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4 užmušti traukinio

Nesitikima didelio pakitėjimo 
parliamento sąstate. Rinki
mai tęsis ir ateinantį sek
madienį.

Stoja už griežtą tęsimą jo 
Naujosios Dalybos. Perkamo
ji jėga, algos ir kainos dar 
turinčios kilti.

CHICAGO. — Joseph FaL 
eone, 32 m., iš Dixmoor, jo 
žmona ir du jų vaikai liko už
mušti, traukiniui Harvey mie
stely užgavus jų automobilių.

Reikalauja Demokratiniu Rinkimų į Seimą
Chicagos Draugijų Komitetas 
Pasiuntė Telegramą i Kauną

Reikalauja nevaržyti partijų teisės staty 
ti kandidatus ir žodžio, spaudos bei 

susirinkimų laisvės
Kovoja už Lietuvos 

Demokratiją

netrukus pa
rinkimus, bet

Kadangi iš patikimų šaltinių 
ateina žinios, jogei Lietuvos 
valdžia ketina 
skelbti seimo 
kandidatus į seimą skirs val
džia, tai Chicagos lietuvių ko
mitetas, kurį neseniai išrinko 
75 draugijų konferencija šauk
ti Kongresą Lietuvos demo
kratinei tvarkai atsteigti pir
mame savo posėdyje ėmėsi 
žinksnio Lietuvos žmonių tei
sėms apginti.

Demokratijos kongreso šau
kimo komitetas pasiuntė į KaiL 
nąK Lietuvos valstybės prezL 
dento Antano Smetonos vardu, 
telegramą, reikalaudąmas, kad 
rinkimai į seimą butų demo
kratiniai, su teise politinėms 
partijoms statyti kandidatus 
ir garantuojant piliečiams pil
ną žodžio, spaudos ir susirin
kimų laisvę.

Lietuvių pažangioji visuome
nė Chicagoje, o taip pat, b j 
abejonės, ir visoje Amerikoje, 
nori, kad Lietuvos seimas bu
tų tikra, o ne sufalsifikuota, 
tautos atstovybė. Bet toks sei
mas gali būt išrinktas tiktai 
tirtomet, kai p’totys žmonės, su
siorganizavę įj politines parti
jas, be jokpf varžymų iš val
džios pusės, statys savo kan
didatus ir kai balsuotojai ga
lės spaudoje ir susirinkimuo
se laisvai svarstyti kandidatų 
kvalifikacijas ir jų progra- 
mus.

ergingai ruoštis demokratijos 
kongresui, kuris įvyks birželio 
20-21 dd. Clevelande. Juo įspū
dingesnis bus tas kongresas, 
juo labiau bus priversti su jo 
tarimais skaitytis dabartiniai 
Lietuvos valdovai.

Tekstas telegramos, pasiųs
tos į Kauną, skamba taip:
Prezidentui Antanui Smetonai 
Kaunas, Lithuania.

Patyręs iš laikraščių, kad 
Lietuvos vyriausybė rengiasi 
Skelbti seimo rinkimus, neduo
dant progos žmonėms pasirink
ti kandidatų, Chicagos 75 drau
gijų komitetas reikalauja, kad 
seimas butų renkamas demo
kratiniu budu nevaržant par
tijų teisės statyti kandidatus 
ir garantuojant pilną žodžio, 
spaudos, susirinkimų laisvę.

J. Mickevičius, pirmininkas 
E. Mikužiutė, sekretorius.

Mokytoja nuplakė 
13 vaikų; sujudino 

apielinkę

Butų gėda Lietuvai turėt 
hitlerišką “seimą”.

“Rinkimai” be teisės staty
ti kandidatus ir be laisvų dis
kusijų butų komedija, o ne 
rinkimai, šitaip išrinktas “sei
mas” butų tautos atstovybės 
parodija, pasityčiojimas iš 
žmonių. Tokios rųšies “seimą”' 
turi Vokietijoje Hitleris. Sek
ti hitleriškos Vokietijos pavyz
džiu, Lietuvai butų gėda.

Taigi Chicagos lietuvių drau
gijų komitetas, kurio posėdžio 
aprašymas telpa šios dienos 
“Naujienų” vietinėse žiniose, 
nutarė nieko nelaukdamas pra
nešti apie tokį amerikiečių nu
sistatymą Lietuvon. Kartu ko
mitetas išreiškė viltį, kad pla
čioji musų visuomenė ims en-

SEYMOUR, Ind., bal. 26.- 
Kaip matyt, Miss Dortha Da- 
vis, principalė vietos pradinės 
mokyklos, tiki į posakį, kad 
gailėtis rykščių reiškia suga
dinti vaiką. Todėl ji rykščių 
ir nesigailėjo.

Kada vaikai mokyklos pik
nike jos nepaklausė, tai ji 
rykštėmis nuplakė 13 vaikų 
per nuogas kojas taip, kad iš 
kojų pradėjo trykšti kraujas.

Tas įvykis taip sujudino 
apielinkę, kad mokytoja 
atiduota teisman.
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50 metų’ redakcijoj.

26.

£or r

KNOXVILLE, Tenn., bal.
— Miss Pattie Boyd, atšventė 
50 metų sukaktuves kaipo 
Knoxville Journal “society” re
daktorė. Dėl tos priežasties ji 
pirmą kartą apsilankė laikraš
čio spaustuvėje, o laikraštis 
išleido specialę 80 puslapių lai
dą.

Ji pradėjo dirbti toje vie
toje būdama 18 metų ir jai te
ko aprašyti apie 30,000 vedy
bų. Per visus 50 metų ji pa
siėmė tik 36 dienas atostogų. 
Per 20 metų ji dirbo 7 die
nas. savaitėje. Visą laiką ji 
rašė paišeliu ir tik prieš 6 mė
nesius pradėjo naudoti rašo
mąją mašinėlę. .

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

Giedra; maža permaina tem
peratūroje.

Saulė teka 5:53, leidžiasi 
7:43.

MOOSE RIVER, Nova Scotia. — Keturi mainieriai iš Porcupine kasyklos. Jie atvyko gelbėti 
užgriuvusius Dr. Robertson, Scadding ir Magill.

Italų kariuomene už
ėmė anglų zoną 

Ethiopijoje

Ketvirtadieny užda
rys Illinois šelpimo 
komisijos raštines

Francija vakar rin 
kosi naują atsto

vų butą

Algos turi kilti, sako 
prezidentas Roose

veltas

RYMAS, bal. 26. — Marša
las Badoglio paskelbė Italijos 
kareivių irtžėmimą visos Tsana 
ežero apygardos, Ethiopijoje. 
Ta apygarda ikišiol buvo an
glų įtakoj ė, nes iš tb ežero pra
sideda taip svarbi Afig'lijos val
domam Egyptui Nilo upė.

Kartu autoritetingas fašistas 
įspėjo Angliją, kad Italija ne
užilgo turės paruoštas dideles 
karines jėgas kitoms dalims 
Afrikos ir Europos. “Karo ak • 
tai be jokio aprybojimo bus 
atsakyti karo aktais”, pareiš
kė jis.

Pats Mussolini savo kalboj 
pradedant naują miestą nusau
sintose Pontine pelkėse pareiš
kė:

“Nauja pergalė bus pridėta 
prie pirmiau aplaikytųjų, ku
rių Italijos žmonės pilnai troš
ko ir pilnai irtžsitarnayo per vi
sus šiuos metus”.

Maršalas Badoglio taipjau 
praneša ne tik apie svarbias 
italų pergales šiauriniame fron
te, bet ir pietiniame fronte. Ir 
ten ethiopų apsigynimas likęs 
sutriuškintas ir ethiopų armi
jos išblaškytos, kas leido ita
lams užimti kelis svarbius mie
stelius.

BROWNFIELD, III., bal. 26. 
— James W. Williams, senas 
vietos ūkininkas, išgėrė nuodų 
ir pasimirė. Keli metai atgal 
jis užsisakė sau specialį kar
stų ir įsakė jį palaidoti kartu 
su jo mėgiamiausiu šautuvu.

NUŠOVĖ Už NUĖMIMĄ 
FOTOGRAFIJOS

SAN JOSE, Cal., bal. 26. — 
Dr. Jasper Gattucio, 31 metų, 
dentistas, pamatęs keliu einan
tį su asilu seną aukso ieško
toją, bandė nuimti jo fotogra
fiją, kaipo reto šiais laikais 
reginio. Bet tas ieškotojui taip 
nepatiko, kad jis daktarą vie
toj nušovė, žmogžudys suim
tas.

VIENNA, bal. 26. — Prin
co von Starhemberg privatinė 
armija, fašistinis heimwehr. 
kuris įstatė jį* vice-kapclerio 
vieton, tikimąsi bus* paverstas 
į Austrijos nacionalę miliciją.

Arabai skelbs gene
ralini streiką prieš 

žydus
JERUZOLIMĄS, bal. 26. — 

Palestinos arabų politinės par
tijos nutarė paskelbti genera
linį arabų streiką, kuris bus 
tęsiamas iki valdžia išpildys 
svarbiausius arabų ; reikalavi
mus. Arabai gi reikalauja su 
stabdyti žydų imhiigraciją į 
Palestiną, uždrausti pardavinė
ti žemes žydams ir įsteigti na- 
cionalę valdžią.

CHICAGO. — Illinois Emer- 
gency Relief Commission įsakė 
ateinantį ketvirtadienį paleisti 
visus komisijos darbininkus ir 
uždaryti yifcas komisijos rašti
nes, per kurias buvo išduoda
mos pašelpos bedarbiams.

Raštinės uždaromos todėl, 
kad nebėra lėšų tęsimui šelpi
mo darbo, be to komisijos dar
bas, legislaturos nutarimu, už
sibaigia gegužės 1 d. ir nuo 
tos dienos šelpimo komisija 
paliauja gyvavusi.

Nuo tos dienos bedarbiais 
tirtrės rūpintis kitos, darnenu- 

, matytos įstaigos.

PARYŽIUS, bal. 26. 
die Franci jos piliečiai rinkosi ; 
naująjį atstovų butą. -Bet ne
sitikima didelio pakitėjimo pi
liečių nusistatyme* ir manoma, : 
kad atstovų buto sąstatas ne
daug pasikeis.

šiandie buvo renkami atsto
vai į 615 vietų, į kurias tuzi
nas ar daugiau partijų išsta
tė 4,807 kandidatų.

Ateinantį sekmadienį gi įvyks 
perbalsavimai tirtose distriktuo- 
se, kuriuose nė vienas kandi
datų nėra gavęs absoliutės di
džiumos balsų.

Komunistai kampanijoje dė
josi dideliais patriotais, bažny
čios ir šeimynos rėmėjais. Fa
šistai gi kaip įmanydami tik
rino balsuotojus, jog jie neti
kį į diktatūrą.

Pakripimo į kairę nebuvo.
Gąutąis ikišiol daviniais, rin

kimai nedaug. tepakeitė atsto
vų buto sąstatą. Radikalai ti
kėjosi įgyti svarbių pergalių, 
bet, išrodo, to pakripimo bal
suotojų į kairę neįvyko ir de
šiniosios partijos galbūt atlai
kė savo vietas.

