišką auklėjimą;

12. reikalaujame, kad laisva- 
mąniams butų leista laisvai or 
ganizuotis;

13. reikalaujame, kad nebu 
tų statoma jokių kliūčių kūri
mui laisvų kapinių, kur galė
tų būti laidojami su bažnyčia 
nutraukę ryšius žmonės;

14. reikalaujame, kad iš paš
to butų pašalinti žvalgybinin

kai, kurie peržiūri privatiškus 
laiškus;

15. reikalaujame, kad Klai
pėdos krašto piliečiams butų 
suteikta spaudos ir žodžio lais
vė, kadangi klaipėdiečių nepa
lankumas yra pasekmė valdi
ninkų savivališkumo, kunigų 
akiplėšiškumo ir iš viso Kau
no valdžios netaktiškumo.

Mitingas įgaliojo po rezoliu
cija pasirašyti šiuos asmenis* 
A. Petronį, J. Martinonį, T. 
Malalą, A. Vasiliauską ir S. 
Paknį. Rezoliucija siunčiama 
Lietuvos valdžiai. Kopijos bus 
pasiųstos ir Lietuvos laikraš
čiams, kad jie žinotų, kaip ka
nadiečiai žiuri į dabartinę Lie
tuvos valdžią, žinoma, laikraš
čiai negalės rezoliucijos tekste, 
paskelbti, kadangi cenzūra jo
kiu būdų neleis to padaryti.

Kai rezoliucija buvo priim
ta, tai kilo gegužės 1 d. šven
timo klausimas. Po trumpų kal
bų susirinkusieji pareiškė pa
geidavimą, kad reikia darbi
ninkų šventę tinkamai atšvę
sti. Tuoj vietoje liko išrink
tas komitetas, kuris rūpinsis 
sudaryti chorą ir kitus reika 
lūs sutvarkyti. Mat, pas visus 
yra pageidavimas, kad švenčių 
proga choras sudainuotų ke 
lias darbininkiškas dainas.

Beje, susidarė komitetas ko 
vai prieš fašizmą iš šių asme
nų: J. Martinonio, A. Petronio 
ir P. Gutausko.

— Mitinge dalyvavęs.

Toronto, Kanada
Toronto S.L.A. 236 kp. aplan 

kė Hamiltono S.L.A. 278 kp. 
$u visu programų.

Balandžio mėn. 18 d. toron- 
tiečiai S.L.A. nariai ir prijau
čiantys simpatikai (apie 30 
žmonių) nuvažiavo į Hamilto
ną, kur buvo užkviesta S.L.A. 
236 kp., kad atvyktų^ su visu 
programų.

Programas buvo sekamas:
1) Prakalba S.L.A. reikalu.
2) Veikalas “Vienas iš musų 

turi Apsivesti”. 1 veiks, kome
dija.

3) Dainos “Karvelėli”, solo.
4) Duetai/
5) šokiai.
Programo pildyme dalyvavo 

sekami asmenys:
Prakalbėlę pasakė A. Fren- 

zelis. Veikalą pildė St. Bat- 
kus, B. Kavoliunienė, A. Bat-

kus, .1. Jokubynas, o M. Joku- 
bynienė sufleravo. 'Solo atliko 
Z. Užemeckienė. Duetai pirmu 
atveju Z. Užemeckienė su M. 
Jokubyniene, antru, at. Z. Uže 
meckienė su St. Batkum, o 
trečiu atveju T. Kudrevičavie- 
nė su J. Jokubynu. Visięms dai- 
nininkams-ėms akomponavo G. 
Jokubynaitė.

Programas visais atžvilgiais 
buvo vykusiai atliktas.

Publikos buvo apypilnė sve 
tainė, ir visi buvo gero upe. 
Buvo suvažiavę daug lietuvių 
ir iš aplinkinių miestelių.

Hamiltoniečiai atsidėkodan i 
torontiečiams už programą, po 
užbaigimo viso vakaro užkvie
tė visus į vaišes pas S.L.A. 
278 kp. sekretorių, kur buvo 
prigaminta skanių valgių, o 
taip pat nesišykštėjo vaišinti 
ir alučiu bei vynu.

Tik gaila, kad ne visi toron- 
tiečiai panorėjo naudotis mini
momis vaišėmis. Kiti skubėjo 
į namus ir nesutiko vykti j 
vaišių vietą.

Besi vaišinant teko patirti ir 
šiurpulingą žinią. Tai yra apie 
ištikusią vieno lietuvio auto 
(mašinos) nelaimę.-

Važiavo 7 žmonės, ir 6 iš 
jų buvo nuvežti į Hamiltono 
ligoninę; vienas šiaip taip iš
liko apysveikis, tik gerokai 
pritrenktas. Nukentėjo drg. 
Vilnonis, S.L.A. 278 kp. pirm., 
kuris buvo atsitiktinai įsėdęs 
į tą mašiną, kad pavėžėtų ar
čiau namų. Sužeistieji yra šie: 
Maldeikiai, Užai ir jų duktė 
ir Lapenas. Katastrofa įvyko 
Hamiltone prie Deringo dirb • 
tuvės, įvažiavus į stulpą.

Linkėtina, kad visi ligony s 
greit pasveiktų.

Visiems suminėtiems daly
viams programe ir A. Kudrev-- 
coviui su St. Laurinavičių, ku
rie nuvežė ir parvežė dalį da
lyvavusių programe asmenų ir 
nieko už tai neskaitė, ačiū.

Taip pat ir kitiems kuo nors 
prisidėjusiems bei rėmėjams 
šio parengimo, ‘parengimo ko
misijos vardu, tariu širdingą 
ačiū. — A. Frenzelis.

Lietuvos Demokratinei Tvarkai At- 
steigti Draugijų Atstovų 

Konferencija
- ■ \

Dalyvavo 75 Chicagos ir apielinkės 
organizacijos

• ' '' ' ' 1 , ' ' • '■ ■ j - ■' , •?’ ■'* j ■ ■ •' ■ , • ’ ’

. ■ : l‘ -J ' . . ’■ ■ ../

Atstovų buvo 176 ir jie atstovavo 11,544 narius

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

(Tęsinys)

Lietuvos Seserų Tautiška 
Draugystė

V. Zalubienė
O. Skritūlienė

Lietuvių Moterų Apšvietos 
Draugija

Adelė Miščikaitienė
Pauline1 Rissel

Lietuvių Vakarinės žvaigždės 
Kliubas

A. Kazlauskas 
A. Stonis

L. S. S. Centralinė kuopa
Juozas Villis

Lietuvių Vėliavos 'No. 1

Frank Venckus
Marųuette Manor Butcherš and 

Grocers Association ,
J. K. Sarkiunas

Morning Star Club
J. Raila

Naujienos
Nora Gugis 
K. August 
A. Rypkevičia 
A. Zymontas 
A. Rudinskas

Namų Savininkų Bridgeport
V. Stankus

Naujos Gadynės Choras
M. Strazdienė 
O. Dainienė

Raudonos Rožės Paš. Kliubas
3 delegatai

Rokiškėnų Kliubas
A. Vilis S

Roselando Lietuvių Kliubas
G. Gumuliauskas
C. Norkus į

Sadavos Parapijos Kliubas
1 delegatas

Simono Daukanto
Steve Letukas

Tarptautinės Darbininkų Apsi 
gynimo Liet, sekcija

Bridgeport
V. V, Vasys 

i 
Tarptautinės Darbininkų Apsi 
gynimo Cicero Lietuvių kuopa

H. Strumillienė
Tarptautinės Darbininkų Apsi

gynimo Roseland Skyrius

A. Pazarskas

Vilnis A.
J. Baltūsis 

' A. Krasnauskas
T. Mostuzas

West Pullman Lietuvių Paš. 
Kliubas

J. Jakas
Vyrų ir Moterų Apšvietos 

Draugija
J. Docka

žagarieČių Kliubas
P. Arlauskas

E. Mikužiutė,
Chicagos Draug. Konferencijos 

Sekretorė.

NAUJIENOSE
G •' teSiNKITĖS

Mes Padarom ’Gerą 
DARBĄ PIGIAI!
Galite ateiti visados
Permanenti musą 

S pečiai y bi!

Ideal Beauty Shop, 
Charles Stones, Vedėjas 

1747 SO. HALSTED STREET 
Atdara vakarais

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarusz

Physical Therapy 
and Midwife 

6630 S. VVestern 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252 

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

PASKOLOS ANT MORGIČIŲ
5 iki 20 metų

1 Taupykit pinigus apsaugotoji vietoj 
1 Mes išmokėjom 4% div.

STANDARD FEDERAL SAVINOS
AND LOAN ASS’N of CHICAGO Ali Prices Include Dtlivery, Imtallation, 

One’Year Free Service.

You’ll be amazed at tAe startling new beauty of the Crosley 
Shelvador. You’ll likewise marvel at the extraordinary con- 
veniences, the exclusive features, the greatly inereased usable 
space, the dependable and economical Service, the utrnost ųuality, 
the world«leading value. For here is the ultimate in refrigeration. 
Outstanding features include: Shelvador, Storadrawer, Crisper, 
Feather Touch Knee Action Door Handle, Ice T ra y Release,- 
Shelvador Glass Jars and many others. There's a Shelvador for 
ėvery purse and purpose. See thera...examine them...come in.

THE WORLD’S MOST BEAUTIFUL REFR1GERATOR

< 2324 S. Leavitt St.
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

Nuoširdžiai1 
Rekomenduojamas 
Vaistas dėl Vidurių

Chicago, III.—“Kuomet tik vidu
riai neveikia ar nemala imu Trlner’e 
Bitter Vyną, ir nuoBirdžlai rekomen
duoju visiem#.” — Mrs. Suaanna 
Pavlus.

Nedarykite bandymų su visokiais 
vaistais. Imkite Trlner’s Bitter Vyną, 
kuris per pastaruosius 44 metus pri- 
rodė save atsakančiu vaistu dėl už
kietėjimo, gasų, prasto apetito, gal
vos skaudėjimo, neramaus miego ir 
panaSlų ligų. Visose vaistinėse.

. TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

l------------------------------------------------------------------

MALEVOS
Didžiausios malevų išdirbėjų ir aistri 
butorių įstaigos Chicagoje. Standarti
nės rųšies maleva už tiktai

DIXIE ŠOKIU MOKYKLA
Duoda privatiškas ins- 

trukci 13S 
MODERNIŠKU ŠOKIU 
Merginom ir Vaikinams 

Valsus-Fox Trots-One- 
step 12 lekcijų kursas 

dabar ............................

7,000 gal. Sherwin Williams Trim Var- 
nišo, iš Majestic Radio, kuris suban
krutavo. $2.75 vertės 
kaina ................... i-------
Namams Maleva, Gloss ar Fiat, Great- 
Lakęs rųšies, kitur $2.25, C# OE 
mušt) kaina ..........   ■fcTT
Montgomery-Ward certifikuota maleva 
Sand Kote finish, pirmiau <E1 flg) 
$3.20, dabar .............,.......—
Juodas Screen Enameiis SO<£ 
Dabar galionas ............. ..............

Ir tūkstančiai kitų bargenų. 
Mes operuojam nuosava sandelį ir tu
rime savo malevų fabriką. Pirkit tie
siog ir taupykitl

PAINT EXCHANGE OF 
CHICAGO 

1557 MIIAVAUKEE AVĖ. 
6830 S. HALSTED ST. 

<8274 ELSTON AVĖ. 
Telefonas: Armitage 1440

CONRAD 
PHOTO STUDIO 

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

žina atmintis.

Crane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

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

Smulkesni $7.05 tonas

Garsinkitės “N-nose”l

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

908-910 W. 14th Street 
MOTERŲ DIENA SEREDOMIS

Po naujų savininkų priežiūra. Naujai išremontuota išmalevota. Ma
sažai—Chiropodistai—Atdara dieną ir naktį. Swimming Pool.

Phone CANal 9560

A tyda!
BUDRIKAS IR CROSLEY CO. 

garantuoja jums 5 metus
Pasirinkimas didelis visų išdirbysčių.

Galima pirkti lengvais išmokėjimais po 140 į dieną

Senus j usų ice box’us priimame į mainus

5
Atdara kasdien nuo 10 v. ryto iki 11 

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

Joseph Triner Company, Chicago 
hc-. ža—a=== -----ni

95SURANGYTI 
(Coil) 
SPRINGSAI 
Vertės $12.00

ŠIOS SAVAITES

Extra Bargenai
• ' I .

ROOSEVELT 
FURNITUBEI

2310 West 
Roosevelt Road

Tel. Seeley 8760

CICERO
VANDENS

VARTOTOJAI!

Jos. F. Budrik, Ine.
3417 So..Halsted Street 

Tel. Boulevard 4705
.......................... ..———...................................... į'...... . ............................. —R- -- l ...............     - I

Nedėlioję 7 vai. vakare WCFL gražus Budriko programas ir kožną 
dieną 7 vai. vakare Budriko programai iš stoties WAAF, 920 kil.

Virš 2,000,000 galioną vandens 
kasdien Cicero išleidžiama nie
kais dėl netikusių plumbingų.

Vartokit vandens kiek tik jums 
reikia, bet žiūrėkit, kad nesieikvo
tų be reikalo.

Visuomet prižiūrėkite, kad kranai 
butų tvarkoje.

FRANK J. BROZ, 
Superintendent of Water, Town of-Cicero.

“NAUJIENŲ”
LINKSMAS PAVASARINIS

PIKNIKAS
SEKMADIENY, GEGUŽĖS-MAY 24, 1936

BIRUTĖS DARŽE
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SIULOSI Į “TAUTOS VADUS”

DAN HOAN DAR KARTĄ 
ATMETĖ KOMUNISTUS

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

Subscription Kates:
$8.00 per year in Čanada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per yedr in Chicago 
3c per Copy.

Naujienas eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų ben
drovė, 1739 Š. Halsted SI., Chicago, 
iii Telefonas Canal 8500.

Apžvalga

•y___ ■....  :
NAUJIENOS

The Llthuanian t)ally News 
Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

$8.00
.. 4.00
.. 2.00

Ufaakymo kalnai
Chicagoje —- paštu:

Metama
Pusei metų_______ ______
Trims menesiams ______
Dviem mėnesiams ______
Vienam menesiui __________ ... .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija __________________  $c
Savaitei ••••••••••••••••••••••••••••••••««•••••• IŠc
Menesiui 75c

Siiiiehytose Valstijose, nė Chicagoj,
paštui

.... $8.00
»••••••• 4.09
___ Z 2.50

Pusei metų ______ ___________  2.75
Trims menesiams ___________  1.50
Dviem mėnesiams _______ ____  1.00
Vienam mėnesiui ............................ 75

Lietuvon Ir kitur užsieniuos* 
(Atpiginta).

Metams ____~____
Pusei metų ••••••••••
Trims mėnesiams
Pinigus reikia Siųsti pašto Monėy

Orderiu kartu su užsakymu.

“TAIKOS ŠTABAS”
• t 1 •

žyiiius Anglijos darbiečių vadas ir didžiausio pa
saulyje miesto, Londono, tarybos pirmininkas, Herbert 
S. Morrison, pataria kiekvienai valstybei turėti ne tik 
generalinį karo štabą, bet ir “generalini taikos štabą”.

Tai yra originąlė mintis, bet reikia pasakyti, kad 
ji labai sveika. Iš tiesų, taika juk yra daug svarbesnis 
dalykas, negu karas. O betgi taikos reikalu valstybės 
nesirūpina nė tiek, kiek jos rūpinasi karo reikalu. Karo 
planai yra padaromi aukštai kvalifikuotų ekspertų, gau
nančių didėlės algaš, tuo tarpu kai taikos saugojimo ir 
štipriniiho dalykas yra paliekamas savanoriams dile
tantams, kurių nuomonės dažnai būna paremtos tik jų 
fantazija, bet ne faktų žinojimu.

Nenuostabu, kad taika taip dažnai nukenčia, nors 
už ją stoja milžiniška dauguma žmonių. t .