ISPANIJA IŠSIRINKO PRE
ZIDENTO ELĘKTORIUS '■ ■ ■ ■

Hitleris mažinsiąs 
savo kabinetą

MADRIDAS, bal. 26. — Is 
panija šiandie išsįrinko 473 
elektorius, kurie susirinks ge*- 
gūžės 10 d. ir kartu su atsto
vų butu išrinks Ispanijai nau
ją prezidentą. Balsavimuose 
mažai žmonių dalyvavo, nes 
didelių varžytinių nebuvo, ka
dangi klerikalai ir monarchis- 
tai iš rinkimų pasitraukė. To 
dėl rinkimus lengvai laimėjo 
kairiųjų “populiąris frontas”.

BERLYNAS, bal. 26. — Ja
ponija siunčia į Berlyną Man- 
chukuo prekybos komisiją, UŽ& 
mėgsti artimesnius ’ prekybos 
ryšius tarp Vokietijos ir Man- 
chukuo.

>»!

Radikalas išrinktas Argentinos 
atstovų buto pirmininku.

BUENOS AIRES, bal. 26.— 
Atstovų buto pirmininku liko 
išrinktas dviems metams ra
dikalas Garlos Noel, o vice
prezidentu — socialistas Silvio 
Ruggieri. Pralaimėjimas vald-f 
žios partijos kandidato padarė 
didelį įspūdį politiniuose rate
liuose ir mapoma, kad rezig
nuos vidaus reikalų ministeris 
Melo.

GARLYLE, III., bal. 26. -- 
13 žmonių liko įkalinta dėlei 
kilusių riaušių bandant suor
ganizuoti pašįelpų darbinin
kus. ■

MOUNT ČARMEL, UI., bal. 
26. — 1 .. 
mušti ir vienas sužeistas, ma 
žam coupe automobiliui atsi 
mušus į tiltą. f

Trys ■žmones liko ne

BERLYNAS, bal. 26. —Hit
leriui pradeda išrodyti, kad jo 
kabinetas yra perdaug didelis. 
Kad sumažinti ministerių skai
čių, Hitleris paskirsiąs Goering 
vice-kancleriu ir pavešiąs jam 
kabinetą reorganizuoti.

XENIA, O., bal. 26. — Am- 
miel Bent, 15 m., high school 
mokinys, liko atiduotas jaunuo
lių teismo globon, o jo tėvas 
liko nuteistas ,6 mėh. kalėji- 
man ir užsimokėti $200.pabau
dos už nuožmų sumušimą sa
vo sirtnaus. Tėvas prisipažino 
nebesusivaldęs ir už bandymą 
pavogti balandžius, sūnų pri
rišęs prie durų ir labai smar
kiai nuplakęs, o paskui į žaiz
das dar įtrinęs druskos. Vai
kas pasveiks.

Vyras laimėjo alimentus
EAST ST. LOUIS, III., bal. 

26. — Gilbert Winning, 72 m., 
išskyrė su savo žmona Gret- 
chen, 74 m. Jis gavo ne tik 
šeimyninį namą, rakandus, 5 
lotus kapinėse, bet ir $30 į m,ė 
nesį alimentų.

DERBY, Kas., bal. 26. -- 
Kasinėjant senovės indėnų ka
pinyną, užtikta ikišiol nežina- 
mos gilioje senovėje gyvenusios 
čia žmonių rasės palaikai.

Bet dar tiek mažai žinių 
yra, kad dar negalima sprę
sti apie rinkimų krypsnį.

Iš pirmų išrinktų 27 atsto
vų, 10 yra dešinieji, 11 cen
tristų ir tik 5 kairieji. Vienas 
gi yra nepriklausomas. 60 dis- 
triktų 
turės 
nantį

iš pirmųjų 86 distriktu 
būti perbalsavimas 
sekmadienį.

atei-

NEW YORK, bal. 26.—Mrs. 
Augusta Rodetsky, 36 m.; ku 
rios vyras sėdi kalėjime, pa
siėmusi savo jauniausįjį kūdi
kį, o kitą dukterį palikusi na
mie, puolė su kūdikiu po trau
kiniu. Ji liko užmušta vietoj, 
bet kūdikis liko tik sukeistas.

NEW YORK, bal.. 26.—Nuo 
plaučių uždegimo pasimirė gar
sus dramatinis kritikas Percy 
Hammond, 63 m. Savo pilna 
švelnaus jumoro ir satyros tea
tro kritika jis buvo labai pla
čiai paskilbęs ir buvo bran
giausia apmokamas dramatinis 
kritikas Amerikoje.

NEW YORK, bal. 26.—Pre
zidentas Rooseveltas vakar kal
bėdamas New Yorko demokra
tų bankiete nuiieigė gandus, 
kad jis, pataikaudamas atga- 
leiviams, buk atsižadėsiąs nors 
prieš rinkimus, Naujosios Da
lybos ir užimsiąs konservaty- 
viškesnę poziciją, patenkinimui 
dešiniojo elemento.

Prezidento kalba parodė, kad 
jis ne tik nemano atsižadėti 
Naujosios Dalybos, bet vykins 
ją visu griežtumu, jei laimės 
ateinančiuose rinkimuose.

Savo kalboj prezidentas pa
sisakė už sotesnį gyvenimą vi
siems šalies gyventojams, taip
gi už pakėlimą kainų, padidi
nimą žmonių perkamosios jė
gos ir taipjau už pakėlimą 
darbininkų algų.

“Jęjgu jus padidinsite per
kamąją jėgą”, sakė preziden
tas; “pakils kainos, daugiau 
prekių bus parduota. Algos tu
rėtų ir privalo kilti kartu* su 
kainomis.” Bet begaliniai dide
lio iškėlimo kainų vistiek tu
ri būti vengiama.

Prezidentas pasisakė ne tik 
už pakėlimą algų, bet taipjau 
už padidinimą ūkininkų paja
mų, kad jie galėtų pirkti dau
giau prekių, kas sumažintų ne
darbą ir nupigintų taksus. To
kia esanti jo ekonominė ir so- 
cialė filozofija “ir aš iš visos 
širdies tikiu, kad tai yra kar
tu ir filozofija 1936 m. ame
rikiečio”.

Bankiete nedalyvavo nė bu
vęs demokratų kandidatas AL 
fred E. Smith, nė buvęs demo
kratų partijos pirmininkas 
Raskob, kurie yra nuėję su at- 
galeiviais ir suf jais yra suku • 
rę atgaleivišką American Li
berty League.

Prezidentas atvyko iš Wa- 
shingtono specialiu traukiniu ir 
čia veikiausia pasiliks kelias 
dienas, ruošdamas planus bu
siančiai rinkimų kampanijai.

TĘGUCIGALPA, bal. 26. — 
Sukilėliai liko nugalėti trijuo- 
se miestuose ir tuo liko galu
tinai numalšintas sukilimas 
Hondūras respublikoj.

NaujieniiRadio Programai
Į. i I II-H

Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 
ŠEŠTADIENĮ

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

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

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

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas. 

i •
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[KORESPONDENCIJOS
Mason County, Mich
Michigan lietuviai ūkininkai 

remia kongresų. —-- Ūkinin
kų draugija nutarė pasiųsti 
rezoliucijų Smetonos vald
žiai.

Kadangi Lietuvoje siaučia 
fašistiška reakcija ir visit žiau
rumu slegia Lietuvos ūkinin
kus ir darbininkus, tai atjaus
dami jų būklę Mason County, 
Mieli., lietuviai ūkininkai su
bruzdo ir nutarė savo broliams 
ištiesti pagalbos rankų.

Lietuvių Ūkininkų žemdir
bių Draugija kovo 29 d. Sčot- 
ville, Mich., laikė savo susirin
kimą'ir vienbalsiai nutarė rem
ti šaukiamą kongresą Lietuvos 
demokratinei tvarkai atsteigti. 
Tas kongresas numatoma lai
kyti Clevelande birželio 20 ir 
21 d.d. Tuo pačiu metu nuta
rė pasiųsti protesto rezoliuciją 
Smetonos valdžiai. Rezoliucijos 
tekstas yra išspausdintas že
miau.

šios apskrities lietuviai ūki
ninkai šaukia . masinį susirin
kimą, kuris įvyks gegužes 17 
d., 2 vai po pietų, šv. Antanu 
svetainėje, Custer, Mich. Vy 
riausias susirinkimo tikslas 
bus išrinkti delegatui į kon
gresą. Masiniame susirinkime 
pasižadėjo dalyvauti kelios 
ūkininkų draugijos, kaip tai: 
LUŽ, LUP ir LDLD draugi
ja. Visos tos organizacijos yra 
pasisakiusios už kongreso rė
mimą. Vadinasi, pas visus ūki-, 
ninkus yra ta nuomonė, kad 
reikia teikti savo broliams vi 
šokią pagalbą, idant jie galėtų 
nusikratyti fašizmų.

Kadangi tarp visokių pažiū
rų ūkininkų dabar yra susida
ręs bendras frontas, tai visi 
bendrai ir veikia. Birželio 14 
d. yra rengiamas bendras pik
nikas, kad butų galima sukel
ti pinigų delegatams į kongre
są pasiųsti. Piknikas įvyks 
LUŽ draugijos darže.

Musų brolius Lietuvoje en
gia visokie avantiūristai. Mes 
Amerikoje gyvenantys lietuviai 
praeityje neatsisakėme remti 
savo brolių, neatsisakysime ir 
dabar. v

Rezoliucija, kuri buvo Lie 
tuvos Ūkininkų 
Draugijos priimta 
taip:

1. Mes reikalaujame, kad bu 
tų sušauktas Lietuvos seimas 
ir sustiprintas visos tautos pa
sitikėjimas;

2. Reikalaujame, kad vald
žia butų žmonių renkama iš 
atsakingų piliečių slaptu bal
savimu, iš laisvai pačių pilie
čių pastatytų kandidatų, o ne 
kaip dabar diktatūros yra da
roma;

3. Reikalaujame, kad Lietu
vos piliečiams butų grąžintos 
visos jų iškovotos teisės;

4. Reikalaujame, kad butų 
paleisti visi politiški kaliniai ir 
dėl savo įsitikinimų įkalinti 
piliečiai; kad ūkininkams butų 
suteikta didesnė laisvė; kad 
butų grąžinta visiems Lietuvos 
piliečiams spaudos ir žodžio 
laisve;

5. Reikalaujame, kad vald 
žia leistų piliečiams steigti 
laisvas kapines, ir kad žmonės 
galėtų laidotis taip, kaip jiems 
gėriai/ patinka;

6. Reikalaujame, kad Lietu
voje tuoj butų priimta civili 
metrikacija, kad butų įvestas 
privalomas mokymas vaikų nuo 
7 iki 18 metų amžiaus, ir kad 
beturčių vaikams parama bu
tų skiriama iš valdžios iždo;

7. Reikalaujame, kad valsty
bės pinigais nebūtų išlaikomi 
kunigai; tais pinigais, kuriuo'? 
sudoroja kunigai ir jų įstai

/gos, valdžia turėtų steigti li
gonines miestuose ir mieste
liuose, kad pakelti žmonių svei
katingumą ;

8. Reikalaujame, kad iš vai

stybės iždo nebūtų skiriami pi
nigai bažnyčių ir vienuolynų 
išlaikymui, — tuos pinigus rei 
kla sunaudoti mokykloms ir, 
pagaliau, ;

9. Lietuvių Ūkininkų žem
dirbių Draugija užgiria buvu 
šių Lietuvos prezidentų ir 
premjerų spalių 18 d. 1935 m. 
įteiktą prezidentui Smetonai 
pareiškimą, kuris ragina be 
atidėliojimo sušaukti seimą ir 
grąžinti piliečiams laisvę;

10. Kai Lietuva bus ne tik 
nepriklausoma, bet ir laisva, 
tai Amerikos- lietuviai prie 
Lietuvos nepriklausomybės ap
gynimo dar labiau prisidės 
morališkai ir materiališkai.

prezidentui Antanui Smetonai ^.netekti u- paskutinė kar 
į Kauną, Lietuvos Atstovybei 
Washingtone ir paskelbti Ame
rikos lietuvių laikraščiuose.