Morrison, kuris išreiškė' šitą vykusią mintį apie tai
ką, dabar lankosi Chicagoje. Jisai čia atvyko susipažin
ti su darbininkų organizacijomis ir municipaliteto 
(miesto valdžios) reikalais.

VOKIEČIŲ amunicijos biznis tarpsta

Iš Berlyno pranešama, kad iriUžiniškos Kruppo 
dirbtuvės gauna didelių užsakymų ginklams ne tik iš 
Vokietijos armijos, bet ir iš kitų šalių. Vokiečiams tik- 
ką pasiūlė. Turkija afsteigti ir apginkluoti tvirtoves 
t)ardarielluosė. Jugoslavija taip pat užsakė daug gink
lų. Lenkija, Ispanija, Afganistanas, Iranas (Persija), 
Mančukuo, Japonija, Vengrija ir sovietų Rusija taipgi 
duoda didelius orderius.

Įdomu, kad Vokietijos amunicijos fabrikantai ap
rūpina giriklais visus, nepaisydami, ar juos perka “ari
jai”, ar “žemesnės tautos”. Jie neatsisako pardavinėti 
armofas, šautuvus ir kitus karo pabūklus net ir Rusi
jos bolševikams, kuriuos Hitleris skelbia esant baisiau
siais žmonijos priešais ir prieš kuriuos jisai viešai gra
sina kariauti.

Jeigu toks karas, iš tiesų, įvyks, tai rusų “raudorio- 
ji armija šaudys vokiečių kareivius iš armotų, paga
mintų vokiškomis rankomis!

Keista betgi, kad sovietai dar vis neatsisako daryti 
biznį ąu hitleriška Vokietija. Argi ir po garsiosios “pia- 
tilietkos” sovietai dar neapsieina be vokiečių pagelboš?

Clevelahdė Karčiukas šaukia bendru latitininkų it saridarie- čių konferencijų '‘kovai, su raudonuoju pavojum”. Viena tokia konferencija jau įvykusi 1&34 m. spalių mėnesi ir davusi “gerų pasekmių” — tiir būt, del- td “kerų”, kad sandariečiai buvo prikinkyti į fašistiškų vežimėlį.jeigu sandariečiai norės pabaigti savo karjerų, kaipo libe- rališkai-demokratiška srovė, tai Katpidkų jie galės pasiiiriti už “taritris vadų”.
Septintų kartų išrinktas Mil- waukee’s mėrU, socialistas Da- niel W. Hoan dar kartų pareiškė, kad su komunistais jisai nenorįs turėti-nieko bendro. Jisai; apkaltino komunistus, kad jie peb rinkimus dirbo rėpubli- 

konų-demokratų pusėje, stengdamiesi padėti jų kahdidathi laimėti prieš socialistų Hoan! Hoan prižadėjo šitų savo kaltinimų komunistams paremti

NAUJIENOS, Chicago, UI.riies tikime J privatinę nuosavybę tišiėmš tiems daiktams, kurie yra privatiniai savo esme, ir mes siūlome viešų Arba kodpėratyvę nuosavybę tiktai toms didžiom- sioms įmonėms, kurios yra monopolistiško pobūdžio ir ' kuriomis yra Suinteresuota plačioji visuomenė.” Toliaus, kaitindamas komd- nistus, kad jie, veidmainingai indorsavę jo kandidatūrą, nuėjo rinkimų dienoje dirbti kapitalistiškų partijų kandidatui, Hoan pasakė:“Tie patys komunistai ne tik nebalsavo už musų sąrašą, bet aš turiu (absoliučiai 
tikrų įrodytrių, vistiek ar ma
no priešai tai žino, ar ne, 
kad jie per vakarykščius rin
kinius dirbo keliuose mano 
oponento centruose; gabenda
mi balsuotojus, tikslu su
mušti socialistus. Aš ketinu 
šituos įrodyriiiiš užrekordub- 
ti affidavito formoje, kad tu
rėtume dokumentus ateičiai.” Tai šitaip kalba Hoan, kuris pritaria Normano ... Thomaso “kairiajai” frakcijai Socialistų Partijoje.Komunistai, kaip žinoma, labai giria Amerikos socialistų “kairįjį sparną”. Taigi “kairiojo” socialisto Hban’6 pareiškimai bus jiems naudinga medžiaga “dūmojimui”.'

BUTKAUS-STILSONO VADA
VIMO REIKALU

-1 £
šeštadienis, balan. 25, 1936

Adv. Kl. Jurgelionis

Kas Bus Rytoj Ar Už
10 Metų?

Trečias staiįjsriis

prisiektais liudininkų parodymais (affidrivit’ais).šituos savo pareiškimus Mil- waukee’s meras padare savo kalboje po rinkimų, kurie įvyko balandžio 7 d., kalbėdamas per radio. Analizuodamas balsavimų pasėkas; Hoan uždrožė tiems savo oponentams iš kapitalistiškų partijų stovyklų, kurie rinkimų kampanijos meili bandė diskredituoti jį ir kitus PtOgrėsyvės Farmerių-Drirbi- hirikų Federacijos kandidatus tuo, kad juos indOrsavo komunistai. Jisai pareiškė, kad tris indorsavimas buvo grynas blo- faš. “Kdmiihišiai”, tarė jisai, “yra pikčiausi socialistų priešai”. (“The Communists are deadliest of enemies of Socialists’-), ik tęsė:“Jie (komunistai) noriVcriiticijos smurto keliu, proletariato diktatūros ir bendros visų turtų nuosavybės. Sofcialistai geidžia visai priė- šingų dalykų. Mes esame pasiryžę atidtioti Savo gyvastis Už demokratines įstaigas, kaip tos, kurias turi mrisų arba kuri kita respublika.“Meą esame griežtai priešingi diktatūrai bet kurioje formoje ar tai proletariato, ar pliltbkratijos, ar spaudos, ar taip vadinamų tvarkos ir įstatymo sąjungų, ar bet luinos kitokios rūšies. Pagalios,

kad kada Stilsorias bus paliuosuotas. Gelbėjimo komitetas ir advokatas darą ką galėdami, kad kalinys kuogfCičiausia atgautų laisvę.Balandžio 12 d. įvyko Bro’ok- lyne tuo reikalu platokas pasikalbėjimas, kuriaiųę čĮalyvavo ne tik vietiniai darbuotojai, bet ir kitų kolonij ų' atstovai ir advokatas Kteiridle’r. Tame Štisi- rinkime (“plonume”) esą patirta labai nemalonių dalykų apie kenksmingą agitaciją iš “cent- rabiurių” (komunistų) pusės, ir susirinkimas priėmė griežtą rezoliuciją, kuri skamba taip:“Išklausę Stilsoilui Gelbėti Komiteto finansinį raportą, adv. Kteindler pranešimą ir pranešimus iš kolonijų, šis plenumas pareiškia:“1. Stilsonui Gelbėti Komiteto fondas yra pilhiaiisidj tvarkoj. Visi d. Stilsono gel- bėjiiiitii fėiikaiiii pinigai tik tam tikslui ir vartojami.“2. Didžiausiu pasipiktinimu mes smerkiame centra- biurinę ir pruseikinę kombinaciją. Frakcinio keršto apakinti Centro Biuras it jei šalininkai skleidžia melus, buk d. Stilsonui gelbėti fondas yra naiidojrimds ‘Naujosios Godynės’ palaikyinUi. Iš raporto tai yraskleidžiamas tikslu pakenkti ir aukų rinkimui, ir paties kalinio išlaisvinimui.“Akyvaizdoje šitų faktų ’ ' plenumas pilniausiai užgiria Stilsonui Gelbėti Komiteto veiklą ir jo užimtą poziciją. , Kartu šis plenumas visu griežtumu pasmerkia melagius ir dertiofalizatbrius iŠ Centro Biuro.“4. šis plenumas ragina draugus kolonijose, taipgi draugijas bei kliubus: nepaisykite tų melagysčių, kurias skleidžia Centro Biuras ir jo pakalikai! buokitės Stilsono! gelbėjimą kenkdamas Centro Biuras ir jo sekėjai tarnauja reakcijai. Jie padarė didžiausią gėdą klasiniai sąmoningam darbininkų judėjimui.”Gaila, kad komunistai dar vis neišmoksta padoriomis prie- monėriiis kovoti prieš savo partinius priešus. Ar jie pritaria S*tilsonui, ar ne, vistiek jie ne-

“Naiij. Gadyne” rašo, ji dar negalinti pasakyti

mes patiriame, kad begėdiškas melas,

the thb
te Bar uoliau dar- dėl išlaisvinimo d. Išstodamas prieš politinio kalinio, jo išlaisvinimui,

Prieš Amerikos valdžią sto^i neišvengiamas uždavinys išlaikyti AmeHkos žmones, hes nife- kas kitas tokio uždavinio negali imtis. Didysis Biznis to nepadarys, mažasis—tuo labiab. žmonių išlaikymas neįeina į kapitalizmo sritį. Aišku taipgi, kad žmonių išlaikymo klausimas nėra tik šios Valandos klausimas arba depresijos klausimas;Kapitalizmui nebėra ateities, nes nebėra permatomų^ nuolat augančių pelnų. Patys kapitalistiniai finansiStai negali numatyti, kad artimoj, o dar labiau tolimoj ateity kokie, nors investmentai galėtų nešti daugiau, kaip du procentu pelnb. Milžiniškos suihbs pinigų šiandien yra su džiaugsmu skolinamos valdžios įstaigoms už mažiau kaip vieną procentą pelnb. Didžiojo Biznio korporacijos dai gali laikinai pasidaryti pelno per sutartiną produkcijos su mažinimą, bet kiekvieni tokio sumažinimo metai sumažina pelno galimybę sekančiais metais.Iš kitcs puses, didesnė skalsa ir taupomas darbe sumažiria samdomų darbininkų skaičių, o rezultate sumažina rinką, šiandien Amerikoj darbininkų vartotojų perkamoji galia turėtų pakilti 56 nuošimčiais, o faf- merių 216 nuošimčių, idant butų suvartota virš-produkcija Kapitalizmo ribose 56-šiais nuošimčiais darbininkų perkamoji galia niakad nebegali būti pa kėlta. Jeigu’ valdžia duotų tris syk didesnes pašalpas bedarbiams ir farpiėrjams, tai perka- tndji jėga dtsišteigtų, bet tik tai valandai.
Didžiąsias -korporacijas turi 

perimti valdžiaAmerikos valdžia yra priversta beveik tuojau paimti savo kohirbiėn, globon ar nuosavybėn visaš tas Didžiojo Bizriio korporacijas, nito kurių garnys bos ir veikimo priklauso višoš AmferikoS žinomų gerbūvis, sveikata ir gyvastis.Ahierikos valdžia jau šiandien tą dafo, tik labai atsargiai -ii' lėtai. Per KFČ valdžia pilnėti kontroliuoja • tris apdraddoš kompanijas, visą eilę didelių ii mažų ’ tiaėibhalių bdhkų, viėrią ^ėlėžinkėlį, turi keturis milioftus belų bovelnos, valdo vieną nibi> gičių kompaniją ir ddilg maišto distribucijos kompanijų. Pei HOLO valdžia neužilgo beveik aii’tbmatiškai įsigys tūkstančius hamų, kuriems buvo eiliotos paškolOs.Žingeidi! yra, kad Amerikos valdžiai yra daug leitg- viau ' pa’iiiįti kokį nors bizhj satb višiškoii kontrolėn ai’bd liubšavybėii, negu esamą bizrij rbgiiliitOti. Ąifierikos konstitucija nedraudžia AmerikOš valdžiai nusipirkti didolitis plotiiš žeiiiėš, didėlius biznius at fabrikus by kdribj valstijoj, bet labai suvaržo Valdžios kišimąsi į biznį, esantį ir veikiantį kurios nors vienos valstijos ribosb. Jeigii Amerikos valdžia susyk paimtų sdVO kontrolei! visdš Fordo dirbtuves, arba visus StOkyardiiš, tai VyriaiisiaS Teisinas visai tam negalėtų pasipriešinti, nėš konstitucijoj nesurastų sdto pasiprieŠiiiinnii pafėiiiti punkto.žinoma, Amėrikos valdžia beveik be jokių -kliūčių galės paimti savo žinion tiiOš teika- įiiigus biziiius, ktiriė jau ,patys prašosi; kad jiiOš paiiritų valdža.Tokie bizniui šiandien yrd:

Minkštos anglies konipani 
jos.'

Geležinkeliai
Medžio koihpa'nijos.
Akmens laužyklos.
Nanių statyba.
Acjrlkulturds įrankių 

panijos.Nebeturi vilties pelnoIi greit patys prašytis valdžios nuosavybėn sekami biž- niai:
Geležies ir plieno kompa*

brihkų, viėriį

turėtų kenkti jo palįuosaviiho darbui.

kom

ir gi

Metalų kasyklos.
Lokomotivų ir vagonų diri- 

iuves.
Bankai. 1 l IBraternalės apdraudos orga^\ 

nizącijos.

Reikia aiŠkduS plidnb.Tečiaus valdžiai paimti tik tuos bizniiis, kurie, nustoję vilties pelno, nebeturi kapitalistines prasmės ir prašosi valdžios globoj nebūtų didėlės prasmės. Valdžia turi išsidirbti aiškų plianą visai pamatinei pramonei vesti, idant visiems butų darbo ir duonos ir visko kas reikalinga civilizuoto žmogaus gyvenimui. Jeigu valdžia užsibriėš paga- įhihti viską, kas būtinai rei-l kalirtgd žiilbriių patogiam gy- veniriitii, tai ji ir turėš paimti savb' kontrolei! ar nuosavybėn tik tubš dalykus gaminančias prariibries. O ant kiek jose neužtektų darbo Višienis žriidnėmš, valdžia ttirėš vėsti didelės ir mažos Skalės Viešus darbus ateities gefOVei.Pradedant iš reikalingiausių dalykų, valdžia turės paimti tas pramonės, kuriOs kontro- liiioja ir išnaudoja fdrnieriųš. Tokioinis pramonėmis pirmoj vibtoj yra štbkyardai ir pieninėš. Štbkyardai mažiau pelnosi, ir juos bus lengviau paimti. Bet Bordeno kompanija ir kilbs didelės pienines tebedaro inilžiiliškUs pelntiš. Taigi iš Bordėrtb koilipailijOs bus didelio pašipHėšinimo. Vienok, tokių kompanijų nė- paėihus vkldžibš kontrolėn, fąHhėtlų likimas negali būti apTtiįiiutas. i’atyš farmeriai jaU šiaHdiėh iibriai pasiduoda Vąldžibš kontrolei. ŠU jais jokib štinktiiįib dėbuš. Sekt SOvibtų pavadžiu žėinėš iŠ- dirbimo klatišiiiiė iiėbus jokio reikalo;
Namų Statyba.Namų stdtyba yra sekamas bpus klahsiiiids. Gal dar šių ritėtų ‘bėgyje j iš ^Ušidatyš dar opesnis arba aktualesnis. Yra rėiigiaiiibs Statyti nahiuš tiaii- joviškti budri; btitėfit gatavdi sufabrikuotus riaihuš (prėmh- hrifaėtured). Višą ridinu taij) pastatyti kairiuos pigiau negu riiišibirkti geras automOBiUds, 0 IššiiiiOketi iiž tokį nanią bus dar lėngviriri Hėgu už ah- toriiobilių. Tokių naujoviškų namų patogumai bus daug didesni negu dabartiiiių Viduti- hiškų namų patogumai. Visiems jie bus phgeidaujariii ir priėiiiairii. I^rdsideS iriaširiė pigių ir gėrlj namų Štatybk. Žmonės, pamatę, kaj taip pigiai galinta įsitaisyti puikų riairią, nėbehorės senuose nh- inuose gyventi. Keletas milio- rių senų bailių • bus apleisti, iiebeduos įplaukų, iitistoš vertės. Dabartiniai tokių namų šaviriiiikai hėtėks vijriį tų pi- riigų, kuritibš btivb iHdėję ’į Senus liamus. Nuostoliai sieks bilionų dolerių. Jėigti pfivaliukas biznis Vykintų ir finansuotų naujų namų statybą, jiš ėastų čia ridUją šdltinį pelnui, bet, siilyg SavO Cšiilėš, visiškai riesirupintų, kas pasidarys su dabartiniais šerių namų savininkais. Trio tdrpu jeigu Valdžia tą statybą vykintų, tai da-

bartiniai senų namų saVihin-| kai butų apsaugoti; ir vietoj sekų narhų tik įsigytų naujus. Jeigu patogus ir pigųš nauji namai pradės įeiti į madą, kds Veikiausia ir bus; tai dabartinių didelių miestų išvaizda ilgainiui visiškai turės pasikeisti. Vieton susigrūdimo į vife- Uą vietą darysis prasiplėti- mas: dauginus erdvės, dau- , giaus Sveikesnio oro, medžių, žolės. Tokį pasikeitimą žmonių gerovei galės tiksliai nustatyti tik tokia įstaiga, kuri rūpinsis žmonių gerove, o zie peZnu. Visos Amerikos namų ir miestų perstatymas nėra uždavinys.
Medžio; ceiiienlo ir kitos 