■ Susirinkimo pirmininkas:
Jonas Juodaitis

Komisijos nariai:
• V. Martinaitis

F. Žukas
J. Juodaitis

Okupantams rūpėjo ir pri 
augantieji arkliai. Todėl žan
darai įsakė visiems ūkininkams 
užregistruoti turimus gyvulius, 
žinoma, turint sųrašų, okupan
tams lengviau ėjosi rekvizavi
mas. Ūkininkai, bijodami, kad

žemdirbių 
skamba

50,000 LIETUVOS ARKLIŲ VOKIEČIŲ 
KARIUOMENĖJE

Bevertės “šeinūs”. Gen. Hindenburgas įsakė de
ginti arkliams šonus. Ūkininkai pirko 

savo arklius.
Jau 1914 m. rudenį, l&i su- į artileriją—patrankoms velž- 

mušta rusų gen. Samsonovo ar- ti. 
mija traukėsi Lietuvos gilu- 
mon, paskui eidami vokiečiai iš 
ūkininkų rekvizavo (atimdavo 
karo reikalams) arklius. Ta
čiau 1915 m. rudenį, vokiečių 
kariudmenei paėmus Kaimo 
tvirtovę ir Vilnių, jie surekvi- 
zavo daugybę Lietuvos gėry
bių. Vokiečių drmija, persekio
dama besitraukiančius rusus, 
ėjo per lietuviškus kaimus ir 
kur tik užtikdavo arklius, juos 
tuojau* rekvizuodavo. Bendrai 
už rekvizuotas gėrybes oku
pantai išdavinėjo vadinamas 
“šeines” (pažymėjimus, kad 
gyvuliai rekvizuoti), o kartais 
paėmę visą žmogaus kilnoja
mąjį turtą, net ir tokios “šei- 
nes” neišduodavo.

Pirmiausiai nuo okupantų 
nukentėjo Suvalkija, kurioje 
rado nemažą skaičių galvijų ir 
kitų gerybių. Rekvizuotas ar
kliui vokiečiai tuojau kinky
davo į vežimus, o dažnai net

1915 iki 1918 m. vokie-
Lietuvos ūkininkų rek- 
nemažiau, kaip 50,000 
Dalis Lietuvos arklių

Nuo 
čiai iš 
vizavo 
arklių,
vėliau pateko į prancūzų, aus
trų, serbų ir italų frontus. 
Mat, vokiečių kariuomenės da 
lys, kariavusios su Rusija, daž
nai būdavo perkeliamos į ki
tus frontus, žinoma, kartu į 
tuos frontus patekdavo ir Lie
tuvos arkliai.

1915 m. pabaigoje iš visų 
ūkininkų buvo atimta daugu
mas galvijų. Pagaliau, ir slėp
ti gėrybes buvo draudžiama, 
nes už tai gręsė didelė baus
mė. Vokiečiai neėmė tik jau
nų kumeliukų ir senų nepa
einančių arklių. Todėl Lietuvos 
ūkininkai negalėjo 
įdirbti savo 
mių plotai 
nes nebuvo 
o, pagaliau,
plotams apdirbti.

tinkamai 
žemes. Dideli že- 

tuomet ; dirvonavo, 
scilių . juos užsėti, 
trukų ^gos, tiems

GERKIT ARBATA nuo

Išmėgink veltui!

VARTUOJANT VIDURIŲ LIUOSUO- 
TOJĄ MARA HERB TEA VIDU
RIAI DIRBA GERIAUSIAI.

vės arba arklio, juos slėpė miš
kuose, brūzgynuose ir kitur 
Mat, ir bausmių žmonės ne taip 
pradėjo bijoti, nes badas kiek
vienam žiurėjo į akis.

Generolas feldmaršalas Hin- 
denburgas, kaipo vyriausias 
Rytų fronto vadas, įsakė, kad 
užimto krašto arkliams šonuo
se butų išdeginti tam tikri žen 
klai. Tas įsakymas buvo išlei
stas todėl, kad vokiečiai paju
to, jog vis dėlto krašte yra 
arklių, kurių nei žandarai ne
suranda, o pagaliau ir iš jų 
pačių kariuomenės 
vogdavo arklius ir juos par
duodavo ūkininkams. Toks gen.

kareiviai

Hindenburgo įsakymas per vi
sų okupacijos laikų buvo labai 
griežtai vykdomas. Kiekvienais 
metais skirtu Ikiku ūkininkai 
turėdavo suvesti savo arklius 
į taip vadinamų “Pferdedepo”, 
į tam tikras arklių stovyklas. 
Ten surinkdavo daug žandarų 
ir šiaip karininkų,- kurie1 iš at
vestų arklių geresnius išsirink
davo ir ūkininkams išduodavo 
“šėmes”. Paprastai, toje vieto
je, kur eidavo tikrinimai, bū
davo ir kalvių, daugiausia, vo
kiečių kareivių. Jie įkaitinta 
raudonų geležį prispausdavo 
arkliui prie šlaunies ir įdegin
davo tam tikrų raidę. Daugiau
sia buvo įdeginamos trys rai 
dės “O. C. ir A.” žandarai pa
matę važiuojantį ūkininkų, pa
gal išdegintas raides galėjo 
tikrinti ir žinoti, ar tas ark
lys rekvizuotinas, ar ne. Už 
tat kai kurie ūkininkai savo

gyvuliiis slėpdavo ir su 
niekur ne važinėdavo. Tik 
dirbę laukus išvesdavo pas 
mynus, ar slėpdavo kitose 
tose.

1916-1917 m. Lietuvoje 
buvo mažai gyvulių, kad
nebuvo ko rekvizu'oti. 1918 m. 
subirėjus 
kareiviai 
Lietuvos 
gyvulius,
gą. Tada daugelis ūkininkų tu
rėjo progos atsipirkti iš vokie
čių ankščiau rekvizuotus ark
lius ir kitą mantą. Tsb.

jais 
ap- 

kai- 
vie-

tiek 
jau

vokiečių kariuomenei, 
pradėjo pardavinėti 
ūkininkams ne tik

bet ir karo medžią-

Garsinkitės Naujienose

ADVOKATAI

DYKAI RODĄ
' i'-'''

Visi kviečiami, nes veltui duo
damas patarimas. Dr.Ross Health 
Service yra privatinis klinikas, 
kur kiekvienas gaus atskirą pa
tarnavimą. Ligonių vardai ir svei
katos stovis bus laikoma paslap
tyje. Ypatingai įrengti privatinio 
gydymo kambariai tarnauja ligo
niu patogumui.

TRISDEŠIMTS METU TOJ 
PAČIOJ VIETOJ

Geriausi ir paskiausi gydymo 
budai bus pavartoti, kad jus pa
statyti ant tikrojo kelio i sveika
tą. Nėra jokiu ginčų dėl sveika
tos pageidavimų.. Buk pastovus. 
Ne atidėk rytojui, kas turi būti 
padaryta šiandien. Užlaikyk svei
katą-—Gera sveikata jus užlaikys 
linksmais ir tinkamais gyvenimui.

LENGVUS IŠSIMOKfiJIMAI
Mokesniai yra prieinami kiek

vienam. Mokėkit kaip galite laike 
gydymosi. Palengvinimai gali būti 
padaryti taip, kad ligoniui nereik
tų atidėlioti gydymosi dėl pinigų 
stokos.1 Tūkstančiai yra skolingi 
gydytojams. Pasirinkit tokį gydy
toją, kuris butų daug metų prak- 
tikavęsis taių; tį^rpj® šakoje. 
Laboratorijos ekzaniinaviinas ne

brangus. .

Dr. Rosš Health 
Service and 
Laboratories

35 Sdl Dearborn Street 
CHICAGO, ILL.

Priominio kambariai: vyrams 506, 
Motorinis 508.

VALANDOS: Kasdien nuo 10 ryto iki 
5 vai. po plot. Penktadieniais, trečiadie
niais ir šeštadieniais nuo 10. ryto iki 8 
v. vak. Sekmadieniais nuo 10—12 v. <1. 
ĖLEVATOBIU KELKIS IKI 5-KIŲ LUBŲ 

Elevatorius eina ir sekmadieniais

'Nuoširdžiai
Rekomenduojamas 
Vaistas dėl Vidurių

Chicago, III.-—“Kuomet tik vidu
riai neveikia ar nemala imu Trlner’s 
Bitter Vynų ir nuoširdžiai rekomen
duoju visiems.” — Mrs. Susanna 
Pavlus. <

Nedarykite bandymų su visokiais 
vaistais. Imkite Triner's Bitter Vynų, 
kuris per pastaruosius 44 metus pri- 
rodė save atsakančiu vaistu dėl už
kietėjimo, gasų, prasto apetito, gal
vos skaudėjimo, neramaus miego 
panašių ligų. Visose vaistinėse.

ir

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

i------------------- —... —-----------------

Joseph Triner Company, Chicago

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Janisz

VIDURIU UŽKIETĖJIMO

Jus negalite priversti gamtą “paskubėti”. Bandydami prievartą 
paliuosuoti užkietėjusius vidurius, jus priverčiat skubiai veikti išlengvo 
velkančią žarnų sistemą. Vidurių liuosotojas turi peikti išlengvo, taip> 
kad skilvys ir žarnos galėtų tinkamai prie jo prisitaikyti.

štai dėl ko Mara Laxative Herb Tea yra pagydžiusi begalo daug 
užkietėjimų. Gerdami ją išlengvo jus pagelbiat gamtai ją suvartoti. 
Nebandykit prievarta sukrėst jūsų virškinimo sistemą kokiais nors, liuo- 
suotojais. i

Mara Laxative Herb arbata yra gamtiškas gydymo būdas. Tai ma
lonaus skonio ir pastiprinanti gyduolė. Tinka ir vaikams. Pirk pakelį 
šiandien. įpilk pilną šaukštelį į puodelį karšto vandens ir leisk pastovėti 
keletą minučių.. Tada iškošk, įdėk cukraus ar lemono ir išgerk karštą 
arba šaltą.

Pamatyk kaip greitai ir maloniai Mara Laxative Herb arbata pataisys 
jūsų vidurių veikimą. Išvarys gasų skausmus, svaiginantį galvos skau
dėjimą pašalins rukščius, kurie yra nuo vidurių užkietėjimo ir kas ryt 
atsikelsi su šypsena veide. Siunčiame sampelį veltui pareikalavus. Pasiųsk 
vardą ir adresą šiuo adresu Mara Product Co., 189 W. Madison St., 
Chicago, III. Pirkit pakelį, o pabandžius ir jei busit nepatenkinti, pini
gai bus sugrąžinti.

pabandžius ir jei busit nepatenkinti, pini

Siunčiam -Očles Telegramų i Visas 
Pasaulio Dalia 

LOVEIKIS 
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms. Bankietams 
ir Pagrąbams

3316 So. Halsted St.
Tel. BOUlfevard 7314

Special
ŠIĄ SAVAITĘ

STamt a?®'**"
=— CMU.M0. \USMMS. _____

Parsiduoda

(U) akpreen. si oris

nin d — bgarsins *I I ■ H I Per Draugiją Užsienio Lietuviams
H I Remti galite pasiskelbti viso pa- 
a a šaulio lietuvių spaudoje.
Dėl Sąlygų IT T D 
kreipkis į V U 14 lt

Nepriklausomybes-Aikštė 3, KAUNAS, LITHUANIA

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St. 
Tel. Bouievard 1401

Pkone Canal 6122
Dr S. Biežis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedėl. nagai sutarti 
Rez. 6631 So. Celifornia Arenu* 

Telefonas Ropublic 7868

Tel Office Wentworth 6336 
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos 1—4 no pietų, 7—8 v. vak 
išskyrus seredomis ir subatomis.

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 8:80.
Tel Bouievard 1310.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

Phone Bouievard 7042

Dr. C. Z, Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutarti

Dr. Strikol’is 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVYL

Telephone: Bouievard 2800

JOSEPH J. GRISU
Tjipfuvis Advokatą.*?

4631 SOUTH ASHLAND AVHNB|OfiW^u., 2Rd.4,1, 
Res. 6515 So. RockweH St. 
Telephono: Renublic 9728

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

KI. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas 

3421 S. Halsted St. Tel Yards 2534
Ofiso vai. vakarais nuo 6 iki 9 val.lgjfg10” Ų^k.“ Nedėlioj “pagal* eutarti 

Miesto ofisas 1
100 No. La Šalie St. Room 910

• Central 5541
Rezidencija i __ , ,

3407 Lowe Are. Tėl. Yards 2510 v 0£1“ ’aįandos: , „ „ „ 
_________________________________ Kasdien nuo 1-4 p. p. ir 7-9 v, v.

— Tel.: Hemlock 5524. diena ir naktį
JOHN B. BORDEN Dr.Constance A.O’Britis

LIETUVIS ADVOKATAS GYDYTOJA IR CHIRURGAS
2201 W. Cermak Road (W. 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5.

Vakarais: Panedėlio. Seredoa ir 
Pėtnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockvrell Street 

Telefonas Republic 9600.

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo .

Kiti lietuviai Daktarai.

GYDYTOJA IR CHIRURGAS 
Ofisas 

2408 W. 63rd St. 
Res.

6000 So. Campbell Avė.

Physical Therapy 
and Midwife 

6630 S. Western 
"Avė., 2nd floor

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

A-* A.« SLAKIS 
ADVOKATAS, i 

111 W. Washington St
Room 737

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

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avė. 
namu Tel: — Hyde Park 8395

Phone Prospect 6376
Dr. 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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPAS

EUDEIKIS
IR TĖVAS

REPublic 8340

AKIŲSPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPf 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimų, kuris 

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

mos be akinių. Kainos pigiau 
. kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Bouievard 7589

Tėl. Bouievard 5914 Dienų ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4. nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So- Halsted St 

CHICAGO. ILL.

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ.
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

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

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

JLACHAWICZ ir SŪNUS
2814 West 28rd Place Phones Cana] 2515—Cicero 5927

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

J. MULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Pbone Lafayette 8572

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

A. MASALSKIS
8307 Lituanica Avenue Phone Bouievard 4139

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

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

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

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

DR. G. SERNER .
LIETUVIS 

_ ____Tel, Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso. 

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35th St 

kampas Halsted St. 
, Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

8

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

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

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

Tel. Seeley 7330
Narna telefonas Brnnsvick 9697

Ofiso Tel. Bouievard 6918
Rez. Tel. Victory 2348
Dr. Bertash

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

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80
NedJliomU nagui sutarti

Dr. A. J. Manikas
PHYSICIAN-SURGĖON 

Office 4070 Archer Avė. 
Tel. Virginia 1116 

Valandos: 1—3; 7—8:30 p. p. 
Office & residence 2519 W. 43rd St. 

Tel. Lafayette 3051 
Valandos: 9—10 ryta. 5—6 p. p. 

Kasdien, išskyrus seredas. 
Sekmadieni susitarus.

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 86 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.

Tel Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Sega]
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai 
vakaro. Nedėliomis 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 dienų. 2 iki 8 po piietų 
7 iki 8 vai Nedil nuo 10 iki 12 

Rez. Tėlephone PLAZA 2400

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. Tai Diesel 9191 

Dr. A. A Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku. Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų.

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

liomi* ir šventadieniai* 10—12 
diena.



NAUJIENOS, Chicago, III

sko

KerneŠulcą

ŠIANDIEN IMTYNĖS

nn

svetaines ir t.t

Chiropodistai—Atdara dieną ir naktį. Swimming Pool

THE WORLD’S MOST BEAUT1FUL REFRIGERATORregullarės kainos

Pasirinkimas didelis visu išdirbysčių.

Senus jūsų ice box’us priimame į mainus

Jau Eina Bankruto
Išpardavim

ŠIOS SAVAITES

Extra Bargenai M.E.A. DEPARTMENT STORE

NAUJIENŲ
LINKSMAS PAVASARINIS

PIKNIKAS4169 Archer Avė

Buvusi M.E.A. Department Store
BIRUTES DARŽE

“Aš
ALL-

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

čepukas 
šiene.

Sekmadienį įvyks iškilmingos 
Iniciacijos ir Dovanų Laimė
jimo vakaras Ashland Audi
torijoje.

P. Risselienė ir M.
Taip pat išrinkta 

komisijos, kaip tai: 
spaudos ir trans 

I jas įėjo P. Gri-

SURANGYTI 
(Coil) 
SPRINGSAI 
Vertės $12.00

Crane Coal Co
5332 S. Long Ave< 

Tek Republic 8402

įbrukti jam kokius nors 
siaurai partinius tikslus 
Šukius.

sekretorius 
narys, p-lė

min- 
savo 

vietų

Mickevi-
— SLA

Eufrosinė

Turėjo Užkietėjimą* 
25 Metus, ALL-

BRAN Atnešė 
Palengvinimą

Iškilmingas parengimai įvyks 
Molinų Dieną*, Gegužės 10.

BUDRIKAS IR CROSLEY CO 
garantuoja jums 5. metus

Pirmadienis, bal. 27, 1936

Modai IlluUrated—GKQ-50.
Ali Pricea Include Delivery, Inatallation, 

One Yeer Free Service.

Viso prekių ir fikčerių stako, 
kuris pirma priklausė

Suvienytų Valstijų Teismo resyverio.
Visas stakas dabar yra ant išpardavimo 

ir priklauso nuo žmonių malonės. Praktiš
kai jis yra ant “kas kiek duos” kainos.

Tėmykit pranešimus šiame laikrašty.

Mes Padarom Gerą 
DARBA PIGIAI!
Galite ateiti visados y
Permanėntą muši . 

Specialybi!

Ideal Beauty Shop, 
Charles Stones, Vedėjas 

1747 SO. HALSTED STREET 
Atdara vakarais

Pocahantas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau S7..80 tonas- 

Smulkesni $7.05 tonas

Pirmyn” Rengia Iš 
kilmingą Bankietą. 

Rėmėjams Pa
gerbti

Pasiekusi apie 3,500 narių 
skaičių, Chicagos Lietuvių 
Draugija ketvirtadienį baigia 
kelis mėnesius nusitęsusį narių 
gavimo konkursą. Sekmadienį 
gi rengia Iniciacijos ir Dovanų 
Laimėjimo Vakarą, kuriame 
konkurso metu gautus narius

Kongreso Šaukimo Komitetas 
Išsirinko Valdybą

Po programo įvyks laimėji
mai, kuriuos ves tam tikslui su
daryta bešališka pašalinių žmo
nių komisija. Laimėjimui bus 
paleista vienuolika dovanų, ku
rių bendra vertė yra $1,500. 
Stambiausia iš tų dovanų yra 
naujas, 1936 metų modelio Pon- 
tiac automobilis. Kitos dovanos 
yra: Parlor setas, Zenith radio, 
Dining setas, Westinghouse 
skalbiamoji mašina, Dinette se
tas, elektra operuojamas laik
rodis, grindine lempa ir trys 
piniginės dovanos-: $15, $10 ir

Chic. Liet. Draugija 
Ketvirtadienį Baigia 

Konkursą

BALANDŽIO 29 d. RISIS 
SWENSKI

Kaip ir paprastai, kitą tre
čiadienį Arcadia Gardens (4444 
Broadway) įvyks ris tynęs, šiuo 
kartu risis australietis Buresch 
su John Swenski.

galima gauti vietoje.
Šunelis

iškilmingai priims į draugiją, o 
sunkiai dirbusius konkursantus 
pagerbs ir apdovanos.

Tasai Iniciacijos ir Dovanų 
Vakaras įvyks didžiulėje Ash
land Boulevard Auditorijoje, 
prie Van Buren ir Ashland Bul
varo kampo. Tenai įvyks ini
ciacijos iškilmės, kuriose daly
vaus penki chorai, keli solistai, 
šokėjai ir ddugybe kitų artis
tų, o paskui seks vaišės ir šo
kiai. -

tONRAD 
PHOTO STUDIO 

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

žina atmintis.

Šiandien Whitę City’ patal
poje įvyks smarkios imtynės 
tarp Mephisto ir Kilonis. Abu 
ristikai yra gerai žinomi.

Mephisto yra gerai žinomas 
ristikas, dar neseniai jis buvo 
laimėjęs vidurinio svorio pa
saulio čempionatą. Kilonis yra 
žymus graikų ristikas.

MALEVOS
Didžiausios malevų išdirbojų ir distrl. 
butorių 
nes n

Kadangi konkursas pasibai-( 
gia tiktai ketvirtadieni, balan
džio 30 d., tai dar yra proga 
visiems nenariams įstoti drau
gi jon ir dalyvauti tame iškil
mingame Iniciacijos ir Dovanų 
Laimėjimo vakare. Visi nenaria’ 
yra raginami nieko nelaukiant 
įsirašyti Chicagos Lietuvių 
Draugijom Įsirašyti galima 
Draugijos ofise, kuris randasi 
“Naujienų” rūmuose, 1739 So. 
Halsted Street. Iki Konkurso 
paskutinės dienos ofisas bus 
atdaras nuo ryto 8-nių iki 8 
vakare. Kiekvienas naujas na
rys gaus po bilietą į iškilmes 
Ashland Auditorijoje ir kartu 
su bilietu šansą laimėti vieną 
iš brangiųjų dovanų. Perkant, 
bilietai kainuoja po $1.