, prdhlditės.Imant namų statybą į valdžios rankas, neišvengiamai tu- talizhias užslopino daugybę Iri btili paimtos valdžios žinion tos pramones, kurios gamiria rėikalihgą nanių statybai ir palaikymui medžiagą, būtent, medžią, čemėntą, anglis, abiejų, gazą, elektros pajiegą, pfe- čiiiš, , rakandiis, rėfrigėrato- rius, elektros inUišaš, vandentraukius, kranus, vdnas, keramikų, stiklus, indus, škalby- klMš. Sykiu viešbučiai turi pereiti Vdldžibs niiosavybėh. Vi- Įšbš ijidžibjO Bižiiid kdrpbfa- šidhdiėii tokią

kyš ligonines ir daktarus, gamins vaistus ir užlaikys aptiekus, užlaikys universitetus ir samdys mokytojus, o taipgi gamins drabužius ir automobilius, valdžios žinion turės pereiti apskritas tų dalykų kontroliavimas, gamybos nu- št&tymas ir dafbd išsiškirsty- mds. Tiė visubtini platesnės Į reikšmės dalykai, kitriais valdžia iki šiol mažai tesirūpino, pasidarys daug svarbesni, kaip, pavyzdžiui, natūralių resursų išlaikymas, žemės pagerinimas, gamtos pajėgų ištyrimas ir sukontroliavimas, nekomercialio mokslo palai- priyatiško biznio; bet valdžios kymas, technologijos tyrinėji- uždavihys. Įmų palaikymas didesniam progresui atsiekti ir tt.
Kapitalizmas slopina progresą Yra juk žinoma, kad kapi-

cijo's, kurib'š pramonę kontfolitiojri, turėsi pėtėiti Valdžias kontrolėm Tam įvykinti gali užtekti tik didžiumos Šerų perVėdinto valdžiai. Tdi tdš phtš būdas, kokiu valdžia per tris paskutinius inetiiš paėmė, daugelį nacidnhlių bankų savo kontrolėn.Tik imant pajiegos kompa-| nijas valdžia taip negalės el- giis, nes didžiuma pajiegos kompanijų “kapitalo” yra tik ant popieros. Mat, visai nesamus dalykus pajiegos koni-, panijbs yrri įvertinusios tūkstančiais milipnų dolerių, kad įgalėtų reikalauti šau pelno ir ant tų nešamų miliorių “iri- yėštiiiėriio”, ir turėti buk tai lėgalį pdteisinimą augŠtoiris ra toms už elektrą ir gazą. Vokiu budri pajiegos kompanijos Amerikoje prigaudinėja atskirų valstijų vdldžiaš, kurios formaliai buk tai prižiūrėjo tų kohiįidnijų, kaipo “Viėšų reikriieiių” (public Utilities) kdttipanijų operavimą. Pirm paihišiant tas,kompanijas savo kontrolė!! iiacionalė valdžia turės pirmiausia sunkti visą “vandenį” kompahijų Sėtų.
Žmonių sveikata.Su namų statyba ir pihihitt irti HŠaši žmonių sveikata, čia be jokio sunkumo valdžia galės paimti savb kOritrdlėh ViŠas ligbnihės ir klinikas, o savo saindon visus daktarus, dentistus ir niiršbš. Vaistų gaminimas ir aptifekos tdip pdt tiirėš btiti valdžio? monopoliu.Apšvie'tdš šHtJųe daugumas mokyklų ir daug universitetų jau dabar yra valdžios užlaikoma.’ Valdžid ttifės paimti visaš hidkyklaš ir universitetus, taipgi knygynus ir muziejus. Taipgi turės pagaminti ir višiemš pariipihti knygas ir mokslo reikmenis, •-.r. ■ • ‘ l •.Amerikos žmonės jau yrk įsitikinę khd He automobilių jie nčgali žmoniškai gyventi. Taigi jieins automobilius jau pasidarė gyvenimo reikmuo— patd^Uiiiui ir rfekreacijai. Todėl ii* kiitomobillų pramonė ir žmonių apftipinjmaš automobiliais, jeigu ne ttiojaiiš, lai neužilgo turės pereiti valdžioš žinion.Visi iki šiol paminėti dalykai yra reikalingiausi ir jų visuomeniškas gaminimas, reguliavimas ir distribucija yra pribrendęs klausimas.Kuomet Valdžia rūpinsis faniiėriaiš, procesuos ir pardavinės jų. produktus, užsiims namų statyba ir kontroliuos nanių statybai ir užlaikymui reikalingas pramones, užlai-

iš iŠ- 
tų

aprd-

technologijos išradimų tik todėl, kad iie išradimai butų suniažinę Didžiojo biznio kor- pbfacijų pelnus. Prieš Ameriką stOvi didėlis klausimas, kaip atgaivinti bėttiėtdėjahtį ihilžinišką Mississippi baseino klonį. Taš klonis kitą syk buvo turtingiausias, jo žemė derlingiausia. Kapitalistinis žemės vandenį, iškirto miškus, plėšė tų žemę, išsunkė tos že- Įttiėsė vdndenį, iškirto iriiškus.Pastebėtina, kad prie to klonio nualinimo bene daugiausia prisidėjo traktorius ir 
javų nekeitimas. Kapitalizmo idėja jieškojo greito pelno. Traktorius ir javų nekeitimas (Specializuotas sėjimas) tą davė. Kapitalizrnas neužiiirėjo kas bus toliau. Bet atėjo neišvengiamos pasekmės: vandens stoka, “išvalgyta” žemė, dulkių audros užtemdinanČios saulę, vargas, žriioriių bėgimas iš kitą syk turtingos žemės. North DakOta, Soutli Dakota, OhiO; Kaušas, Missotfri jau $įąmįięn šaukiasi pagęlbos. Atsteigimui šito didelio krašte valdžiai teiks imtis griežtos potvynių koųtroles, įvesti iri- gacijų, taisyti žemę, Sustabdyti dulkių diidras, prikelti vandens nuslinkiriio dugną, kasti štilriiuš ir tt. Tas darbas ne- gdlės būti pabaigtas į 20 įlietų.Valdžiai reiks atitaisyti ar dtgriivinti daug tokių visuomeniškai reikalingų dalykų, kuriuos kapitalizmas pagadino ar užslopino. Mississippi klonio būklė yra tik , vienas didelis pavyzdys. Išsibaigimas aliejaus, natUrrilio gazo, anglies, o ilgainiui geležifes ir kitų metalų valdžiai pasidarys aktualiu klausimu, kurį ji Svarstys ne pelno žvilgshiu, bet reikalingumo žvilgsniu.Užsiėmusi reikalingiritiSia gamyba ir alšteigiirio drirbriis valdžia negalės apsieiti taip pat nepaėmus savo žinion visų bankų, transportacijos, telefonų, telegrafų, radio ir distribucijos.Privat^škai inicialivai ir bizniui pelno tikslais tuomet Į paliks dar nehlaža sritis, bu- išradimai, iriažai reikalingų dalykų, kaip pavyzdžiui alkoholio, gaminimas, operos . (dar ncišmirusiėms turtuoliams kaipo vieta snus- tertij, retenybių gaminimas ir visų prabangos dalykų gaminimas. Valdžia taip pat gal neturės reikalo kištis į barbenu, bažnyčių, kliubų, kosmetikos, chewing gum ir grabo- rių biznį.

(Medžiaga šiems straipsniams e- 
miau iš sekamu knytru. kurias pa
tariu skaitymui:

. Bassett Jonės, “Dėbt and Prodnc- 
tidii,” 1984.

(J. C. Meariš and Bferle, “The Mo- 
dern Corporation and Private Pro- 
perty.“

A. A. Ęferle. .Jr., “Liątiid Claims 
Und National Wealth”, 1934.

Harbld Loeb and Associates, “The 
Chart of Plenty,” 1935.

Report of the Mississippi Valiey 
Committee, 1935.

Stuart Chase, “Government in Bu
siness“, 1935,

F. J. Schlink, “Eat, Drink ahd be 
Wary,” 1935.

(GALAS)
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KĄ ŽMONĖS MANO
Nosids

UžprAšymas

nes

TIKTAI

yra

SOUTH SIDE BREWING COMPANY

Politika ir augšciau

VERŠIENA kepimui

Lietuvių demokratų klitibaš 
15 wardoj tufejb mėnesinį su-

TARP MUSU 
BIZNIERIŲ

M. NORKUS
Res. YARDS 2084

j laikrodėlių 
U, taipgi ki- 
Taisorti. Ihik-

TIRPYTI , 
TAUKAI ....
ŠVIEŽI
ŠOLDEĖIUKAI

nervuotu-

ligos

Chicagiečiams 
Naujiena!

Pirmadienį, bal. 27 d. 2 vai: 
po piet Sherman Hotel, Clark ir 
Washington gat. formaliai at
sidarys skulptoriaus Pėtro Riki 
šos skulptūros darbų paroda. 
Paroda bus paruošta kambaryj

Kitų išdirbysčių Stalo 
mados pečiai po

24.95

Sekmadieni atidaro 
Duries Parką

Kalbama sąjunga dę- 
. Piežai už jo štraipš- 
tirie ūiišviečia {Vairias

mokriatų lygos pareiškė, kad jos 
nusistatymas it Uždavinys yra 
platus ir naudingas, tik valdy
ba trupučiukų nedarbšti.

24 d. gegužes piknikas tapo 
atšauktas, nes komisija patyrė 
kad tų dieną yra rengiama ir 
daugiau piknikų didesnių orga
nizacijų. Padengti tą. spragą 
liko nutarta surengti pabaigoj 
birželio naktinį pikniką. O ge
gužes pabaigoj valdyba apsiė-

PrKėjusį sekmadienį Dr. Al- 
ber't 1*. Hbfh, ,56 m., atėjo prib 
L. B. RbbėHs namų durų, kad 
atlankyti ligonį, čia suklupb 
dėl širdies atakos ir mirė.

ritė prdgds, tai atlankyti kalba
mą parką., Turėsite kUr kas 
daugiau smagumo, riegu lanky
dami Mičhigan ežero pakrąn- 
čius pačioj Chicagoj; kūh susi
grūdimas žmonių kuone visuo
met bdna perdidelis.

Aržuolo medžio 5-kių da
lių gražus Brėakfast Setai, 
kaip ant pdveikslo. Labai 

numažinta kaina —tik

Naujienų įkalty tb- 
ikAitytojAi prašomi

Tikrinama, kad JoKii T> 
žūtis bus teisėju

Pirmą kartą Chicagos lietu
viai girdės ir matys Lietuvos 
pasaulio keliautojų Stepo Jtibd- 
vaikio ir Vlado Vefbavičiaus 
kaltų, dairiu it Vaidiiiitrio Ua- 
landžib-Aprii tfiŠh. 29 d. Mdtjy- 
wdod 
2417-16 *W. 43 Štfė'ėi. čia tij 
diedą šiems pasaulio keliauto
jams bus parėhgimaš. Tad Visi 
turi ateiti j šį pareugidią, neš 
tUrtihgoj progianidj dalyvaus 
patys keliautojai, kurie papasa
kos daug įdomių dalykų iš savo 
kelionės ir Lietuvos, padainuos 
įdomių daihų, Suvadins iki aša
rų juokingą dalykėlį. Pabaigoj 
bus šokiai.

Taigi visi kas tik gyvas, ba- 
landžio-April mėn. 29 d. trečia
dieny, turi ateiti į šį nepaprastą

Pirmadienį atsidarys 
skulpt K Rimšos 

darbų paroda

$90.00 vertes iiioderništic 
Parlor Setai lik po

*49.75

sime progą ją matyti naujoje 
rolėje; kaip'b choremaisterką. 
Žinau, jog ir tame josios už
siėmime neapsivelsime, nes te
ko girideti, kad jai mokytojau
ti labai sekaši
nuoti, bet ir lietuvių kalbos ir 
rašybds pdmokbsė. šį kartą ga
lėsime sakyti, “Veltoj profe- 
s°r!”

KOricfertaš Atšibiis šį vakarą, 
bdl. 25 d., J. GHgalčib švėtai- 
tiėj, 3Š02 W. Armitagė avė.

įŽaiigd tik

itbtt BlŪg., DetrOit,

DAS....... MES NUMIERUČJAME IR
namams ir Mokykloms venetI

(ARTI W00D ST.)

Pąršaitį puikiai pažį- 
— leiskite tiesą pa- 

- galėtume pašukuoti

krautuvės ir 
čia jau ran 
metų. Jų ii 

Teko man vis 
reikia pripa- 

savo krautuvę

mus koncertas 
per fadio

1936 pavasario šimtai liau
ju madų Parlor Setai, iij 
stebėtinai žbiiias kainas 

$65.00 vertes po

32.00

Juškbs svetainėj

PeršikSl^ j niicškvą 
namą, Dabar randati

Geriausias laikas pirkti 
naujų drabužiam plovyklų. 
Pasirinkimas: Thor, Apex, 
WestinghoUse, Mdytdg, 
ABC, Bee Vac ir kitokių; 
sumažintos kainos nuo

parengimą, nes čia išgirsit ir 
pMf^atyšit tų, kų iki šiol iiėgir- 
dėjot ir nematėt! Pradžia 8 
Vai. vak.

riuo'sė Superior ir Circuit teis
muose. FalVėy yra kaitina
mas tuo, kad nfeteisėtomiš prie 
monėmis mėginęs išgauti Cook 
kauhtės pinigų. Falvėy turėjo 
užsistayti $5;000 bb'ndsą.

Šit Gražus, Naitjdš Mados 
EhgliSli Coaches, verti $29, 

parsiduoda tik už

16,95

:erne
KAMS

KIAULIŲ KOJOS 
KOŠELIĖNAI ... 
SVIESTAS

Bargain 
kiaušių Virtuvėm 
pečių, 
pečiai

krautuvės, kbrioi skelbiasi 
T^aujiendše.

Michiganb ežero pakrantėj, 
tuoj iiž Waukėgano, yra 1,500 
akrų žemes plotas skiriamas 
maudynėms, žaismėms,f pasivai- 
kščibjiinui ir t.p. Tai yra folinės 
Parik bf Illihbiš. -Rytoj, bhl. 26 
d., šis paikas taps atidarytas 
einaititįJū mėtų Sėžbhili: Kdš tii-

25 čbhiai ypatai; po programų 
Šokiai.

“Bijūnėlis” užprašo visus 
geros valios kaimynus ir drau
gus atsilankyti ii- sykiu pasi
linksmint.

VERŠIENOS KtlLŠĖ
svaras ........................

NAMIE DARYTOS
DEŠROS svaras .......
MĖSA DĖL SRIUBOS 4179-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd Si

Tel. Lafayette 3171 Tel. Hetnlock 8400
CHICAGO, ILL.