Draugijos ofise visuomet 
randasi pirmininkas Julius Mic
kevičius ir finansų sekretorius 
P. Miller, kurie naujiems na
riams suteiks visas informaci
jas ir išduos narystei- požymius,

Untanis.

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

r 908-910 W. 14th Street j. MOTERŲ DIENA SEREDOMIS’
Po naujų savininkų priežiūra. Naujai išremontuota išmalevota. Ma 

sažai—Chiropodistai—Atdara dieną ir naktį. Swimming Pool, 
Phone CANal 9560

Penktadienio vakare, balan
džio 24 d., rubsiuvių Amalga- 
meitų unijos name, laikė savo 
pirmą posėdį Chicagos draugi
jų komitetas, kuris buvo iš
rinktas didžiulėje draugijų at
stovų konferencijoje, nutaru
sioje šaukti visos Amerikos lie
tuvių kongresą Lietuvos demo
kratinei tvarkai atsteigti. Ko
mitetas turėjo susiorganizuoti, 
išsirinkdamas savo valdybą ir 
komisijas, ir išdirbti savo vei
kimo planą.

Pirmininkaujant Julijui Mic
kevičiui, kuris vedė tvarką pa
minėtoje draugijų konferenci
joje, nutarta kaip galint grei
čiau išleisti atsišaukimą į lie
tuvių draugijas visoje Ameri
koje, raginant jas siųsti savo 
atstovus į Clevelandą birželio 
20 d. ir išdėstant tą reikalą, 
kurį svarstė Chicagos draugi
jos savo atstovų konferencijo
je. Komitetas yra pasiryžęs ir 
toliau laikytis to nusistatymo, 
kad šitam visuomenės judėji
me sprendžiamas balsas turi 
priklausyti pačiai visuomenei.

Demokratijos kongresą Cle- 
velande šaukia ne kuri nors 
viena partija arba partijų blo
kas, bet draugijos. Sroves, ku
rios pritaria demokratinės tvar
kos atsteigimui Lietuvoje, yra 
kviečiamos dalyvauti ir siųsti 
atstovus nuo savo organizaci
jų, bet jos greičiau pakenktų, 
negu padėtų kongreso darbui ir 
demokratijos reikalui, jeigu jos 
užsimanytų kongresą Užvaldy
ti ir 
savo 
arba

Įstaigos Čhicagoje. Standarti- 
■ųšies malovą už tiktai

iš įdomiausių ir seniausių Chi 
cagos Vietų. Gražiai 
ningai išpuošta. Gamina be 
ne geriausius Chicagoje vai 
gins. * Turi įdomią 
Jei Chicagon atvąžiuoja pre
zidentai, karaliai, princai, gu
bernatoriai ar kiti žynius žmo
nes, tai jie niekuomet nepra
leidžia progos nesudėję vizito 
Saddle ir Sirloin Klubui ir 
ten nesuvalgę skanių pietų.

Bet tuo pačiu laiku toji vie
ta nesinešu, aukštai. Ji nėra 
aristokratiška ir nereikalauja 
nei frakų nei puikių suknių iš 
svečių. Ar švarkas ar milinė 

ten Visuomet vienodai ir 
maloniai sutinkami.

Nuo Muskulų Gėlimo It 
Skaudėjimo 

reikalaukit visame pasauljį 
pagarsėjusio 
ANCHOR 

PAIN-EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą Ir tikrą 

■______ palengvinimą w į

Swenski visai neseniai tepa
sirodė Chicagoje. Tačiau jis 
pasirodė taip; jog visi juo ste
bisi. Su savo oponentais jis ap
sidirbo per kelias minutes. 
Daugis mano, jog Swenski da- 
sigaus iki čempionato, jeigu 
jam tik pasiseks Buresch’ą nu
galėti.

You’ll be atnazed at the startling new beauty of the Crosiey 
Shelvador. You’ll likewise marvel at the extraordinary con- 
veniences, the exclusive features, the greatly incręased usable 
space, the dependable and economical Service, the utrnost ąuality, 
the world«leading value. For here is the ultimate in refrigeration. 
Outstanding features include: Shelvador, Storadravver, Crisper, 
Feathept Touch Knee Action Door Handle, Ice T ra y Release, 
Shelvador Glass Jars and many others. There’s a Shelvador for 
every purse and purpose. See them.,.examine them...come in.

VISUOMET ŽEMAS KAINAS 
X-RAY

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

Pasiųsta telegrama Smetonai.
Komiteto posėdyje dalyvavo 

23 nariai; negalėjo atsilanky
ti (nes dirbo vakare) tik vie
nas narys.

Diskusijos ėjo draugiškoj? 
nuotaikoje, nes pas visus daly
vius reiškėsi aiškus noras, kad 
kaip galint geriau pavyktų kon
gresas, kurio šaukimą komite
tui pavedė draugijų konferen
cija, o ne , kad “pasinaudotų” 
ta arba kita partija. Lietuvos 
liaudis laukia pagelbos iš ame
rikiečių, kurie per metų metus 
Lietuvą rėmė visokiais bu
dais.

Kadangi iš Lietuvos ateina 
žinios, kad valdžia jau nori 
užkirsti kelią • demokratinės 
tvarkos atsteigimui, sušaukda
ma po “tautos atstovybės” 
vardu tokį seimą, kurio “at
stovai” bus ne rinkti, bet vai 
džios paskirti ir žmonių “už- 
girti”, tai komitetas pasiuntė 
į Kauną telegramą, reikalau
damas laisvų demokratinių 
kimų (telegramos tekstas 
pa šiandie “Naujienose” 
mame pusi.).

Komiteto valdybai pavesta 
susižinoti su Clevelando dar
buotojais dėl kongreso suren
gimo

PASKOLOS ANT MORGICIŲ 
5 iki 20 metų 

Taupykit pinigus apsaugo to j vietoj 
Mes išmokėjom 4% div.

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASS’N of CHICAGO 

2324 S. Leavitt St.
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

Pasirinkęs tokią įdomią vie
tą, “Pirmyn” žada sutraukti 
bankietan ne vien rėmėjus, 
kuriems išsiuntinėjo bilietus 
veltui, bet ir daugelį kitų savo 
draugų ir pritarėjų.

Be bankieto, vakaro iškil
mes pagražins įdomus mužika- 
lis programas, specialiai pritai
kintas Motinoms, ir šokiai.

Bilietai bankietui yra po 
$1.50. Kadangi iš anksto rei
kia užsakyti tam tikrą skai
čių vietų, tai visi svečiai, ku
rie ruošiasi dalyvauti, yra 
prašomi tuojau užsisakyti bi
lietus. Pašaukite telefonu 
LAFayette pp. Steponavičius, 
arba CANal 8500, sekretorę

Komiteto Valdyba.
Vadovaudamasis šita 

tim, komitetas rinko ir 
valdybą. Į pirmininko 
buvo išrinktas didžiausios Chi
cagoje (ir, gal būt, visoje Ame 
rikoje, neskaitant susivieniji 
mų) lietuvių pašelpinės drau 
gijos prezidentas, J. 
čius. 
centro 
Mikužiutė. Į iždininkus — lie
tuvių rubsiuvių unijos delega 
tas, C. Kailis.

Be to, išrinkta vice-preziden- 
tu J. K. šarkiunas ir du iždo 
globėjai: V. Ambrose ir L. Jo
nikas.

Komitetas nutarė surengti 
masinį mitingą demokratijos 
kongreso idėjai paaiškinti ir 
tam tikslui išrinko komisiją: 
F. Jakavičius (Kęstučio Kliu- 
bo pirm.), 
Kemešienė. 
dar kelios 
rezoliucijų, 
portacijos. 
gaitis, V. Andriulis, Dr., A. K 
Rutkauskas; Dr. A. Montvid 
J. Skeberdytė, R. šniukas; C

ROOSEVELT 
FURNITUREčo 

, 2310 West 
Roosevelt Road

Tel. Seeley 8760

Štai p. Johnson’o laiškas 
gavau pakelį (Kellogg’s 
BRAN), ir pirm negu pakelis išsi
baigė, aš jaučiaus daug geriau.

“Todėl aš jį valgau jau dvi ar tris 
savaites ir mano užkietėjimas*) pra
ėjo, nors aš turėjau užkietėjimą per 
25 metus ar ilgiau. Tikiu, kad šis 
mano laiškas pagelbės kam nors pa
silaikyti sveikatoj. Aš dabar esu 
naujas Kellogg’s ALL-BRAN drau
gas.—” p. J. B. Johnson, Lake Char
les, La. ’ ,

P-nas Johnson’o laiškas yra vie
nas iš daugelio. Milijonai randa, kad 
Kellogg’s ALL-BRAN pataiso už
kietėjimą*). Jis suteikia tą reikalin
gą minkštą maistą “bulk” kurio 
stokuoja vidutiniškuose Amerikoniš
kuose valgiuose.

Minkštas maistas “bulk”, kuris 
randasi ALL-BRAN yra švelnus ir 
veiklus. Jis sugeria drėgnumą ir švel
niai mankština ir išvalo vidurius. 
ALL-BRAN suteikia vitaminą B. ir 
geležies.

Ar neišmintingiau vartoti natu- 
rališką maistą vietoj priiminėti pa
tentuotas gyduoles? Valgykit tiktai 
du šaukštus kasdien. Jeigu nepalen
gvins pasimatykit su savo gydyto- 
jum.

Vartokit kaipo cereal su pienu ar
ba grietine, kepkit su muffins, duo
na ir t. t. Parsiduoda visose groser- 
nėse. Padaromas per Kellogg, Battle 
Creek, Michigan.

* Užkietėjimas vidurių paeinantis 
nuo neganėtino “bulk” valgiuose.

Priimnųs Cereal Pataisė 
Jo Padėjimą.*

7,000 gal. Sherwin Williams Trim Vąr- 
nišo, iš Majestie Radio. kuris suban
krutavo. $2.75 vertSs 
kaina ------------- -------- ---------
Namams Maleva, Gloss ar Fiat, Great 
Lakęs rųšles, kitur $2.25, 
musu kaina ------------ —
Montgomery-Ward certifikuota maleva 
Sand Kote finish, pirmiau C f 
$3.20, dabar ........... —
Juodas Sereen Enamelis 50c5

Ir tūkstančiai kitu bargenu.
Mes operuojam nuosavą sandelį ir tu
rime savo malevų fabriką. Pirkit tie
siog ir taupykit!

PAINT EXCHANGE OF 
CHICAGO 

1557 MILWAUKKH AVĖ. 
0830 S. HALSTED ST. 

2274 ELSTON AVĖ. 
Telefonas: Armitage 1440.

j-lę M. Baronaitę ir vietos 
jums bus rezervuotos.

Bilietai vien šokiams ir pro
gramų! bus po 75 centus. Juos 
bus

Stiprus CEVERYKAI
VISAI ŠEIMYNAI

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

sų krautuvę, o mes jums 
yį priskirsime gerus ir ne

brangius čeverykus.

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

3337 SO. HALSTED STREET

DIXIE ŠOKIŲ MOKYKLA
Duoda ’ privatiškas ins- J ■■ 

trukciįas “
MODERNIŠKŲ ŠOKIŲ
Merginom ir Vaikinams ’

Valsus-Fox Trots-One- _ I
step 12 lekcijų kursas

Atdara kasdien nuo 10 v. ryto iki 11 
• vai. vakaro, taipgi nedėlio.į.

36 W. Randolph St. Central 4563

Sekmadienį, gegužės 10 d., 
bus /Motinų Diena. Sūnus ir 
dukterys tą dieną molinoms 
gėles siųs, dovanas pirks ir 
rašys laiškus pilnus meilės ir 
atsidavimo.

Tą dieną ir “PIRMYN” cho
ras pagerbs savo Motinas — 
ir tėvelius. Tas Motinas ir 
Tėvelius — rėmėjus, kurie per 
metų melus chorą globoja, pri
žiūri jo žinksnius, ji remia ir 
tą finansinę ir moralę parama 
įkvėpia ir vedėjui Kaziui Ste
ponavičiui ir jauniems daini- 
ninkmas — norą darbuotis, 
vykinti vis gražesnius ir dides
nius sumanymus.

Baigdamas pasekmingą 1935 
—1936 metų sezoną ir pasiry
žęs savo rėmėjams pareikšti 
didelį dėkingumą ir pagarbą, 
Choras Motinų dieną rengia 
Rėmėjų Bankietą. Tas ban
ketas įvyks puošniuose Saddle 
ir Sirloin Club patalpose, ku
rios randasi garsioje Chicagos 
skerdyklų Stock Yards Inn.

Stock Yards Inn yra viena

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

Tel. Boulevard 4705 •

VfeEKSDENT/U
aFEICE • v

SHELVADOR
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
Leidžia Naujieną Ben- 

<tov«, Į739 UaUted St.» Cįįicąao, 
IU Telefonas Ganai 8500.
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AUKŠTESNES algos ir kainos ■
1,1 j ;

Kalbėdąmąs demokratų kliube Nęw Yorke, prezi- 
dentąs Rooseveltas pasakė, kad jo pastangos grąžinti, 
kraštui gerovę yra atkreiptos į tai, kad kiltų darbinin
kų Algos ir prekių kainos. Šituo tikslu jisai ragino mies
tų ir farmų gyventojus susivienyti.

Tai viena sunkiausiųjų problemų. Pramonės dirbi
nių kainos Amerikoje niekuomet nebuvo žemos, bet že
mės ūkio produktų kainos nuo jų dažnai toji-atsilikda
vo. Tuo budu pramonė išnaudodavo fermerius, '

get kaip pakeiti farmų produktų kainas, kad w 
to nenukentėtų miestų gyventojų masės? Ne tik pra-' 
monė nori, kad ūkio produktai butų pigus, bet ir da^ 
Liniukai.. Jeigu pabrangs maistas, tai padidės miesto 
beturčių vargas.

Dalinis atsakymas į šitą klausimą yra aukštesnės 
algos. Bet geruoju kapitalistai algų darbininkams per
kelia, Ar Rooseveltas stos už darbininkų susivienijimą 
su fermeriais ir kovą prieš kapitalistus?

f 1-l UIIH ^'l -t H JCW-"4 ' ■ —

^SOCIALIZACIJA SKURDO”

Viepąs Frąncijos liherąlų laikraštis šitaip apibudi
no Italijos fašfemą:

^Italijos vidurinė klasė pradėjo fašizmą, uorė-! 
dama išvengti turto socializacįjos, bet ji įvykins so-; 
cializaciją. skurdo.” ' j
Tai labai teisingi žodžiai.

' Fašizmas yra savo rųšies socializmas. Ne be reiką-į 
Jo Vokietijos fašistai savo partiją vadina “nacional- sq- 
čjalistų” partiją. Fašistiškas socializmas yra vidurinės 
Masės, t. y, buržuazįjoą, socializmas.

Galima vadinti šitą socializmo rųšį -“valstybiniu ką-i 
pitalizmu”, kąip daugelis kad daro. Nuo pay.adinimo cjįą-i 
jykas nesikeįcją. Bet fašizmas nėra “aukštesnė”, kapitą-' 
tomo plėtojimosi stadija, kaip įsivaizduoją bolševikų; 
teoretikai. Jeigu fašizmas reikštų progresą kapitalizmo 
išsivystyme, Įtąi jisąi butų pirmiausią atsiradęs tokioje^ 
kapitalizmo šalyje, kaip Anglija, bet ne subankrotavu- 
šioje Italijoje, kurį didelių kapitalų niekuomet neturė
jo, o po pasaulio karo buvo taip nusigyvenusi, kad ne
stengę parūpinti duonos arba uždarbio net savo pagrį-.; 
Žusiems namo kareiviams.

Vokietijoje fašizmas paėmė viršų irgi tiktai po fo;, 
kai jos turtus sunaikino pasaulio karas, markės inflia
cija, reparacijų mokėjimai ir ekonominis krizis. Turtin
gose šalyse fašizmas ųetarpstą. !

Ta socializmo rųšis, kurią keliose šalyse įvedė fa
šizmo formoje desperacijon įpuolusi buržuazija, yra pa
naši į karo laiko “socializmą”. Karo metu valdžia paima 
savo kontrolėn vieną ekonominio žmonių yęikimo sritį 
po kitas: ginklų pramonę, susisiekimo priemones, mais
to paskirstymą, bankinį kreditą ir t. t. Juo ilgiau kąrąs 
tęsiasi, juo labiau ekonominis krašto gyvenimas daros}; 
''suvalstybintas”.

Karas veda ir prie suvaržymo žmonių laisvės ir jų 
pilietinių teisių panaikinimo. .

Kapitalizmui susilpnėjus, valdančiosios klasės Itą-j 
Jijoje neturėjo pajėgų apsaugoti savo neribotų galią pr.a?! 
monėje, finansuose i,r žemės ūkyje. Todėl jos pavedė 
Mussoliniui įvesti tą "socializmą”, kuris buvo daliųą}' 
praktikupjamas per torą, Jw jį ir įvędė. Bet dabar 
kapitąjistai mato, kad jie savų tikslo, nepasiekė, nes juo 
toliau, juo labiau jię netenka tos galios, kurią jie fašįzr

,tų labą! $dpųąs, j^igų jį galė- Praėjus kuriam laikui, ginr 
tų pažeisti kritikos nemanda- Ičams kiek aprimus, kai kurie 
gumas, panašus j tą, kurio (ir pirmeiviai tautininkų veikč- 
dar didęsniajne laipsnyje) lai- jams priminė, kad Pildomoji 
kydavosi sayo prakalbose ir Taryba nelietuvišką, nebroliš- 
straipsniuose jisai pats. ką darbą Tadarė, išbraukė 

—r tiek daug narių.
TREJI 'METAI KALĖJIMO '“tai ir gerai, kad išbrau- 

BE TEISMO kėl” ~
' šovė A. B. Strimaitis. -—“Taj

“■Naujienose” buvo paduotą Susivienijimui sveikiau.” 
dalis turinio to kaltinamojo| Mat, ,esą, nariai sęs.tą, reikė* 
ąktę, kurį Hitlerio prokurątu- riM jiems mokėti pomirtines, o 
ra, sako, surašiusi prieš buv,, dabar jų nerta, jų pinigai Jikę 
Vokietijos komunistų vadą,į SLA ižde, todėl ir yra sveir 
Ernstą Thaelmanną. Jisai, kaip kiau Susivienijimui, 
žinoma, jau treji metai kai yrą Tuo lajku buvo rašyta apie 

-laikomas kalėjime, bęt teismųW Strimaičio ir kitų tautL, 
dar iki šiol nebuvo. Pinkų džiaugsmą dėl išbrauk-

Tačiau, kai vienas Šveicarijos ] 
laiĮkraštis, “Basler Naęhrich- 
ten”, kuris įdėjo tas -žinias apie 

nariai Jyąs|i ^Susivien;.-) ^netojo kaltinamojo akto jtur 
, ,, (teirautis Berlyne, ąrl J

greitai įvyks Thaelmanno -byia.LZ . . x
tai jokio aiškaus atsakymo i$ f.alP’re!kia ^ejų ir ta
pačių" teisingumo įstaigų ne. kl« dar^ ^rašo (ar regist- 

X- T ! i Jteo), kad neužmirštume, galėjo gauti. Jos atsisakė net , -.J . - I Aš pats buvau beveik pa-.
niirŠcslaikomas koncentrgeijos ®toyyk-1 Tik ;kai ra.

loję arpaprastm Wejune. šia6ti /..Naujienose» ,tautinin-
Pasklido gandai, kad Vokieti-darbelių istoriją, paaiškin

us valdžia nutarusi Thaelman- damas tuos iš.
po bylą panaikinti, bet Beriy-J braukimus, tai tada 
nąs atsisakė duoti ir apie tai .Uėlėjo/ kad mes buvome pa- 
kokių nors informacijų. jmiršę, ko negalima pamiršti. 

...L,.l: - -- -r j Gerbiamas živatas priminė,

Kodėl Tautininkai f“" <■■"■* .»»■-

išk<mte ^na- j Į^eįijos Patarnavimas
> 'ii

Pąųgejis musų esame užT .....
įniršę, lą gadynę, kada .didelės Maskvoje eina tingios mm- 
minios S.U narių, tūkstančiai F®8 lietuyjskų kommmstų .lei-| 
jų, b(uyo. braukti iš tos “gar- dziąmas rusiškos orientacijos 
bios’ orgąnizącijos*vienu plun-1Priekalas, šio nedidelio forma-; 
ksnos pabraukimu. laikraščio tonąs visuomet

m ' y. ’L - . a , X pto-ai išdidus ir atrodo, tod tik 
Tai buvo gadyne, kada taur tŲrį yjsų paslaptybių

lįninkąi, p«ąsijte?ę amžinai \aįT rakte, kaip reikią pasaulis 
djyti SLA, lyg x-wgtmai įs?- hyarky& Taip atrodo, kad riik/ 
briovė į .centrą, ! Pildomąją , yig. p^ą^lio išminčiai su- 
Tarybą W pręzidentu J. Dą- sibur^ Q W _ tai
mijontoto prysakyje Tai bų- tik ^išnfanėlių darbas, kuriuoą 
v.q, galinu.sakyte tevai-kų- aJ tekt net fiziniai i§naikia. 
nąs jr kraujas dabartinių tau. f. į >
turniku—s,andanečių—fašistų. L . . ... ... į
' tz j-/ •• /• < - • • te dar kitoms gyventi jr savę

mintis reikšti, mų jšbrauke 4000 nąrių is S.- I
L. ,Ą.? ‘ J šitas aukšto tono laikrašten