Didelė nuolaida ui senui dalykus mainant cnt naujų

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI 
Pirkite Dabar — Daug Sutaupysite

Chicagiečiams bus malonu pa
matyti fousij gėrb. svečia skulp
toriaus darbus, kurie primigs 
Lietuvos vaizdus ir lietuvio Ar
tojo tipą, čia matysime gar
sių P. Rinišbs “takykiiį” ir 
kittiš darbus.

RėikiA pabrėžti, kad skulpto
rių p. ferhšų rėsbektttdja to
kie žyfnųš ashiėhys, kaip AM 
Instituto direktorių^ Dk Ro 
bert Harshė, škūlptdrius Dr. 
Lorado Taft IV kiti meno autb- 
ritėtai

“Naujienose” Jap buvb pra
nešta, kad aptiekorius Charles 
Lindemeyer nušovė banditų, 
kuris mėgino padaryti holdopą 
aptiekoj adresu 7^0’0 Racinė 
avė. Pasirodo, kad nušautas 
jaunas vyras buvo lietuvis Leo 
Udelis, 21 m.

A. K. Rutkauskas, M. D;, 
šukuoja dr. šliupą, na, ir “iš
šukuoja” labai, labai senų grie
kų. čia, girdi, šliupas “išdū
męs užsienin”, čia,, klaušykiš, 
“išsirttpihęs iš dabartinės A. 
Smetonbs valdžios pensijų’', na, 
ir dėl to iiėsųs tokiu pavyzdžiu, 
kaip žydų Jėžūs arbA indusų 
Gandins.

p Tai “šutė”, kad nėra. Bet 
juk “dūmė Užsienin Aušrą pa
metęs likimui” (A. K. Rutkau
sko, M. D;, Šnekta šnekant) ir 
Juozas Adomaitis (“dėdė” šer
nas), ir daugelis kitų, nors, ži
noma, ihbnkėsnio kalibro lie- 
tuyninkij; o vis dėlto ir pats 
A. K. fiutkauskas, M. D., jų 
nešukudja ir griekų neieško. O 
jeigu neieško, tai jau čia labai 
aiški Riitkdusko tendencija — 
atkakli tendencija dr. šliupą 
pašukuoti sAvotiškomis labai 
kerštingbš galvos kaulo šuko
mis. Juk tokių griekų galima 
iššukuoti beveik iš visų senų 
lietuvnihkų sielos gaurų, o jau 
ypač iš Rtitkausko adoruojamo 
Gabrio...
štame ir 
sakyti —

kainos ant pui- 
gėsinių 

Ctown išdirbystės 
kaip išvaizda rodo

Amerikos lietuvių advokatų 
sąjunga priėmė rezoliuciją, ku
ria išreiškiama padėka p. Sta
siui Piežai, THiė Chičago Evėh- 
ing American rėdakcijoš štabo 
nariui 
koja 
niuS, 
lietuvių istorijos, muzikos ir 
kulitirbs lažeš ir kiitlė tilpo 
dfeiftaŠty The Chicago EVeriing 
AthėMcAfi.

Visi geria ir mėgsta AMBROSIA 
ALŲ nes jie žino, kad taš dliiš yra 
padarytas iš geriausios rųŠieš pro- 
atikiii-
Urmb (NVliolėšalefo kainomis pri
siūto į alinės ir kitas jštaigAš. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausitę greitų ir teisingą patar
navimą.

32Ž5 Sci. Litiiaiiiea Avenuc
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179

X KTKr-H : nn* rf.i-T z f;--! r,’ ■ M __________

IMokfiTi
Bahtnšą sdvititihiais ar 
rn ėnesinidis ism okeji- 

niais. . ,
Nėra pristatymo 

mokesnio.!

ROSELAND 
mėj 
ir krautuvių; tarpe jų užima 
žymią vietą R0SELAND FUB 
SHOP, INC., 11025 S. Michi- 
gan Avenue.

Savininkai šios 
kailinių dirbtuvės 
dasi per dvyliką 
tas namas y 
ką apžiūrėti 
žinti, kad j 
turi įrengę visai modemiškai, 

įtaisyti moderniški 
Sandėliai (Storage) ir tie san 
dėliai apsaugoti nuo gaisro, 
kandžių ir apsauga nuo Vagių. 
O prie to dar čia viskas yrd 
apdrausta.

Moterų kailiniai šioje įstai
goje turi pilną apsaugą.

čia netik Siuva riaujus mo
terims kailinius, bet taipgi ir 
pertaiso sehus pigiomis kaino
mis.

Šioje įstaigoje dirba lietu
vaite, kuri lietuvėms mbtbrimš 
visuomet suteikia mandagų ii 
malonų patarnavimų.

šios įstaigos skelbimas telpa 
kas subatą “Naujienose”.

(Sp.)

ATSIDARĖ NAUJA

MODERNIŠKA Bt
DOVANOS MOTERIMS IR1

mė surengti draugišką basket 
pikniką.

Baigiant susirinkimą prezi
dentas J. Damkus atsikreipė 
keliais žodžiais į Susirinkimą 
pAreikšddmaš padėką taip savO 
kliiibui, taip visiems lietuviams 
iiž skaitlihįų dalyvavimą norhi- 
hacljošfe. Sakb “tekis sutarti- 
iiAs yeikimas sudaro tvirtą spė
ką, o ypatingai politikoje, to
dėl, jeigu laikysimės tos pačios 
vienybės, tai John T. Zuris tik
rais bus teisėju. —J. S. V.

pįtąfį i ddrbį? Jei uis galėtu 
aT driųgiAū padėti j teisėtu 

priorię t šti geromis, pelu b galimybė 
nite; tSĮ —
ny; DdYid 
Mteriteari;

šį vAkarą horthsidiečiai 
rėsime linksmą pramogėlę, 
mustj jauiiiiblių “Bijūnėlis” 
rengia koncertą ir šokius, šį 
sezoną tai bus, taip sakant, 
“Bijūnėlio” ir naujosios moky
tojos “debiiitas”. Daug kartų 
esame matę ir girdėję mūsų 
“onuką 
veriutę vaidinant scenoje bei 
dainuojant kaipo solistę arba 
choristę, bet šį vakarą ture-

Išpardavimas
Siūloma Mažiausiomis Kainomis tniėštė

Ant puikiausių namams reikmenų.

Moderniška kailiriių 
išdirbystė ir krautu

vė Roselande

ROSELANDEURŠHOP,lnū
' , MANUFACTVRING FURRIERS 

Pašaukit Pullman 4720 ir musą bondsuotas ps 
siuntiriys tuo'jauš pas jus atvykš.

11025 Michi^an Avenuc
(rftfĖŠ StATE TEATRĄ)

Rožių že- 
randasi įvairių išdirbysčių

r TIK GERĄ
^ųibtos

MASTER WINDOW SBADE C0.
Š. J. Voridrak Tel. Lafayette 4560.

Langam , Uždangalus Padarome ant Užsakymo
FIRANKOM / " ''

TAVERNO
1803 WEST 47th STREET

Peoples
KRAUTUVIŲ 

dIdis

20 Metų Sukaktuvių

Čia laikoma visų geriausių 
išdirbysčių Refrigeratoriai, 
parduodami prieinamiau- 
siomis kainomis mieste, nuo

•69.50
ir augščiau.

Warantas išimtas 
politikieriui

Išinite warAhtas Htigh Pai
ky, klbrkui džiiirėš kambd-

jį tikromis “stokjardų” šuk& 
mis. ?

“Laišvariianybė Dr. J. šiitu 
a yrą ‘Ided fix’ ”, sako A. fc.

kaušknš, M. D., ir savo Ar
gumento stiprybę užakcentiid- 
ja su tūla Marijona ir akuše
rių diplomais. Labai galimas 
daiktas, kad A. fe. Rutkads^- 
kas; M. D., yra neblogas akU 
šėtiš, bėt psichologas, šiaip Ar 
taip, jis ytd riėkdks; Juk kuriė 
pažįstamo dr. šiidijų, tai jau 
kuo geriahšia if žihome, kad 
jiš dAugėlį kartį yfA kunigams 
kapittiliavęs, — šii; Uet ir švėii- 
tų moterystės šAkrAihentą iš jų 
rdnkiį pMėiilęŠ! d juk abe-jbti 
netenka, kAd iUHiitieji saVd 
sifelojb fikstibių iAįSvamanyBes 
idėjų taip ibhAfvAi, kaip dr. 
Šliūpas, kuhigAihš fifepasiduoda; 
vAdiriasi, sAtb pdštevumo ne 
blaško, lyg tėjAš “bobos pa
durkus”. TAi Aiškį;

Gafe šito rAšihėiib turiu pa 
sdkyti štai daf kį: Galima ir 
blusinėtiš iri UtittėtiŠ; kaip, pa
vyzdžiui, A. fe; feutkauskAS; 
M. Ei; dArib; if pMštikuoti, pH- 
khaisioti rhėhkhi^kiį, kurie ti- 
sdombnes vėikėjb gyvenime ir 
dArbUotejė’ į vyk b PHfeš keturias 
dėšimtis Ai- dOglAti metų, bėt; 
reikiA tiesą šAkyti; kad toks 
blUsihėjirtiaš hiėkdm garbės 
nėdarb.

ŠfekAntiš iš ėilėš Gėiieral Mo- 
tdrš riadib kbhfcėMdš bris traiis- 
liUbjamas sekrnadiėriio vakarą, 
baįaiidžio 26 d., nito 10 iki 11 
valandos. * Programas bu^ 
transliuojamas iš stoties EDST 
pfet 66 stbčių tinklų. šiaihe 
programe žvaigždė solistė bus 
tarptautiniai žinoma dainiriiip 
kė Florence Easton, dramatinis 
šoprArio. General Motors or 
kestraš ir dainininkai išpildys 
bilę žymių kompozitorių kuti- 
hių. Pdsiklausykitę.

Didžiumą 
LIGŲ

atsirhiHdA htio nešvarumo žarnose
Galvos, skaudėjimas, ^kįlvįpp- 

gOs, pejįsteąlclymas, (nervuotu- 
mąs, yidiirią uŽkietėjiiriaš, ink
stą ligos, nemiga; odės ligos, 
rėuriiątizmas1 it lt.' yM priežasti
mi, susidariusią nuo pri$innkų- 
p.ų nuodą žarnose. Pašaįiįikit 
tuos nuodus, pasiliuosubkit ir nuo 
tą negalidVimą.
, Labai švelnus, ir geriausiu 
tarpininku., organizmui , išvalyti 
yra,. Ųcco Herbolene. Pabandykit.

PArSidboda visose vaistinėse.

ŪNiVEftSAL 
Mediči ne co»

1901 Hetvey Street 
cnieagt), imtibiš

-ir- ‘A.-‘k """ ‘ -

Įstokite Į Roseland 
FU R COAT CLUB 

1934—1937
Nauji Styliai 

Jau čia!
Pirkit ateinančiai ž i e- j
mai kailinius DABAR 

ir SUTAUPYKIT!

tlžlaiko didėli pąšitinkihįĄ 
šios -triados tAfikii ‘ 
^yrišką ir mbrerii 
tokių brangenybių

*< ' M n

■ufriiįii’i i? m'm V ii '‘iii M " T T ', žrrr“ “ -r- » r -'i.*
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Jūsų

bendroj konferenci- 
buvo susirinkusi tik-

atliekama privatiškame ofise, taip, kad sko- 
negarsinam ir nėra reikalo jūsų draugams,

Gillespie, 
socialistų 
į Illinois

B'

Amerikos, 
Darbo Fe*- 
Morrisonui 
šeštadienio

PEORIA, III. — Vietos so
cialistai ruošiasi Pirmos Gegu
žės dienos masiniam mitingui. 
Svarbiausias kalbėtojas bus 
Raynold Hoover iš Mt. Morris

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

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

atsitikimui ko- 
"■ FINANCE 

Namon, prezidentas šios korporacijos, 
dėl ypatiškų arba šeimyniškų finansinių

DODGE
Ui AUTORIZUOTAS SANDĖLIS

Išmainant automobilių, jums duosime daugiausiai į visą Chicagą 
Tuojaus pristatome visus modelius ir spalvas.

100 Pavartotų Automobilių Pasirinkimui

♦ 
visuomene jas parems.» Pažiu- Alfonsą ir Adeline Daujotus, 
resim.

R
i

Iš socialistą darbuo 
tės Chicago j ir 

Illinois
Antroj 

joj, kuri 
siu aptarti klausimus surištus 
su rengiamu apvaikščiojimu 
Pirmos Gegužės Dienos, dar 
buvo 164 nauji delegatai at
stovavusieji 74 organizacijas. 
Tokiu budu su pirmosios kon
ferencijos dalyviais susidarė 
grupė 600 delegatų atstovavu
sių daugiau kaip 500 organi
zacijų. Komitetas susidedąs iš 
100 artistų ir technikų pasi
siūlė su savo patarnavimu pa
radui sutvarkyti.

Chicagos paradas Pirmą Ge
gužės Dieną susirikiuos Grant 
Parke, ties Monroe gatve tarp 
3 ir 4 valandos popiet ir pasi
dalinęs į penkius pamatinius 
skyrius pasileis maršuoti ML 
chigan bulvaru link Randolph 
gatvės, o Randolph gatve iki 
istorinio Union parko, kur 
įvyks masinis mitingas.

Parado skyriai bus šitokie: 
vaikai ir vėliavos, unijistai ir 
bedarbiai, fraternalės organi • 
zacijos, politinės darbininkų 
partijos ir kultūrinės ir jau 
nuolių grupės.

STREATOR, III. — Vietos 
socialistai Gegužės Pirmą Die
ną laikys masinį mitingą. Kai 
bes John Fisher iš 
amatu anglėkasis ir 
partijos kandidatas 
gubernatorius. 

’---O--
WAUKEGAN, III. — Wauke- 

gane, Ilk, Gegužės Dienos mi
tingą rengia Central Laboi 
Council, socialistų ir komunis
tų partijos bendrai. Mitingas 
bus laikomas Slavonic Hali, 

* prie 10 gatvės ir McAllistei 
avė.

\ -----O-T-

■ Socialistų Partija Chicago j. 
sulig Amerikos’ Darbo Federa
cijos pakvietimu, yra viena iš 
grupių remiančių masinį mi- 

.. tingą, kurį rengia
Illinois ir Chicagos 
deracija Herbertui

; Ashland auditorijoj,
- vakarą, bal. 25.

Kliubietes rems 
Skulptorių Rimša
Pereitą trečiadienį įvyko

* Chicagos Lietuvių Moterų Klu 
bo mėnesinis susirinkimas, Bis 
marko hotely, kuriame dalyva-

■' . vo daug klubiečių ir vieš-
• niu.

Laikytame susirinkime klu- 
- bietės nutarė rengti gegužės 

mėnesį “Card Party” kur nors 
pietinėj dalyj Chicagos artimoj 

? ateityj. Vieta ir diena bus pra 
nešta vėliau. Įvykdinti tam 
darbui išrinko ir komitetą iš 

; p-nių Kelios, Vežei, Zalatoris 
■ ir Vizgard, kurios, žinoma, ne 

sigailės nei darbo, nei pajiegų, 
kad Parę padaryti žingeidžią 
ir naudingą.

Be to, klubietės nutarė pri
sidėti su savo darbais prie ren
giamos skulptorio Rimšos pa 
rodos Sherman viešbutyje. Mat, 
jos skiria iš savo eilės po dvi 
nares į dieną į parodą, kolei 
ji bus. žinoma, jos tenai pa
gelbės p-nui Rimšai prižiūrėti 
jo eksponatus, kad jų kas ne
sugadintų bei jais nepasinau
dotų.

Klubietės numato, kad joms 
bus reikalinga daug kapitalo šį 
metą, mat, daug beturčių jąu 
atsišaukia į jas ir prašo jų 
pagelbos. Tai jos tam tikslui 
ir nutarė surengti ateinantį ru
denį didelį Bazarą ir šokius; 
taip darydamos, jos tikisi, kad

Iš Howell House 
darbuotes

Howell Neighborhood Hou
se, 1831 So. Racine avenue, pa
tieks ketvirtą metinį Bar-Dor, 
Baled-Hay and Ringless cirką 
penktadienį ir šeštadienį, ge
gužės 1 ir 2 dd. Pradžia abi 
dienas 8:30 vai. vakaro. Per
statymas taipgi bus duotas ir 
šeštadienį popiet. Įžanga vi
siems veltui.

Alfonso ir Adeline 
Daujotu sunaus Do- 
• naldo krikštynos

• /

šeštadieny, bal. 19 d., įvyko 
graži krikštynų puota pas pp.

4407 So. Union avė. Tai buvo 
jų sunaus Donaldo krikštynos.

Kadangi pp. Daujotai yra dar 
jauni, ir ši garnio dovana — 
gražus ir sveikas sūnūs—buvo 
dar pirmutinė, tai jie ir suren
gė gražią puotą.

Kūmai arba krikšto tėvai bu
vo plačiai žinomi Chicagos biz
nieriai, p. Liutkus, 2330 Blue 
Island Avė. Tavern savinin
kas ir p-nia Bbnes, ($00 So. 
Hermitage avė., kuri užlaiko di
delę bučernę ir grosernę.

Krikštą suteikė klebonas 
Martinkus Chicagos Heights 
bažnyčioje.

Krikšto puota tęsėsi porą 
dienų, kur svečiai prie1 skanių 
valgių ir gėrimų gražiai laiką 
praleido.

Liznieriai dalyvavo krikš
tynų puotoj: p. p. Chukriai, 
736 W. Cermak road; J. K. 
Sharkiunai iš Roselando, R.

Budrickai, pp. Shimaki, p. So- 
ri§ iš Cicero, pp. Sabaliauskai, 
p. ’Hotto Krauze, p. Josephine 
Piktuzis, John, Piktuzis ir kiti.

P-nia Adeline Daujotienė, 
jaunoji motina, yra Chicagos 
lietuviams žinoma kaipo gra
žuolė. Pora metų atgal ji da
lyvavo “Naujienų” gražuolių 
konteste ir ėjo vardu p-lės 
Adeline Šoris iš Cicero. K;n-

teste ji gavo daug balsų.

Kaip jaunieji tėvai pp. Dau- 
jotai, taip pp. Piktuziai thria 
širdingą ačiū kūmams, krikšto 
tėvams už taip gražų patarna
vimą ir apdovanojimą jauno sū
naus ir visiems giminėms ir 
pirotos dalyviams už skaitlingą 
ir gražų pabaliavojftną.

—Senas Petras.

PROGRESS
Krautuvėje eina didis 3-jų metų

SUKAKTUVIŲ IŠPARDAVIMAS

Buicks—1931, 1932—4 durių se
danai ir coupes, 6 vielų ratai, 
tronko rackas, karštu vandeniu 
šildomas—90 dienų ga- $90 R 
rantiįa už taip pigiai kaip & 
7 Plymouths—1933, 1934-^4 durių 
sedanai, Naujas kainuoja $870, 
taipgi roadsteris tik $245

Yra taipgi daug ir kitokių. Tie automobiliai buvo privatinių žinomų 
asmenų rankose ir turi tokią garantiją kaip ir naujieji.

automobilis bus priimtas kaip pirmas įmokėjmas, o kitą išmokė
site po <$25 kas mėnesį.

DODGE DEALER
šis Sandėlis veikia jau 15 metų.

2720 N. CICERO AVĖ

10 Dodgeš—1933, 1934—4 durių 
sedanai—dvigubas hornas, apsau
gos stiklas, Naujas kainuoja
$1150. Parsįduoda tiek $QOĖ
pigiai kaip ..................... wfav
5 Fordai—1933, 1934, 1935 — 4 
durių ir 2-jų durių sedanai. Ge
riausiam stovy, mažai 
važinėta tik už .......

ant geriausių Refrigeratorių 
Naujausių ir Gražiausių

Produktas General Motors Company
1936 Metų Mados

FRIGIDAIRES
TTž prieinamiausias kainas visiems

Lietuvių Tautiškų Kapinių 25 Metų Jubi
liejaus ir Istorijos Knyga

Gerbiamieji!
Liet. Tautiškų Kapinių Valdyba ir Komisija ragina Tams

tas ir kartu kviečia pradėti rengti rašyti savo atsiminimus. Ei
lė metų jau prabėgo, kaip gyvuoja Chicagos Lietuvių Tautiš
kos Kapines. Jų pergyventos dienos mums daug ko pasako. O 
dar labiau atsispindės musų akyse tie darbai, tos kovos ir gra
žus 
apie 
bus 
dai.

TEMYKIT!
Skolinant pinigus nuo $25.00 iki $300.00 be 
komiso, ir nėra jokių kitų kaštų—tik lega- 
liškų mėnesinį nuošimtį ant neišmokėtos su

mos ir nereikia jums turėti nuosavybės, 
nejudinamo turto.

• ' ■ '• O 1■ ■' *■

Paskolų duodam ant jūsų parašo, jei dirbate, vedušiemš' ir neve- 
dusiems, taipgi ant baldų (furniture) ir automobilių, lengvais mė
nesiniais išmokėjimais, nuo vieno iki 20 mėnesių. Galima visus 
pinigus atmokėt kada tik norint.

Dabar nuošmtis yra numažintas ant paskolų iki $300.00. štai 
kokie žmonės kreipiasi j musų ištaigų dėl paskolų: fabrikų darbi
ninkai, komercijos darbininkai, amatninkai, biznieriai, profesiona
lai, mokytojai, miesto valdžios darbininkai ir kiti.

Jeigu jums reikia tuoj gauti pinigų kaip tai dėl taksų mokėjimo, 
morgičių nuošimčio, spęcial assessments, pataisymui namo, pirkimo 
automobilio—biznio—baldų (furniture)—drabužių, 
kios nelaimės, užmokėjimo daktarų bilų, advokatų bilų, krautuvių 
bilų .arba dėl kitų reikalų, kreipkitės tuoj j NAMON 
CORPORATION. Julius .” 
žino geriausi išrišimų 
problemų.

Paskolos transakcija 
lininko biznio niekam 
giminėms ir kitiems žinoti. Taipgi tame pačiame ofise randasi 
Real Estate ir Apdraudos Departamentas.

Mes parduodam ir perkam morgičius, namus ir ukius.

NAMON FINANCE CORP
6755 SO. WESTERN AVĖ.

Phone Grovehill 1038
CHICAGO. ILL.

DIDŽIOJI “NAUJIENŲ” EKSKURSIJA
TIESIOG Į KLAIPĖDĄ

LAIVO NEMAINANT

MOTORLAIVIU GRIPSHOLM 
Ilgio, 575 pėdų: pločio, 74 pėdos; 18,000 tonų reg. tonažas: 23,000 tonų įtalpos 

IŠPLAUKIA IŠ NEW YORKO

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

I Klaipėdą atplauks birželio 10 <1., 1 vai. po plet

Motorląivis Gripsholm yra nepaprastai švarus, moderniškas su ge
ra ventiliacija. Skanus ir įvairus maistas. Patarnavimas maloniausias. 
Kelionėje bus visokių pramogų: šokių, muzikalių koncertų kasdien ir 
kita. Kambariai dideli, švarus ir gerai įrengti. Erdvios salės. Platus 
deniai įvairiems sporto žaidimams ir pasivaikščiojimams tyrame jurų 
ore. Reikalaukite ekskursijos brošiūrėlės.

Ekskursija užgirta Liet. Lalv. Agentų Sąjungos Amerikoje.
Platesnių žinių ir laivakorčių kreipkitės *

LITHUANIAN NEWS PUBLISHING CO., “NAUJIENOS”
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

AUTORIZUOTA AGENTŪRA

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

praleisti vakarą jų užeigoj. *

New Century Tavern
3149 South Halsted Street

Tel, VICTORY 2679. CHICAGO

Malevų Speniais
NAMAMS MALEVA, balta arba 
spalvuota ..............    ' Gal. vOV
GRINDIM IR TRIM VARNIŠAS

Galionas   ...................... ........ vOV
M ALE VOS ar VARNIŠO REMOVER OQA

Galionas ........   Ovb
SCREEN ENAMELIS. O C a

Kvorta  ...i....
ŠEPETYS malevai 4 inčų, 

Special  i................... f
ED. STANKIEWICZ

Sienom Popiėra—Maleva ir Varhišas.
1747 West 47th Street

boulevardį ižu mes pristatom visur

NEW PRICES 
AS L0W AS

’IOG
NO MONEY 

D0WN

pjiMĮMįlg MADE ONLY -BY GENERAL MOTORS

Look for this Name* Plato

General Motors Frigidaires turi visus vėliausius page
rinimus reikalingus dėl 
riaus.

i

moderniškiausio refrigerato-
Ir tie pagerinimai yra faktiškai paremti kad:

1— Mažesnės išlaidos dėl operavimo,
2— Pilnas saugumas maisto užlaikymui,
3— Daugiau ir greičiau ledą sušaldo,
4— Daugiau vietos maistui patalpinti,
5— Penkių metų patarnavimo apsauga.

ONLY CHKACO YARD WITH ALLTHE 

VVORLD^.A) ■< 
» FAIR į|J 
iLUMBERiEH'a

Matykite naujus Frigidairies PROGRESS KRAUTUVĖ
JE.—Duokite užsakymus anksti, nes dabar kainos ant 
Frigidairies yra žemesnės šiame išpardavime.

PARSIDU0DA

Galite pirkti
n $ 106.00 ir 

augščiau

PLUMBERIV
ĮRENGIMAI

Palyginkit
Musų Žemas

KAINAS!
SYTAI IR DURYS 
ir 1x4 Flooring 

padaromi sen
sacingai pigiomis 

kainomis.

Sudedame vanas 
ir sinkas už 

žemiausias kainas

Naujas Uždengimas
Pilnas naujas izoliuotas uždengimas 
(sheeting) Nepraleidžia vandens, užtik
rina nuo žiurkių ir ją 
purvo. Arkužo mieros
4 pėdos x 5 pėdos. “
Štuka ................................ TVV

.... .... <

M A T I?VnQ l,ž CASH IR BE 1V1.A-I.lj.rj V v Jo PRISTATYMO
Labai geros rųšies ma- 

. lovos. ■ Specialiai žemos 
kainos. ^9 r B ..
Galionas ...........................

Turime visą Sherwin-Williams 
ir Duch Boy Baltąją Alavą 

(Lead).

STOGAMS POPIERIUS 
Stambus geriausios TųŠies 

(P X * T ’ish pinigus
Musų $ 1 /I Q lr, ROČKOS 
Kaina | B W ,,r,Ht“‘-v,no 

GERIAUSIOS RŲŠIES

GERIAUSIOS NAUJOS ŽOLY
NAMS TVOROS 42” AUKŠČIO.
U.. S. Steel Corp. ‘ 
išdirbystės. Pėda ...........-.......... /—T'

Tikrai naujas plaster board 3/8 colio 
storio už 1000 ketvirtainių 
pėdų ............... ....... ......................

LENTELES kaip naujos 
Ryšulys ..... ........... ............. ..........

Geriausias insulating board % colio 
storio, 4x6 iki $xlO už 
1000 ketvirt. pėdų -1............. .

2x4 coliai, kaip nauji < gk
pėda ............ ....................  * T

1 1 1111 ....... . ” 1 ---------- --

Truputi pavartoti plumberlų įrengimai, vanos, sinkos už numažintas kainas —- 
PERSITIKRINKITE MUSU KAINOMIS. 

Įvairus sytai ir durys žemiausiomis kainomis.
Įvairins ištvermės stiklai už jusų kainą,

2x0, 2x8, 2x12 rąsteliai—1x6 iki 1x12 I). and M. lentos*, kieto medžio.

Didelis Pasirinkimas Visokių Bargenų
Pirm Negu Pirksite Užeikite į Musų Sandelį

' "Įopen ALL DAV 5

3800-50 S. V/ESTERN AVĖ
Po pietų skambinti—Archer Avė. ir Western 

Išpardavimas aprubežiuotas. 
Neparduodame pirkliams.

IMTI

ant PROGRESS KRAUTUVĖS 
išmokėjimo plano.

3 METUS LAIKO IŠMOKĖTI.
Nuolaida už senas ledaunes.

lengvo

tureC°
3222-24-26 SO. HALSTED STREET

Vedėjas J. KALEDINSKAS 
Tel. VICTORY 4226

Pasiklausykite Progress Krautuves radio programų iš 
stoties WGES pedėlioj 11-tą valandą prieš piet

GALITE GAUTI
■-'S'/-- • * rVl -J j ♦ T ‘ į‘ • '< į.

Paskolas Dėl Pirmų Morgičių
Pagal Direct Reduction Planą

PARANKUS,TAUPYMO SKYRIAI, SU AUGSČIAUSIU » 
■ PEI.NU, PAGAL OAYTON PLANĄ.

KEISTUTIS LOAN & BUILDING
■Šjreėt. ■"':

IS-R



ŽINIOSMUZIKOS

Rašo NORA

PARENGIMAI

82th and Kean Avė, Willow Springs

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

PADĖKAVONĖ

demonam
Gerkit ir Reikalaukit ALDONA■■ta.

SADULIUTE

A. A. ALDONA SADULIUTĖ

ilsies Tu

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu 
Kentncky 
Bourbon

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

Lietuviško*
Degtini*

naThan
KANTER

iš sto-
nuo 8

“Bijūnėlio’
3802 West Armitage avė
7:30 vai. vakaro

mažyte, 
mylima!
išgelbėt norėjom, 

bet negalėjom

Naujienų Spulkos 
Narių Atydai

nubudime 
tėvų Petrą 

sesute Juliją ir

Marųuette Park Lietuvių Amerikoje Piliečių Kliubas laikys mėne
sinį susirinkimą 26 dieną balandžio 2-rą valandą po pietų 
bažnytinėj svet 
te visi nariai atsilankyti į šį susirinkimą 
dau'g svarbių dalykų aptarti kliubo naudai. F. B., koresp

68 gatvės ir Washtenaw avė. Malonėki- 
nes randasi

Lituanian News Lban and 
Building Ass’n metinė apys
kaita baigėsi kovo 31 dieną.

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

T. Rypkevičius, sekr.

aplinkybės, kad ne
galimybes ir laiko tę- 

muzikos studijas

cigarai, cigaretai ji 
‘"21/ Platforma dėl 
draugijoms, išvažiavi- 
►arėms. Savininkai

namu statytojai 
šimtai užganėdintų

Peter Pranskus Tavern 
Musu naujai atidarytoj ir gražiai iš
puoštoj užeigoj visados randasi ge
riausios rūšies degtihč, vynas, alus, 
cigarai, užkandžiai'ir mandagus pa
tarnavimas. Kviečiame vifeus drau
gus, pažįstamus ir Marquette Manor 
gyventojus atsilankyti i musu užeiga 

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

dainininkų, muzikantų 
veikimas ptogte

geros rūšies 
degtinė ir cigarai____

Savininkai
Tel. CanaI 7522

DAUKANTAS
su šiuo pasauliu 
d. 3:45 vai.

, sulaukęs pusės
gimęs

par.

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

- GEORGE MEAT MARKET & 
GRO8BRNB

Nauji žiriones perėmė bizni mUsu bii- 
černe ii* grošernę if visados yra di
delis pasirinkimas šviežių maisto 
reikmenų tiiėšŪS ir grošeriO už pri
einamas kainas. Kviečiame brighton- 
pąrkieČiūs atsilankyti i musų buČernę. 
Yra gražiai užlaikotna ir mkiidagus 
patarfiaVimas.