Tada buvo menama, kad Įkas kartais duoda ipformącįjų 
bitininkai buržujai užsimą-jteip pat iy įš Lietuvos gyveni
nė išmesti visus pažangiųę-Įąip. 1 ___ . _1
ąiųs .žmones, pirmoj vietoj ę0’| jaučiamas kazionąs stjlius ir 
mglistus. Bet tai ųe tą svąr-jyisokių sąskaitų sągįtdit^lių Ve-, 
feiausia prie^.ąstjs. Tiesa, Kaip netenka nešti te
varė agitaciją jprieš socialiu- yejfc nieką jokios atsakomy- 
tus. Jįę, tąųtminkai, lietuvius! jje informatoriai norė-
socialis.tus kitaip nevadiną,; darni savo gyvavimą pateisin- 
kaip “internacionalistais,” ti r#šo we taj kas yl.a> bet .tai 
tu,vystės priešais”. 9 tuo t,ar- ka^ tt0J.ėtų, kad butų, 
pų jbęvęik yj?i k-toptl orgapi, Dį ga.
zatonai, kuopų komitetai Im- .jgtum sakyti _ tesižinie, lai, 
yo ą.OWąij.stąi, nes ; jie buvo Tu
vejkkaąąj įmones visuomet ^moneg neJ3L Jltikinsi, jokiais faktais jų klai-

das neįrodysi.
šitie yyrai iš esmės pasiėmę

Apžvalga]
PRISIRENGIMAS PRIE 

PRAtoIWJW9

Vįenąs “tąų(ti|kąį” Aąj$ąrięr 
tis dejuoja, įąįi dęmolįątijp? 
kongresas ęjeyęl^nde “bus pą-' 
švęstas prisirengimui ųžvaldytįį 
SLA. seimą ir įvesti jame raur. 
donųjų diktatūrą”. ,

Tikrai lietuvišku kąlba: 
gręsas bw “pašvęstas prisjąępr 
gimw’\; prisirėktos tos “ųžr 
valdyti”, ųžvąldymąs “įyęsti! 
diktatūrą”.

Bet tai, žinoma, tuščios fam. 
tazijos. Jeigu pažangieji SLA.-

HlįlipWH—miĮJjnn

smarkiai, drąsiai atr

jime “raudonąją diktatūrą’’^ 
tai jie nestatytų kandidatu p 
sekretorius p-lę Jurgeliutę ir. 
neremtų Dr. Stanistevalčio kanr; 
didaturos, kuriuos anąmet pa
tys tautininkai garsino, kaipo! 
“saviškius’*.

Pagalios, SLA.. seimo “užvagi 
dymui” jokių kongresų nei’ei-, 
kia. Pažangieji nariai turėjo ir» 
turi Susivienijime daugumą-* 
Tai įrodė kiekvieni baisavimaį! 
per paskutinius ketverius-peų- 
kerius metus. i

Tas riksmas apie socialistų 
rengimąsi “užvaldyti SLA. sei-i 
mą” yrą tik kamufliažas “sar- 
gybininkams” paslėpti savo ne-' 
garbingą pralaimėjimą, kuris 
jų laukia seime. Kai jię toW! 
sumušti Detroito seime, -tai 
Vaidyla per dvejus mefųs vęid-; 
mainjngąi raitoto M socia
listai pąėmę viršų “pą^aindy!^ 
delegatų” balsais. Bet dabar? 
tautiška “Sargyba” jaučią., kad 
Clevelando seime ji dąr ;smar-. 
kiau gaus j kailį; todėl saųdą- 
riečių raudotojos jau iš anksto 
“taiso stygas” verkti. ;

šį karią jps graudins savo; 
nelaimingus brolių? tuę, kad 
pažangieji SLA. nariai pasi
kvietė į talką dembkratijos gy-' 
nimo kongresą.

Ar nebūtų sveikiau patiems i 
tautininkams, kad jįe liaų&M 
Jupas tampę kiekvieną kartą,' 
kai jie pralaimi mūšį, o vieto
je to pagalvotų, kodėl jiems ne: 
siseka.

Tuo laiku įjuvo rašyta apie; 

pinkų džiaugsmą dėl išbrauto.

Bet vėliaus apie tai, rodos,' 
visi pamiršome, O tokio dar, 

’lyko neturėtume pamiršti. 
“Jaunųjų idėjų” sąrašo reikia 
—buvo rašoma “Naujienose”.

pasakyti, ar kalinys dabar yrą

loję ar paprastam kalėjime.

jus SLA jpiokesČiųs)' pradėjo 
pe Jkąs ktos, jkajp patys 
pinkai, būtent .Waterimry’v 
SLA 11 kuopa—Tareitos, Že-> 
mantausko, Povilaikos kuopa.

Pats Btrimąitjs ėjęs prie
šais tą įvedimą. Bet šitie bur- 
žujukai liko neišbraukti.

&iii© b aržu jukai {nemėgino1 
tų kuępų perorganizuoti. Ne. 
Jie brąukė yisas kuopas, vi
sus jų narius, iš kur tik pro
testas kilo. Tiktai saviškius 
vadukus neišbraukė, nors jie’ 
juos protestus karštai pradė
jo jr vedė ilgoką ląiką.

Dabar man išrado* kad tai 
buyę b^uriąurias tautotokų 
©upk^bki,—suokalbis prieš są/ 
•yo ^brpliuts/’ “brangius’* lietu- 
vmo..

Sakau, tautiųiųkai — fašis
tai yra tautoj ėdikai. Jie tau
tą pūJUo, drąsko, .tik savo, 
lobstąnčiąją klesą kėlia jr 
garbina. Jie yra “vadai”, jie 
yra viskas, įriti lietuviai turi 
būt jų vergai. Taip jie įtiki/

Tai bųyę bjauriausias <tau- 
Uninkų darbas prieš SLA ma
rius, prieš SLA tikslus, prieš 
lietuvystę, broliškumą* prieš 
SLA konstituciją.

Bet aš ųė yalamielę ųeabe- 
JojUj kąd jie ir vėl tokį pust 
darbą ©u .džiaugsmu dirbs, ką-' 
d.ą SLA vadovybę nusitvers į 
savo nagus.

Lygiai* taip kaip viso pasau
lio katalikams yrą svarbi Ro
ma, be kurios katalikų istori
ja visai nėra galima, taip ly
giai lietuviams yra Vilnius. Juk 
jš .čia sužibo pirmi kultūros, 
Žinoma, lietuvių kultūros spin
duliai; juk čia pasirodo pirmos* 
kątalįkų lietuvių kalba knygos. 
Antrą vieta, — tai Tilžė, Tai 
du taškai, iš kur ėjo spausdin
tas lietuviškas žodis. Deja, li
kimų taip Lemtą, kad šituos du 
žemės taškus dabar ne patys 
lietuviai valdo, bet svetimi. Jei 
į Vilnių stipriai visų pretenzi
ja reiškiama, tai Tilžė visų vi
sai pamiršta.

Nagi ar tai galima pavaiz
duoti Lietuvos, kad ir ne toli
mos praeities istoriją be Vil
niaus ir Tilžės? Juk kas ne- 
imsis šito darbo, kiekvienas 
privalės šitąs vietas suminėti. 
Negi išbrauksi jas iš Lietuvos 
istorijos lapų. Tiek katalikai, 
tiek laisvamaniai, tiek klerika
lai, tiek radikalai ir marksis
tai lietuviai negali pradėti vi
suomeninio gyvenimo istorijos 
nesuminėję šitas vietas, šiuo
du miestu.

Ruošiant Romoje lietuvių ka
talikų spaudos parodos skyrių, 
aišku, Lietuvos žemėlapyje tu
rėjo būti nurodytas Lietuvos 
kultūros ribose Vilnius ir Til-

— Kevalas
T .TA,.- a.1,1-."- . . »

VĄJĖ, KOKS BTIOTOS 
MpKXWAS

Vy tautai ^Įryydųkąs nebūtą j 
sąyę jtėvo “idėjų” paveldėtojas, 
jeigu jisaj iškęstą nekaitejęs 
sufabrikuęto męlo apie “Ltefų- 
vai nei cento”. Tai ne tik ųę- 
sustiprina ję argurpentų prieš 
pr. Rutkauską, kuris kritikavo 
Pr. Šliupą, bet ir vis-ai nęsirį-' 
ša su klausimų apie pastaroj 
nuopelnus.

Per drąsiai tas vyrukas ima-; 
si spręsti, ką gali ir ko negali 
,dęti laikraštis ir kaip privalo 
kalbėti vienas daktaras ir vi
suomenės darbuotojas apie kitą 
daktarą ir vįsuomenės darbuo
toją. Dr. J. šliupą jaunasis šir- 
yydas vadina “diplomuotu inte
ligentu”, apie kurį nevalią vie
šai su nepagarba atsįiiepti; bęt! 
jkitą inteligentą, turintį diplo
mą toje pačioje profesijoje, 
fcaip ir p. $topąs Dr, Riųt-*

- jisai čįa pat ptepię,-
, vadindamas

mo pagelto gorėjo
To ne gana. Fašizmo armija godi.

įtartą, ir Italija vis giliau ir gįtoų' grunto -ekonomisto^
Tas pats dedasi ir Vokietijoje.
Išimant saujelę parązitų, fašistiškoj šalyse, galy 

gale, visi žmonės pavirs skyriais/ gus įvykinta skųfrj 
do lygybė. . Į

; Buržuazija šitai skurdo soeializaeijai atkėlė vartus/
^Buržuazijai teks prisidėti ir prie jos likvidavimo.

Darbininkai, žinoma, yra nepatenkinti fašistiški 
socializmu, bet jie yįeųį nepajėgią jį nuversti. Jų pą-’ 
Stangos bus sėkmingos, kuomet prieš fašizmą stos ir 

įžymės sluotomi,.

ji ryja krašto

nė išmesti visus pažangiųp-į|$io. Tų informacijų visuomet'

J' “ ''-A “JįJJ

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)
jiems neįtikai, tai jie rašys vi- 
sai nieko nebodami.

O be to, čia jie kviečia, šaky- 
sjm, kad ir socialdemokratus į. 
bendrą frontą ir čia pat visai; 
nesivaržydami » koliojąsi, visai 
akiplėšiškai šmeižia, o kartais 
net IŠ piršto išlaužtomis žinio
mis operuoja.

Išrodo, kad to. laikraščio ben
dradarbiai jokių paprasčiausio^ 
mandagumo dėsnių nepripažįs
tą ir žinoti nenori.

<čja Lietuvoje su kaik.uriais' 
iŠ įtų vyrų s.usidųrius tuoj ma
tai jų nepaprastą akiplėšišknr 
iną, mažiausia takto ir dau
giausia pasijmUmo, pasididžia-; 
vįmo, bereikalingos fanaberi
jos. Be to, junti kažkokį savo
tišką faktų gaudymą, iš kurių 
paskui daro paskubomis ir 
visai klaidmgas išvądas, o kas< 
svarbiausia—tai
pasigyrimas, visokių menknie
kių išpūtimas ir tikrai ta be-i 
rybė, besaike, besotė demago-: 
giją ląip ir telydi kiekvieną jų 
žygį- 4) jei dar kai kuriais at-: 
vėjais pridėsim savotišką šo- 
viniąmą, neapykantą kas yra, 
lietuviška, tai gausit labai ne-, 
malonų vaizdą.