J. DAMBRAUSKAS, savininkas 
4501 So. Talirtan AVė.

Tėl. Lafaįtette 8357

visus gimines ir draugus į bažnyčią ant

dienį, bal, 25 d 
Programas bus labai įvairus. Pildyme jo dalyvaus Chi- 
cagos Lietuvių Vyrų choras, solistai ir pianistė p-lė Je- 
čiutė, kuri pasirodys pirmą kartą lietuvių tarpe.

—Kviečia Komisija.
“Biju’nėlis”, northsidčs jaunuolių draugijėlė, rengia koncertą ii 

pasilinksminimo vakarą šeštadienio vakare, balandžio 2( 
25 d., J. Grigaičio svetainėje, 3805 W. Armitage Avenue 
Po programo šokiai. Pradžia 7:30 vai. Įžanga 25c. ypatai 

Nekalto Prasidėjimo Panelės Švenčiausios parap. choras, Brigh 
ton Parke, stato scenoj operetę “Klaipėdos” Julė”. Opere 
tėj daugybė gražių liaudies dainelių. Operetė bus pasta 
tyta gegužės 3 dieną. Pradžia 7:30 vai. vak. . Chorai 
kviečia visus mčgiančius gražius Vaidinimus atsilankyt’.

SPRING INN
Musu užeigoje visados geros rūšies 
degtinė, alus, C. 
skanus užkandžiai 
šokių veltui, c 

mams ir parėn

21st Place Tavern &
Restaurant

Stekai, porčępai ir kiti šilti valgiai 
Bismark alus

ANTANAS IR AGNĖS STUK AI
C

701 W. 21st Plato

Mirė Balandžio 25 d., 1934 
Kietais, sulaukusi 17 trietų 
amžiaus. Palaidota Baland
žio 28 d. Lietuvių Tautiško
se kapinėse.

Paliko giliam 
motiną Juliją. 
Sadulus, 
giminės,

LAIVAS LINKSMYBĖS 
WCFL — 7 VAL. 
VAKARE.

Mus’ namas buvo dangus 
Kai Tu jame gyvenai. 
Tau mirus paliko tuštuma... 
Kurios jau niekas neužpildys.
Kaip tankiai mes einam taku. 
Kuris mus lydi prie kapo...

Saliitatas Driig & 
Chemical Co.

Salutaro Bitėris yra viėhas iš geriau
sių Biterių ką šiandien randasi ant 
marketo. Jis žinoihas kaipo gera gy
duolė dėl viduriu ar kitų nesmagu
mų. Plačiai yra parduodamas aptie- 
kose ir vartojamas. Tavernose geras 
gerti su aėgtine ir be degtinės. Rei
kalaukite visi it visados Salutaras Bi
telio. Pašaukite telefonu Ganai 1138. 

639 Wtot 18th St.

Ryt, nedeldienį, litą valan
dą priešpiet i'eguliaris sekma
dienio radio programas, kuriuos 
leidžia savo lėšom ir pastan
gom Progress Furnitu’re Com- 
pany Krautuvė, 3224 South 
Halsted Street. Patirta, kad 
programo išpildyme dalyvaus 
harmoningas Progress Vyrų 
duetas, kvartetas ir kiti, ku
rie visi turi pasirengę daug 
gražių dainų. Prie to bus mu
zikos, įdomių kalbų ir svarbių 
pranešimų. Kalbės advokatas 
K. Gugis apie teises, o progra
mo Vedėjas J. Romanas pateiks 
daug įdomių žinių iš Progress 
krautuvės Bjų metų sukaktu
vių išpardavimo, kuris šiomis 
dienomis šioje krautuvėje ei
na pilnu pasisekimu. Taipgi 
padarys daug svarbių visuome
niškų parengimų pranešimų. 
Nepamirškite pasiklausyti.

— Repo xxx

Bumside—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 

koncertas ir šokiai J. Grigaičio svetainėj, 
Įžanga 25c akmeniui. Pradžia 

Kviečia visus Valdyba.
Upytiečių Draugiškas Kliubas rengia Bunco and Card Party su 

šokiu’, kuris įvyks sekmadienį, balandžio 26 d., 3 vai. po
piet Hollywood svetainėj, 2417 West 43 st. Visi upytie- 
čiai ir draugai yra kviečiami atsilankyti ir kartu su mu
mis laiką praleisti, nes pirmą kartą yra rengiamas toks 
parengimas. Prašome visus atsilankyti laiku, nes kada 

' yra pažymėta, tada parengimas ir prasidės.
—Kviečia Komisija.

Kupiškėnų Kultūros Draugija rengia nepaprastą vakarą šfešta- 
Neffo svetainėje, 2435 S. Leavitt st.

MIKOLAS
Persiskyrė 

balandžio 24 
1936 m., sulaukės puses am
žiaus; gimęs Telšių apskr., 
Tryškių par. Maklonų k-me. 
Amerikoj išgyveno, 23 metus. 
Paliko dideliame nuliudime mo
terį Elzbietą po tėvais Pau
lauskaitę, o Lietuvoj tris sese
ris. Kūnas pašarvotas randasi 
4452 So. Hermitage avė.

Laidotuvės i vyks antradieni, 
bal. 28 d. 8 vai. ryto iš namų 
i Šv. Kryžiaus parapijos baž
nyčia, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, 
o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kaziiniero kapines.

Visi a. a. Mikolo Gaukanto 
gimihės, draugai ir pažištami 
esat nuoširdžiai kviečiame da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Moteris ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja lai
dotuvių direktorius J. F. Eu- 
deikis, tel. įįards 1741.

Rockwell 2020

O jame
Jaunutė, visų mus
Nuo mirties Tave
Nors labai mylėjoiii-

Motina, Tėvas ir Sesutė,

JONAS BRUŽAS
Persiskyrė su šiūo pasauliu 

balandžio 22 dieną, 3:45 vai. 
po biėt 1936 tų., sulaukės pu
ses amžiaus, gimęs Ukmergės 
parap. ir apskr., Leičių kaime.

Amerikoj išgyveno 24 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

Mylimą rtioteri Teresa po tė
vais PfosčeViČiute, dukterį Ire
ną, sunu Norman ir giminės, 
o Lietuvoj motiną, tėvą, 2 se
seris ir broli.

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

Laidotuvės ivyks pirmadieni 
balandžio 27 diena, 9:00 vai. 
ryto iš namų i Šv. Juozapo 
parapijos bažnyčią, 88 PI. ir S. 
California Avė., kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš tėn bus nu
lydėtas i šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jono Bružo gimi- 
nes, draugai ir pažištami 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. Ęudeikis, Telefo
nas Yards 1741.

(ypatingai turiu omenyje tą 
vienintelį Povilą Stogį); pri
augo daug jaunų dailės mylė
tojų 
visas musų
suoja ir žengia pirmyn ir musų 
reikalavimai didinasi.

Todėl, kuomet Kanklių Cho
ras statė šią operą, kuri turėjo 
tokio pasisekimo praeityje, ir 
prie visų viršpaminėtų reika
lavimų, tai buvo susidūręs su 
problema palygnimo — ir šis 
visuomet yra opus dalykas.

Negalėtum duoti šiam pas
tatymui augšČiausią pasiseki
mo žymę, buvo netobulumų ir 
trukumų, didžiausias iš kurių 
buvo aiškiai jaučiama stoka 
tvirtos režisūros rankos. Ant
rą, ne visų dalyvių žinojimas 
savo rolių, kenkė ir tiems ku
rie buvo prisirengę.
VISI JAUNI TALENTAI

Aif A.
POVILAS ŠALINTIS

Persiskyrė sų šiuo pasauliu 
balandžio 23 dįėną, 11:45 vai. 
rytą 19Š6 m., sulaukęs pusės 
amžiąųs, gimęs Panevėžio ap., 
Kuprališkių mieste.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Oną po tėvais Gailiūtė, 
sumj Pbvylą, podukrę Kleofa, 
posūni Juozapą, pusbrolį 
Lotus ir jo šeimyna ir brolie
ne Walintienę ir jbš šeimyną, 
o Lietuvoje brolis Mikolas ir 
šėsiid Nastaziją.

Kūnas pašarvotas randasi 
Blake-Lamb Funeral Home 712 
West 31 St.

LaidotUvės ivyks pirmadienį 
balandžio 27 dieną, 9:00 vai. 
ryto iš koplyčios į šv. Dovido 
parapijos bažnyčią, 32 ir Etne- 
rald Avė., kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
siela, o iš ten bus nulydėtas 
iš Šv. Kazipiiero kapines.

Visi a. a. Povilo Walinto gi
minės, draugai ir pažištami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Moteris, sūnūs, podukrė, 
posūnis it giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius M. J. Lamb Jr., Telefo
nas Victory. 1158,

dintoja ir sceną pažystantiš 
žmoguj p. Kvedarenė turi ne
mažą gabumą. Ji susigaudo 
ir pritaiko visokioms apysto- 
vom, kurios bevaidinant susi
daro.

Kostiumai ir scena buvo 
įdopius ir choras įnešė savo 
dalį gyvumo į Šią komediją.

Aišku, kad už visus. šio pa
statymo pasisekimus kreditas 
priklauso Kanklių Choro ve
dėjui, Antanui Kvedarui.

Nurašius Visus trukumus 
šio perstatymo, pas Šią rašyto-.! 
ją vis dar pasilieka nemažai 
kredito Antanui KVedato nau
dai, kurį jisai užsipelnė už jo 
gabumus ir darbus muzikalią 
veikalų pastatytnė praeityje. . • - f
Genovaitė Gfedraitienė- 
Dainininkė Naujoj
Rolėje

Nors ir skūbinomčs iš vienos 
opėrėtės1 į kitą, tačiau po ^‘Bai
laus Daktaro” atvykus į “Sil
viją” radome pirmą Veiksnią 
jau įpusėjusį ir išklausą liku
sios dalies šio veiksmo gailėjo
mės, nes veikimas ėjo taip 
sklandžiai, be jokių paūzų, so
listai, merginos ir mišrus choras 
su tokiu tikrumu dainavo ir 
vaidino, kad buvo tiesiog' ma
lonu žiūrėti ir klausytis.

Kadangi buvo tamsu, kuomet 
įėjom svetainėn, tai tik per
traukoj programe pastebėjom, 
kad už visą Veikimą ir režisū
rą, kuris taip labai aiškiai puo
lė atydon, kreditas priklauso 
ihusų visų mylimai dainininkei, 
Genovaitei Giedraitienei, ši ga
bi artistė turi paslėptų talen
tų, kurie vis laikas nuo laiko 
reiškiasi ir mes džiaugiamės ir 
sveikinam ją. Po perstatymo 
ji buvd apdovanota gausiais 
aplodismentais ir gėlėmis,

Muzikalė direkcija šios ope
retes, kurią statė švento Jur
gio Parapijos Choras, buvo au- 
toretingdsfe' rahkosė4’Antano Po* 
ciaus. Chorui ir solistams pri
tarė Pirmas Simfonijos Orkest
ras. '

Visi veikiantieji asmenys, 
p-les L. Sutkiutė ir A. Šeriutė, 
ir ponai A. Zambys, S. Simo
naitis ir P. Kavaliauskas prin- 
cipalėse rolėse, sudarė grup^į 
kuri sukure įspūdį, kad yra 
nuoširdžiai ir rūpestingai pri
sirengę savo rolėms ir gan 
skaitmeningą publika nesigailė1 
jo pareikšti savo įvertinimą jų 
pastangoms.

. a; Kazimiera Lobikaitė, ku
ri mirė 18 d. balandžio ir pa
laidota tapo bal. 23, o dabar 
ilsis šv. Kazimiero kapinėse, 
amžinai nutilus ir negalėdama 
atsidėkavoti tiems, kurie sutei
kė jai paškutihį patarnavimą 
ir palydėjo ją i tą neišvengia- 
(hą amžinybės vietą.
1 Mes atmindami ir apgailė
dami jos prasišalinimą iš mu
sų tarpt), „ reiškiame giliausią 
padėką daiyvavusleins laidotu
vėse žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams. Dėkavoja- 
me musu dvasiškam tėvui, kun. 
Petrauskui ir kitiems kuni
gams, kūne atlaikė įspūdingas 
pamaldas už jos sielą; dėkavo- 
jamė grUboriui S. P. Mažeikai, 
kuris savu geru ir mandagiu 
patarnavimu garbingai nulydė
jo ją i amžinąsti, o mums pa
lengvino permesti nuliūdimą ir 
rūpesčius, dėkavojame šv, mi
šių aukotojams, gėlių auko
tojams ir grabneŠiams, ir pa
galios dėkavojame visiems da
lyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms; o tau, musų mylima 
dukfele ir Sesute, sakome: il
sėkis Šaltoj ; žemelėj.

Kazimiera Stalnoniėnė, 
Franciškus Stalnonis, 
Christina Lobikaitė.

Ryt dieną, t. y. sekjnądiėhį, 
nuo 7 vai? vakare iš WCFL 
radio stoties girdėsite puikų 
Budriko radio programą su gra
žiomis dainomis, šaunia Bud
riko orkestrą ir Makalais.

Taipgi reikia pastebėti, kad 
nuo pirmadiėhio Budriko radio 
programai bus duodami kiek
vieną vakarą nuo 7 Vai. iš ži
nomos Farmerių stoties WAAF, 
920/kil. Ypatingai nepraleiskit 
te šių programų pirmadieniais 
ir penktadiėiiiais. Jie tikrai 
jums patiks,

Ketvergo vakarais, kaip ir 
pirmiau, bu*s duodami regulia
ri Budriko 'programai 
ties WHFCV; 1420 kil. 
vai. vakaro. .

Musu Mintys, Musų 
Pasaulis

Taip, musų mintys sukuria 
musų pasaulį, ir todėl galima 
drąsiai sakyti, kad praeitą 
sekmadienį tikrai gyvenau to
se muzikos dausose, įžanga į 
kurias yra tiktai geidimas pa
stiprinti ir suteikti geresnių, 
.prakilnesnių ypatybių sielai.

Kiekvienas įėjęs muzikos pa
saulin randa atbalsį kokiam 
nors džiaugsmo padidinimui', 
skausmo palengvinimui . . . 
Kiekvienas muzikos palieti
mas pašaukia musų palaido
tas viltis, brangus atsimini
mus, švelnius jausmus. Muzi
ka nuneša mus į tas augštes- 
nių minčių pakalnes, į tuos 
dvelkiančių gelių darželius, 
kuriuos pasiekti reikia augštai 
nustatyti sielos sparnus, idant 
surasti kilnesnę reikšmę gyve
nimui.

Muzika nieko daugiaus ne- 
reikalaAna iš mus tiktai išklau
symo.

Todėl šiandien tiktai tas, ku
ris nenori pagražinti savo gy
venimo valandėlės, nenori gė
rėtis gamtos dovanomis ir pa
sišventimu tas dovanas tobu
linti — žodžiu nenori tankiau 
parėdyti savo sielą šventadie
niais rūbais, nesinaudoja pro
gomis kurių šiandien randasi 
jjs (langiaus if daugiaus.

Bet gryšiu prie praeito sek
madienio muzikalių pasisve
čiavimų.
TIKTAI IMPRESIJOS

Pirmas musų vizitas buvo 
L. K. M. Choro pastatyme ope
retes “Bailus Daktaras”, Anta
nui Kvedarui vadovaujant.

Kad nepraleisti nė pirmos 
gaidos overtiuros, nuvykom 
svetainėn anksti ir laukiam, 
Prasidėjus orkestrai griežti* 
mano gyvenimo laikrodis tapo 
atsuktas tryliką metų\ atgal, 
kuomet Chicagos seniausias 
choras Birule pastatė, pirmą 
sykį, šią pačią operetę, irgi 
Antanui Kvedarui vadovau
jant.

Prabėgo daug, daug vandens 
po tiltu nuo to laiko, ~ jau 
tų laiki} artistai vieni pakilo 
dar augščiau savo muzikos 
darbuotėje, kitų taip susidėjo 
gyvenimo 
randa 
sti savo

A rT’Vr\rNCf DEL GERO 
Ali U UO; PIRKIMO NAUJŲ

DODGE arba PLYM0UTH
PAS1MATYKIT 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

Tavernos
Kur Susirenka Lietuviai

Vodavaujančio Daktaro ro
lėje buvo jaunas dainininkas, 
W. Slenčauskas, kuris šiame 
atvėjy pasirodė kaip ir suvar
žytas, bet turintis galimybes 
pergalėti tą ir tapti gerti dai
nininku—vaidintoju su laiku. 
A. Pečiukaitis, jauno kavalie
riaus Karli rolėj, davė labai 
savotišką interpretaciją ir ti
pą. Kaip tokio išsilavinimo, 
kaip p. Pečukaitis, daininin
kui pridera, jisai sudainavo 
savo partiją gerai. Kitos ro
lės kaip Pampuzo, Izabelės ir 
Baltežio buvo irgi pasekmin
gai sudainuotos ir suvaidintos 
A. Garšinskio, M. šimkiutės ir 
J. Stulgaičio.

Daug rūpestingo darbo ma
tomai buvo įdėta Lukreces ro
lei, kuri buvo rankose Biru
tės Rasinskienės, Jos daina
vimas buvo švelnus ir tinka
mai akcentuotas, bet mano 
supratimu, ji nesukūrė tinka
mą charakterį šios roles rei
kalavimams. Beabejonės, ji 
tam nekalta, lai jau čia reži
sūros nustatymas

Iš moterų sunkiausia role 
puolė globon Daratos Kveda
rienės. Ji buvo Daktaro tar
naitė, Ona, ir jo pagelbininkė 
visose “žmogžudystėse’,. Nors 
šios rolės dainavirpui reika
lingas alto balsas, tačiaus p. 
Kvedarienės soprano balso re
sursai buvo ganėtini ir tinka
mi išpildymui ir žemesniųjų 
vietų dainavime. Kaipo vai-

6627 So. VVestern Avė.
Prospect 10432

DINĘ & DANCE
4 FĮoor Shows Kas Vakarą

! - SU •
Sunny Bouche, M. C.
ir Ali Star Revue 

Vištienos ir Steko Vakarienė 
Be Cover ar minimam chargė 
Estelle Andrulis ir motina. Sav.

Pranciškaus Nainio
Kuris persiskyrė' su šiuo pasauliu Balandžio 25 d., 

1935 metuose, sulaukęs 50 metų amžiaus. Gimęs Šiaulių 
apskrityje, Joniškiu parapijoj, Burniškių kaime ir tapu 
palaidotas Balandžio 29 d. švento Kazimiero kapinėse. 
Jis paliko dideliame nuliudime moterį Tavodoriją po tė
vais Čepulaitė, gyV. 1248 tV. 59th St., dukterį Theodorą, 
brolį Vincentą ir šeimyną Amerikoje, o Lietuvoje seną 
motinėlę, du brolius Kazimierą ir Joną, dvi seseris Ale
ną Aldoną ir daugiau giminių ir draugų.

tJž mylimo vyro siėlą atsibus šventos mišios Visita- 
tion bažnyčioj ant 55th ir Peoria St., balandžio 25 d. 8 
valandą ryte.

Kviečiame 
pamaldų.

Jau metai laiko praėjo kaip mano mylimas vyras ir 
tėvelis apleido mus amžinai, norint mes gyvieji žinome, 
kad negrįši pas mus niekados ir tavo mirtis uždaVė mums 
skaudų širdies skausmą.

Bet kol mes gyvi busime tavęsz neužmiršime nieka
dos, o anksčiau^ ar vėliaus ir mes ateisime į amžina po
ilsio vietą—šaltus kapus.

Nuliūdę liekame, Moteris, Duktė ir Giminės.

Mutual LiquorCo
4707 So. Halsted St. 

Tel, YARDS 0803

įi«iw t o

LOTŲ SAVININKŲ 
ATIDAI!

B ūda voki t Dabar!
...... .  ■ ' z . .... /■' ■ *........ .. .......................... ........ ... ■■■ i ■■

* - ' , a ''t

Mes finanstiosim ir pa'budavo- 
sim ant jūsų .išmokėtos žemes, 
niekad daugiau nebus taip leng-i 
Va pasistatyti namą, kaip dabar. 
Jusii naujhs namas btis suplanuo
tas ir smagus dėl jus ir- jūsų 
šeimynos.

Be Įmokėjimų!
F. M. A. Insurance Company 

Paskolos. FinUhsUojam sulig su jū
sų iplžuikdtnis; Lengvus mėnesiniai 
išmokėjimai. Pasitarimas, Brie- ■ 
žiniai ir Apskaitliavimas DYKAI!

H. M. ZEMON CO.
30 No. La Šalie St., 

Tel. STATE 7092 
Atsakomingi 

nuo 1916 — 
kostumerių.

Atdara iki 8 vai. vakare
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Furnished RoomsATSILANKYKIT
KOMITETAS

šie lietuviai ir lietuvaites iš*

CLASSIFIEO AUS
Helen

mekaiiikų ir tarnaus jums ilgus metus. AutomobilesTekia

Rakandai-ItaisaiRhea
geresnių

vartotų automobilių

Berman-Bunnin Ine

AL. VAKARO

U. S. AUTO FINANCE CO

$1,500 Dovanoms
Gaisras išvijo 50 as

menų is namų
Phone Yards 8408

South

$2,000.

WEST SIDE

5 kambarius

na

nu žemes

BRIGHTON PARK

ras nuo kampo

iederalSavings

MALEVOTOJAMS IR
Klauskit

4612 So. Wood St.BEN J. KAZANAUSKAS

97c

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

1 galionas enamel 
special ...................

tavimo. maišytu skudurų 
kit N ~ 
AVestern Avė

žemės 
$1600.

S URNIKIS—CHAS. URNICH 
4706 So. Western Avė.

Geriausi pirkiniai

Darbo Federacijos 
mitinge kalbės Ang
lijos darbinin. vadas

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

$3.50
$6.50
$5.50

$12.50

Taip- 
6 ak- 
$2550. 
Kazys

ofisas adaras

AtydoslNAMv SAVININKAMS

3416-22 So. Halsted St.

Užprašo visus. Bus gera muzika 
Rengimo Komitetas.

.. j prapertės.
Zekas, 4706 South

Help Wanted—Malė
- Darbininkų Reikia

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

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

Malevų spalvos parinkimas jus.ų 
yra vienas iš svarbiausio už- 

O kad tatai butų padaryta

LIETUVIU DEMOKRATU 
KLIUBAS RENGIA

Chįcagos Lietuvių Draugija 
yra pašalpos ligoje, pomirtinių 
taipgi kultūros Draugija. Pa-

PASIRENDUOJA fomišiuoti kam
bariai, štymii apšildomi, dėl pavie
nių vyru. 1900 S. Union Avė.

PARSIDUODA bungalow 6 kam
barių, šiltu vandeniu apšildomas 
Parduosiu pigiai. Tėl. Prospect 2267 
6537 So. Artesian Avė.

CARR BltOS. WRECKING CO.
(Ine.)

Parduodame Visokios Rūšies 
ANTROS RANKOS BUDAVOJIMUI 

MEDŽIAGĄ:
Nauja Statybai Medžiaga ir Malkos 

Lietuvi pardavėja rasite mūšų 
. ' . ' yardfti ' .. .

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

Po devynių metų su 
rado piktadarj

RENDON kambarys apšildomas 
prie mažos šeimynos. 3227 Emerald 
Avė., 1-st Floor.

Business Service 
Biznio PatarhaVimas

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

STANLEY GAVCUS, 
7118 S. Talman Avė. REPublic 6051 

Chicago; III.

LIOUOR pardavėjai reikalingi 
Klauskit Mr. Motei.

2038 W. 51 St.

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

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

6159 So. Kolmar Avė.

Help Wanted—-Female
Darbininkių reikia

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

Pristatoni tik South sidėj. <bui - 
Itate St ’ Ciane 

6385.

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

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

RENDON kambariai dėl light 
house keeping arba pavieniui, steatn 
heat, 537 W. 57 St. Tel. Englewood 
2366.

HUPMOBILE paskiausis 1932 So
dan. Kaip visai nau- 
jas, tiktai ...........

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

Tel. YARDS 1884

REIKALINGA senyva ’ moteris 
prižiūrėti 6 mėnesių kūdiki. Kamba
rys pragyvenimas ir primokėti.

4432 So. Western Avė.

Plymouth 2 durųTbur sėd. $495 
Ford Deluxe 4 dųru sėd. 395 
DeSoto Deluxe 4 durų sėd. 395 
Nash šviesus, 8 Tour sėd; 435 
Aubųrn 8 cųstpm sėd...... 485

Didžiausias 18 Metų Sukaktuvių 
IŠPARDAVIMAS

Biznjavas mūrinis namas

75 AKRAI farma su budinkais, 
gyvuliais ir Įrankiais, ant puikios 
upės kranto, nepertoli nuo Chica- 

Michigan. Parduos pigiai arba 
ant Chicagos 

Chas. Zekas,

Business Chances
Pardavimui Bizniai

cagos Lietuvių Draugijos, di 
tižiausios lietuvių organizaci 
jos, įsirašyti.

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

ANT RENDOS kambarys, švarus, 
frontinis, prie mažos šeimynos sū 
skalbimu, antros lubos.

3419 S., Union Avė.

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

Tel. Victory 8118 — Yards 0318

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

REIKALINGAS jaunas patyręs 
vyras ant farmos visiems darbams 
dirbti ir automobili padraivyti. Ateir 
kit pasirengęs dirbti. J. N., 4340 So. 
Sawyer avė. ’

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

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

S. Ei SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St, CALumet 5269.

1739 So.. Halsted St. 
Box 433.

GREITAS PATARNAVIMAS 
Skolinam pinigus ant mortgičių. 
Užrašom visokiojrušjes ąpdraudas. 
— Insurance. Padarom dokumen
tus. Išrenduojam. parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis.

Z, S. Mickevice & OO. 
6816 So. Western A vė.

Hemlock 0800

PARDUOSIU 8 po 5, ir po 4 
kambarius narna. Elektriką, mau
dynės ir visi moderniški įtaisymai 
rendos $1000 i metus arba mainy
siu ant mažesnio. Jeigu bus rei
kalas pridėsiu cash.

PATYRUSIOS moterys prie sof- 
.... * * l. Atsišau- 
Čhapman Co., 3250 So. 

įėjimas iš užpakalio.

NASH 1936 DE LUXE SEDAN 
Puikiam stovyj kaip diena kai 
paliko dirbtuve. Neturi ne' 
ženklo. Su tronku, heateriu 
Musų kaina 
tiktai .... ....... ......

Norint pasidaryti taip vadinamos 
“bone^Vhite” spalvos, užtenka pri
dėti truputi sienna ir umber, kuris 
ant balto pagrindo duos geras pa
sekmes.

Norint uždėti enamel ant sena fi
nišo, pirma nuplauk gerai su šiltu 
vandeniu su sal soda, kad nuplauti 
riebalus ir visa nešvarumų.- Pas
kui su aštriuoju popierių nušveisK 
visų žibanti paviršiu ir gerai nuva
lyk dulkes.

Pirk maleva tik tuose sandėliuose, 
kurie garsinasi naujienose.

(Apsk.) *

CHEVROLET tikrai naujausias 4936 
Sedan, važiuotas tiktai keletą 
šimtų mylių. Garantuotas 
kaip naujas. Taipgi 1935 DE 
LUXE Sedan. Kaip

- naujas. Musų kaina

BRIGHTON PARK medinis na
mas, 2 Getai 5-5 kambariai ant ei- 
mentinio pundamento. Kaina $2700 
imokėt $500.

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

2535 N. Crawford Avė. (Pulaski Road) 
Atsiminkit musų numerį.

PACkARD naujausias 1932
De Luxe Sedan. Tai yra pui
kiausiai ir gražiausiai pabu-

- • davotas karas. Išrengtas su 6 
ratais, radio, heateriu, tronku. 

duotas t’ktai 6 200 myliu.
Kainavo virš $3,200. $9OE 
Musų kaina tiktai ....

FORD paskiausis 1934 Sedan kaip 
naujas. Mes taipgi turime dv 
1933 Sedanus taip 
pigiai kaip ....... Etv

Financial
Finansaį-PaskoĮos

gos
mainys
Klausk
Westėrn Avė

PAIEŠKAU savo pusbrolio ANTA
NAS JANUŠAUSKAS, pirmiau gy 

apie 16th ir Ruble, dabar gy 
Prą- 
atsi-

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

KUPIŠKĖNAI! KUPIŠKĖNAI!
Subatoj, balandžio 25, Kupiškėnų 

Kultūros Draugijos vakaras Neffo 
svetainėj, 2435 So. Leavitt St, 
Įvairiausias programas: Lietuvių 
Vyrų Choras, solistai, ir pianistė 
p-lė Ječiutė pasirodys lietuvių tar
pe pirma kartą. ’ • .

Chicagos Lietuvių Draugijos., 
įstojimui sąlygos prieinamos— 
taipgi gausite tikietą į šį gar
sųjį dovanų laimėjimų vaka
rą, kuris įvyks gegužės (May) 
3 d.. Ashland Boulevard Audi-

DE SOTO tikras 1935 Sedan. Gra
žus, mažas karas 

kaip naujas, tiktai w

Personai
Asmenų Ieško

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

1934 De Luxe Se- 
Garantuotas, kad 
ir tarnaus kaip naujas, 
kaina ; $295

Miscellaneous
įvairus____

MERGINA benrdam namų dar
bui 18—25. Naktimis apsibūti. Geri 
namai. Irving 7375.

DIDELIS kambarys, geru apšildo
mas ant rendos, dviem vaikinams 
arba ženotai porai su valgiu ar be. 
Pašaukit Lafayette 2952.

SUTAUPYKIT PINIGU 
Pirkite per manę iŠ foreklozerių 
le koki real estate arba namą ir 
įsipirksite pigiau. Iš sučėdytų pi
gų galėsite nusipirkti sau naują 
įtomobilių, turėsite namą ir auto- 
obilių arba išmainysite ar parduo- 
te savo namą per manę greičiau, 
ame biznyj nuo 1906 metų. (Kazys 
rnikis) Chas. Utnich, 4706 So. 
estern Avė., prie kampo 47 gat- 
is. Reikalingos informacijos dykai.

šalpa ligoje trijų skyrių 
$10, $16 
— $200, 
lamsx $50

DODGE paskiausis 1934 De Luxe 
Sedan. Mažai važiuotas, iš
rengtas 6 ratais. Radio, tron
ku, heateriu. Negalima at
skirti nuo naujo, taipgi Se
dan kaip naujas, $315 
tiktai .. .............. ....... -

*1.39 
ir daugiau

1 galionas flat balta $4 
maleva ........................ ■ ■ v W

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

4-FLATIS foreklozeris po 4 ir 5 
kambarius, kampinis Marquette 
Park $14,000; taipgi dvifIetis po 6 
kambarius — $7,200.

Parsiduoda — Chicago Lawn arti 
55-tos 5 kambarių medinė cottage 
$1700. Bridgeporte dviejų pagyve
nimų 6 kambarių ir 4 'kambarių me
dinis namas $1400. Morgan Park 
6 kambariu namas su plotu žemės, 
arti gatvekarių, kaina $2900. 
gi kitas 4 kambarių namas su 
rais žemės, bamė, kaina 
Lengvais išmokėjimais. — 
Umikis.

CHAS. URNICH, 
4706 So. Western Avė.

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

BRIDGEPORT ROOFING CO.
, 3216 So. Halsted St. •

Victory 4965

NAUJAS 4 flatų plytų namas 
0,950 prie Rockwell, arti 69 St 
ivininkas netenka namu — 2 — 
tūrių, 2 — trijų — 2 karų plytą 
iražas. Atsišaukti 2532 W. 63 St.

PARSIDUODA Marquette Parke 
aurai moderniškas mūrinis na- 
as, $6500, taipgi 5 kambarių kiau- 
i modemiškai mūrinis bungalow. 
mnimo kambariai basemente ir 
delis “attic” — Garažas, $5000 ar- 
t mainysiu ant ūkės arba mažes- 
o namelio —■ Taipgi 5 kambariu 
odetniška mūrinė bungalovv $3,950. 
Brighton Parke — 6 kambariu me
nė cottage — Cemento fondamen- 
s, garadžius $1950' —■ Išsimokė-

savaftyje, pomirtinė 
palaidojimo reika- 

extra.
TAI SAPNŲ NAMAI

0 ĮMOKĖTI — $20 KAS MĖNESI 
Netikėsi tol, kol pats nepamatysi, 
ražus 5 kambariu frėminiai namai, 
eališka maudynė, furnasas, išgrfs- 

gatvė, didelis lotas. Visi pageri- 
mai apmokėti. 4 blokai nuo grei- 
sios transportacijos, South Sidėje. 
eališkas apsodinimas tų puošnių 
imu. medžių pavėsis, turtinga dar- 
i žeine. Jau išarta ir tinka 
irbams pradėti. Tiktai 
ivihinkas gyvena Floridoje. 
Rašyk. Naujienos, 1739 
alsted St. Box 430.

Tel. Boulevard 2800 
PAUL M. SMITH & COMPANY 

Real Estate and Insurance 
631 South Ashland Avenue, 2 lubos, 
terkam, parduodam, mainom ka kas 
urite. Pagelbstime atnaujinti morgi- 
iutf. Turėdami ka ant pardavimo, 
nąinymo, norėdami pirkti ar su ko
dais kitais reikalais kreipkitės pir- 
na prie musu, teisingas ir greitas 
patarnavimas jums bus ant naudos.

GRABAM 1933 DeLuxe Sedan. Pas
tebėtinai gražus karas, tar
naus dar daugeli metu. Mu

su kaina $07 R
tiktai .............. ....... t ■ **

JUODŽEMIS, yardais arba veži
mais, specialė žemė - ‘humus” — 
25c. už bušeli, 5 bušeliai — $1, ge 
ra kai sumaišysi! sU moliu ar sm© 
linga žeme dėl gėlių, baksu ir kviet 
kynų 
Charles Gavcus, 6100 S. 
Tel. Wentworth 7942.

PAIEŠKAU Julijoną Zaturskis, 
seniaus turėjo saliuną Chicagoje. 
Prašau ji pati ar žinančius apie ji 
atsišaukti. Turiu svarbų reikalą. 
Joe Samoil, 1843 So. Halsted St. 
Room 7.

PARSIDUODA 4 akrai žemės 
įklypo, 2 namai, 2 dviejų karų ga- 
ažai, vištininkas, vaisių medžiai ir 
t. 3638 W. 107 Str.

PASIRENDUOJA kambarys, ap
šildomas, prie mažos šeimos pavie
niams ar vedusiems. Galima vartoti 
virtuvę. 2640 West 69 Str.

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

Po valstijos priežiūra 
6755 S. Western Avė. 

Tel. Grovehill 1088

CHRYSLER paskiausis 1934 De 
Luxe Sedan; Garantuotas, 
kad yra tokiam stovyj kaip ir 
naujas. Turi 6 ratus. Radio, 
heateri, saugus. Mes taipgi 
turime 1932 Sedan kaip nau
ją. Musų kaina $265 
tiktai .... .......... fcivv

NAUJIENOJ Chicago, III.
.‘,...—...1 u.. '... i..„4 į.................................... n,1. ............

UNIVEK^AL STPRAGE 
V. BAGDONAS. Sav. 

Local and Lcrig Dįstance 
Furniture and Piano Moving 

3406 Š. HalšSd Street

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musu biuras suteikė Patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien iluo 8 vai. ryto

toriam, Įžangos tikietas $1.00, 
bet naujiems nariams bus su
teiktas tikietas veltui.

Kalėjimo bausmė 
trims balsavimų 

teisėjams
1935 
1934 
1933 
1934 
1934 
1931\ Buick 5P Deluxe sėd. .. 
1931 Nash 8—5P Deluke sėd 
j.930 Aubiirn 8 5p sedan .... 
1929 Buick Vic epe’ Special 
1929 Graham Paige- šed.
1900 kitų nuo $25, „iki $700

2 pagyvenimų medinis 
mas su skiepu, po 4 kamba
rius, 2 karų garažas, 1^ loto

NORIU gauti 1-mą mortgičių ant 
$2000 ant mūrinio. namo vertės 
$80,000. Atsišaukite skubiai, Nau
jienos 1739 S. Halsted. Box 431.

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

momis išlygomis
$100. Importuoti ir Amerikoniški 

kaurai  . ..... $16—$20—$25
$150 Amer. Orient kaurai $30—$85 
$135 gražus, nauji parlor

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

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

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė,

veno :.............
vena ant farmos Miehigar.e — 
šau ji pati ar žinančius apie ji 
šaukti. Busiu dėkingas.

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

Otto Pech, 33 m., penktadie
nio vakare prisipažino, kad tai 
jis dęvyni metai atgal užpuo
lęs ir nužudęs Edną Mueller, 15 
metų mergaitę.

ES TEISINGAI PATARNAUJAM 
Kurie norite pirkti foreklozuotus 
imus, farmas arba už morgičius, 
es turime didelį pasirinkimą nuo 
eno pagyvenimo iki didžiausių 
mrtmentinių namų. Taipgi kurie 
‘galite parduoti namą, farma. lo- 
s ar kitokios rūšies bizni. Mes 
dime tinkamai išmainyti. Kurie 

kitų miestu norėtumėt mainyti 
licagoj nuosavybes, mes išmainy
tu. Kreipkitės laiškais.

A. GRIGAS 
2524 So. HalstediSt.

namui 
duočių 
kuogeriausiai, pirmiausiai, pats turi 
nusistatyti kokią spalvą skoniui 
tinka geriau, o jau tuomet eiti prie 
namo puošimo žygių.

Namai, kurie yra apsupti medžiais, 
atrodo geriau, tada kada 
tepti Šviesesniomis spalvomis — ivo- 
ry ir balta. O namams, kurie sto
vi atvirose vietose, toli nuo me
džiu, tinka geriau naturalės spalvos, 
būtent: pilkos, tamsiai ir Šviesiai 
geltcfoos.

Educational
__ MoKyklos

Malevos vartotojams 
žinotinos

NAMAI PARSIDUODA 
UŽ MORGIČIUS

Miscellaneous
Įvairus____

Kįlęs apartamentiniame na
me', adresu 637 Gary place, gais 
ras išvijo į gatvę 50 žmonių 
anksti penktadienio rytą. Gais
ras kilo dėl neatsargiai numes
to rūkstančio cigareto. Nors 
greitai sulaikytas, gaisras vis
gi padarė žalos turtui apia

Lietuviai ir lietuvai
tės paėmė leidimus

Nariais Draugijon priimami 
nuo 15 iki 48 metų amžiaus. 
Chicagos ir apielinkių lietu
viai esate nuoširdžiai kviečia-

AUBURN 
dan. 
geras 
Musų 
tiktai

mi į narius skaitlngos Drau 
gijos. Laukiam.

90 dienų raštiška garantija ir dešimties dienu pasivažinėjimo išban
dymas duodamas šit kiekvienu karu.
Tai tiktai keletą karų. Mes turime vietos išskaitliuoti visus 150 Pui
kių Bargenų.
TAI TIKRAI VIENA SYK PASITAIKANTI PROGA.
NEATIDĖLIOKIT, BET ATEIKIT ŠIANDIEN ARBA RYTOJ PA
KOL STARAS DAR PILNAS. ATSIMINKIT, KIEKVIENAS KARAS 
MUSŲ TURI TĄ GARANTIJĄ KAIP IR NAUJAS KARAS ARBA 
GRĄŽINSIM PINIGUS.
MES PRIIMSIM JŪSŲ SENĄ KARĄ KAIP PIRMĄ ĮMOKĖJ1MA IR 
DUOSIME JUMS DU METUS ĮMOKĖTI BALANS *

MES ATDARI KASDIEN IR NEDĖLIOJ IKI 9

DRESIU DEZAININIMAS — 
SKRYBĖLIŲ DIRBIMAS 

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

MASTER GARMENT SCHOOL, 
400 South State St.

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

1 galionas malevos 
visokių spalvų ..............
Specialė maleva medžio
darbui, ......... ........ .... g:
1 gal. grindims ir trim varnish, 

išdžiūsta i 4 valandas 97c

TAISOM AUTOMOBILIUS
Perkam ir mokam cash. Parduo

dam ant išmokėjipad arba priimam 
seną karą i mainus. Matykit musų 
pertaisytus karus tai geri bar- 
genai.

WOLTERAITIŠ MOTOR SALES’ 
4614 S. Westėrp Avė. < 

Lafayette 1329

• Kauntės teisėjas Jarecki pa
skyrė bausmę po šešius mėne
sius kalėti kaimtės džėloj trims 
balsavimų teisėjams, būtent 
Ralph’ui Meffordui, p-iai Annai 
Twohig ir p-iai Marie Tecley. 
Visi trys buvo kaltinami suk
tybe balsavimo dieną.

PAIEŠKAU apsivedimui vaikino 
arba našlio, kuris mylėtų šeimyni
ni gyvenimą, esu našlė moteris, 
gražiai atrodanti, turiu bizni, vie
nai persunku ir ilgu .gyventi.

Tikietas Dykai į Dovanų 
Laimėjimų vakarą

Iki balandžio 30 dienai pro
ga kiekvienm lietuviui — vy
rui ir moteriai būti nariais

Special Pavasarinis Iš 
pardavimas

MERGINA bendram namų dar- 
4 suaugę. ' Geri namai, 

3255 Eastvvood, Keystone

kambarių pragyvenimas ir 2 
flatai viršų 
yra maudynės. Skiepas po 
su namu, 2 karų mūrinis 
ražas. ‘

BALIU 
ŠEŠTADIENĮ 

Balandžio 25 dieną 
Įžanga. 15c.

Pradžia 7:30 vakare. 
Vieta graži. 

VINGELIAUSKIO SVET., 
4500 S. Talman Avė.

IR VĖL MES SAKOME 
Nepraleiskit Sykį Gyvenime Pasitaikančios 

Progos 
DIDŽIAUSI IŠPARDAVIMĄ

NAUJAI ĮGYTŲ 'AUTOMOBILIU CHICAGOJE 
Nepirkit nei naujo nei seno autdmobiliaus pirm negu atsilankysit j 
musų showruimius.
MES PILNAI GARANTUOJAM, KAD SUTAUPYSIT NUO $100 IKI 
$200. •
Virš 150 beveik naujų automobilių turi būti išparduota dabar.
Niekur kitur negąusit tokių vertybių, nes męs esame Tikra Automo
biliu Finansavimo Kompanija.
Musų 20 metų teisingas patarnavimas yra musų * garantija, kad pilnai

0 ryto iki piet.
LANDLORDS BŲREAU nF 

CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau Šiuo adresu viri 

50 met.

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

Leonas Roofing Co. 
8750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

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

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

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
MUZIKALIU INSTRUMENTU ; chioagojf 

Gitaros taip piM#? Ifil 
Smuikos taip pigiai kai 
Kornetai tiktai po .J ... 
Klarnetai tiktai po .1.t 
....Bass Drūm tiktai po 

GOLDSTEIN MUSIC SHOP 
914 Maxwel St. arti Sangamon

PASIRENDUOJA kambarys vy 
rams su valgiu ir visais paranku 
mais, pigiai.

4859 So. Maplewood

Rome Furniture Co.
3236 So. Halsted St.

jų gab. Parlor Setas $29.50
į gab. Dinette Setas $12.75

Jūsų Kreditas yra geras.

siėmė laisnius (leidimus) ve 
dyboms:

Ronald Kulis 21
Tinck 19 m.

VVilliam BFda 22
Carob’nas 21 m.

* Victor Pocius 24
Fick 24 m.

2 pagyvenimų mūrinis na
mas su bungalow stogu, po 6 
kambarius, skiepas ir pasto
gė, 2 karų medinis garažas, 
1% loto žemės. Namas ant-

Ashland Auditorium mitinge, 
kurį rengia Chicagos, Illinois 
ir Amerikos Darbo Federacija, 
tarpe kitų kalbės Herbert Mor- 
rison, vienas Anglijos darbinin
kų vadų ir parlamento narys. 
Kalbamas mitingas yra rengia
mas šį vakarą, balandžio 25.

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

PIRKDAMI ČIONAI SUTAUPYSIT 25%
HELMAN PAINT STORE

TeL Canal 5063

Dovanų laimėjimui eina 
$1,500 vertės — Pontiac auto
mobilius, radio, parlor setai, 
ir daugelis kitų dovanų. Ka
dangi Draugijos Jubiliejinis 
konkursas baigsis balandžio 
30 dieną, tai kviečiam visus, 
kurie dar nesate nariais Chi-
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PARDAVIMUI Tavernas ir pikni
ku daržas, žinomas kaipo Eldorado 
Park. Našlė moteris, mirus vyrui, 
norėtu nuo to viso užėmimo atsi
sakyti. Pašaukite Lyons 7199.

1
PARDAVIMUI restauranas, gra- 

žiai įrengtas — Randasi South gidėj. 
Reikia įnešti $380 — šaukite Yards 
2359, tarpe 3—8 vakare.

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

PARDAVIMUI TAVERNAS .
2801. S. Westem Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė moderniški įtaisymai. Našlei mo-Į 
teriai persunku užlaikyti. 4456 So. 
Califomia Avė. Tel. Lafayette 2952.

KAS MANOT pirkti štorą? Tai 
nepraleiskite šios progos Grocery, 
Candy ir Ice Cream Storas bus par
duotas greitai ir pigiai. Victory 5206,

PARSIDUODA labai bigiai siu
vėjo, valimo ir smulkmenų krautu
ve. Gražus padėjimas. Geras biz
nis. 6645 S. Mozart gatve.

For Ręnt
PASIRENDUOJA šešių kambarių 

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

STORAS rendon Marquette Parke 
su basementu ir Hot Water Heat— 
Tinkamas bilė kokiam bizniui.

2539 W. 69 St.

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

PASIRENDUOJA Storas su bu- 
čerųės fikčeriais arba gera vieta 
Tavernui, 4 kambariai pagyvenimui. 
Parduosiu arba mainysiu namą ant 
mažesnio namo, randasi 4550 So. 
Marshfield Avė. : Savininkas Tel. 
Lafayette 0591. <

PARSIDUODA vienas iš 2 biznių 
— už pirmą gera pasiulijimą. Ta- 
vern arba bučernė. Tavern randasi 
5545 So. Damen Avė. Vienai mote
riai persunku bizni vesti. Savininkė 

B. SUCILLA 
12300 So. Emerald Avė.

Pullman 8990

RENDON 7 kambarių flatas pir
mos 'lubos steam heat, $25 mėne
siui. Vienas blokas nuo L C. ir 
gatyekarių linŲos. Kreipkitės tik
tai sekmadieni.

12019 Eggleston Avė.

7 GRAŽUS kambariai: 4 miega
mi. dideli porčiai ir yardas. štymū 
apšildomas, dženitoriaus patarnavi
mas. J. Paul, 6424 Eggleston Avė.- 
Normai 6902.
, - ■ ' '■ , \ ' *' J: . ■ : : 1 '

PASIRENDUOJA vieta tinkama 
krautuvei ar tavernui .— yra ir gy
venimui butas jei reikalinga, arba 
parduosime prieinama kaina.

4312 S. Ashland Avė.

7 KAMBARIAI pirmame aukšte— 
♦vienas blokas nuo I C. ir gatveka
rių linijos. Atsišaukti sekmadienį 
tiktai 12019 Eggelston Avė.

Flats Wanted 
Ieško Flatu

PAIEŠKAU renduoti 2 kamba
rius — Ne fornišiudtus — Brighton 
Park apielinkėj — tik ne basemente. 
Rašykite Naujienos, Box 432.

Furnished Rooms