Ot visos šitos ąpystovos kliu 
do .suseiti, tenka vengti net 
reikalui esant bent artimesnio 
kontakto..

Tai Lietuvoje netenka kal
bėti, bent kol kas, apie tikrai 
bendro fronto nudarymą. Vi-

i

tas tuščias*

Del tų visų informacijų ga

kauską — “ 
piškai išniekina, 
jo nuomonę “taupomis”! ,

Negera;,, kad net ‘^įplumųori! 
inteligentai”, apie kits kitą kai-" 
bedami, dažnai pavartoja ne vi- 
sąi ipfcMagjų Ž9d.ž|ų« Bet* pę-į 
reikia širvydiškąj kaltinti d$< 
fo reiškinio tuos, kurie nepučia 
j'vieną dūdą su “tautos meilės' 
mowi?Oifeds’\ Pats fan'tmto! 
kų dievmamas Dr. L šliupas 
įsavo laiku ųęmąžai prįąidėjo 
prie to, kad toks polemikos to ! 
pas įėjo pas amerikiečnis i ma
dą. Visi gerai atsimeną, kokiais 
“stipriais” epitetais jisai s vai-' 
dydavosi savo oponentų adre- 
ąu- ' . ' .

Taigi reikia manyti, kad ir 
jo reputacijai nepakenks vie- 
pas, kitas šiurkštesnis jo kriti
kų išsitarimas. Jo rekordas bu-

Taip ir buvo dailininko Va
leikos padaryta. Bet koks gi 
jo buvo nusistebėjimas, kai jis 

, vieną gražią dieną rado savo 
kampelio užraktą atplėštą ir 
tą žemėlapį sudraskytą! Iš pra
džių tiesiog negalėjo suprasti 
koks čia reikalas.

Šitiems įvykiams pasikarto
jus ir* pradėjus sekti kas tai 
.daro, ugi paaiškėjo, kad tai 
lenko kunigo klastinga ranka 
šitai visa daro, žinoma, kaip 
tokiais atsitikimais dera, 
lenkas 
dabar 
rango 
yičius 
laikis.
tas kunigėlis tiek Romoje yra 
įtakingas, kad lietuvių katali
kų dėtos visos pastangos, kad 
parodoje butų leista iškabinti 
Lietuvos žemėlapis su kultūri
nių .centrų ąpibrėžomis, būtent, 
riorodant Vilnių ir Tilžę nie
kais nuėjo. Dabar dailininkas 
ValeČka grįžo į Lietuvą ir ne 
bežino kas daryti. Iš viso da
bar Lietuvos katalikai stato 
klausimą ar verta tokioj© pa
rodoje dalyvauti, kurioje ne
leidžiama parodyti tikruosius 
Lietuvos kultūros oentrus. Lie
tuvos Užsienio Ministeris ja«i 
.tuo reikalu tarėsi su Lietuvė
je esančiu popiežiaus pasiun
tiniu. Bet Romoje jau nebe 
nuo šiandien yra žinoma, kad 
pas popiežių turi didelio pa
sisekimo ir didelės įtakos len
kų kunigai. Jie jau ne vieną 
kartą yra Lietuvos katalikų 
bažnyčiai padarę daug visokių 
nemalonumų. Ne veltui pas kai 
kuriuos lietuvius katalikų ku
nigus, nuoširdžius savo kraš
to patrijotus, yra gimusi min
tis sudaryti sayo tautinę baž
nyčią ir atsiskirti nuo Romfts 
pąpos globos. Viepu metu ši
ta mintis kunigų tarpe, žino 
ma, tik kelerių kunigų labai 
gyvai buvo svarstoma. Reikia 
laukti, kad Šitų įvykių akivaiz
doje Lietuvoje vėl iškils klau
simas savo nepriklausomos baž
nyčios sudarymo.

šitas dabartinis Romoje dėl 
lietuvių katalikų spaudos pa 

‘rodos atsitikimas labai gyvai 
svarstomas ne tik kunigų tar
pe, bet ir šiaip pasauliečių ka
talikų. Reikia laukti visos au
dros protestų, jei tik diploma
tiniu keliu nepavyks tas nesu
sipratimas geruoju išrišti.

— Betkas.

tas 
yra Lietuvos kilmes ir 
Romoje kunigo aukšto 
pasiękęs mons. Meišta- 
nuo Panevęžio bajorpa- 
Kas įdomiausia, kad si-

dirvoje. ■
TaČiaus noras išmesti tokias]' 

ditoles mtoas iš SLA buvę] 
pas “tautiečius” daug bizųiŠ-į 
kesnis, negu apsivalymas nuo] atlikti tikrai garbingą darbą,, 
socialistų. B.ųvo suokalbis ? sudaryti bendrą frontą, jš, 
įnešti s,į,slapius, jau nejau- t v> . . . _ .
nu? ųarlus. ii kaip tenka arčiau prisižiūrėti,

Priekabę tautininkai atradoriai tikrai tenka kaip galima tų,-!-sa tai, kas čia pasakyta, butų 
labai keblią, bet jie jos laikė- Įiau pasitraukti,, j
si, iki gato- Priekabė buvo te,J geriąųsi sumanymai, pą-;
kad nariai protestuoja prieš kliuvę į blogas rankas,, virsta 
įvestą naują mokesčių lentelę; nepakenčiamu darbu, štai šitas1 
ipotosčių pągąj amžių, žiųę- laikraštis jau iš senų laikų šar
ma, nejaunį nariai, pamątędyo informaęŲQsę iš Lietuvos 
kad jie, turės daug daugiau]gyvenimo visai nesivaržo. Jis. 
mokėti į SLA nenorėjo lyg! rašo visa kas tik jam tinką, ’ 

jų ‘“vai’ W
donai” padarė. Pirmininkė,R“ -S zm°gl,s..g?lvą ,r 
Pildomoji Taryba yėik neąiž- ka.S zln“?
kino to reikalo.' Pasakė, k^Fe?. tle» kur,e 
to valdžia reikalųuja ir tojp ,tikroJ,e
tųyi bji.t. Tuj vjsfcas, • kų jie ^urle. lųętuyos
įg f " ! politinio gyvenimo yejiklą tękw

Na/ ir išbraukė 40100 narių ^iems naudin^ žiniM nesuteiį-’ 
bėgiu kelių mėnęsįin Kiti jSa- ^’ toij> kartais čią yis.ą.J ne-, 
ko, ką,d .dau0au kaf tiek mokamai patarnaują šįfa^ laikr 
braukta: apie 6000 ai ariu yi- ] rastis, 
soj Amerikoj. Tik vienoj Nąu-1 Jei ir ^rai norėtum tęr 
j 9 jo j AųgJijoj ir jos kaimypi-Į kįais io laikrą^čio hęndrądarr

Įka privengti, nes visai negali 
taųti-Įtoti tikrąs, kad jie parašys,, 
prjęš įkas nedera tam tikrose politįr 

Tas nėse sąlygose gyvenant rašyt;/, 
žinią, lėAtlę yyraj jokių padorumų

* dėsnių visai nesilaiko, jei sykį-

,į| tolo tai visa gerai atrodo, bet, 
J kąip tenka arėjau prisižiųrėtj,

galima gausybe faktų parem
ti, bot kaip sąkiau, ijepis 
Žmonėms fąkitai -juk' nereikar 
llngi. Ir visa kas čia pasakyta 
reikia laukti, kad jie tik pa
šieps bet rimtai į tai nępažiu- 

k)f, 
:: J.T“-^g.TeTg;1 ■ "i iuj.' 11 u m ,.i. u.i į.j.. .■ į 4 ..!,0 į -į' 
Mažiukas WniMu-

soj Amerikoj. Tik vienoj Nau

joje, esą? išbraukta; 4000 ųą- Įb^is atvirai pakalbėti, bet iteųr 
rite.

Tąj Į)jųv9 lięįuvišjkų 
ninkų.atgaleivių kąfras 
pirmeiviškus lietuvius, 
jų karas įvyko, kaip 
pirma pasaulinio kįaro.

(Laišku iš Lietuyos)
Jau dąąg . foiko. kaip r<eųgr 

taši prie viso pasaulio katali
kų spaudos pagodos, kuri turi 
įvykti, žinpma, n© kur kitur 
kąip tik I\omoję,

Lfetųyps .karkai taip pat 
subruzdo šioje parodoje daly
vauti, net buvo- jau visą mę 
džiagą surinkę ir dailininką y.ą- 
lęčką .tęn.aįs pnsimdę.

Darbas visą laiką sklandžiai 
ėjo. Lietuvos katalikai tikra; 
savo spauda turi kuo 
dyti.

pasiru-

IV-1O

Reikalaukite “NAUJIENAS” 
ant bile kampo, kur parduoda
mi laikraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavus Jums pa
tarnauti, Jisai tenai stovj ne sa
vo smagumui, bet Jūsų pato
gumo delei.
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ADMINISTRACIJA
(The Farm Resettlement 

Administration)
Per daugelį metų Amerikos 

gyventojai žiurėjo į ukius, kaip 
į tikrų priemonę pelnytis tris 
sočius valgius kasdien ir į viep
tų miegoti nakties laiku. Daug 
žmonių manė, kad ūkininkui 
niekuomet negrumos badas, 
nors ir pasitaikydavo metai, 
kada jis nepadarydavo pinigų.

šitokia nuomonė pasirodė 
klaidinga, kai užėjo depresija 
ir daugiau negu milionas ūki
ninkų šeimų buvo priverstos 
ieškoti pašalpos. Valdžiai teko 
šelpti šias šeimas, kad jos ne
badautų.

Štai šiuo šelpimo laikotarpiu 
prieita išvados, kad didžiumoj 
atsitikimų geriausia galima 
ūkininkams pagelbėti ne tiek 
teikiant tiesioginę paramą, 
kiek padedant verstis ukinin 
kavimtf.

Mėgindama tuo budu gelbė 
ti ūkininkams valdžia įsteigė 
Resettlement Administration.

Resettlement Administracija 
duoda paskolas ir teikia nuro
dymus, kaip mažų pajamų ūki
ninkai gali atsistoti ant kojų. 
Resettlement Administracijos 
tikslas yra padėti paskiroms 
šeimoms atsigriebti tuose 
ūkiuose, kuriuos jos dabar val
do, arba persikelti į artimus 
geresnius ukius. ši Resettle- 
ment Administracijos progra 
mo dalis yra vadinama Farm 
Rehabilitation — ūkių gaivini
mas.

Ūkių gaivinimas tokia pras
me, kokią vartoja Resettlement 
Administracija, yra teikti pa
skolas ūkininkams. Opesniuose 
atsitikimuose tatai reiškia tei
kimą maisto ir pastogės iki 
ūkininkas pajėgs pats save 
maistu ir pastoge aprūpinti.

Pagelba teikiama ūkių savi 
ninkams, ūkių nuomininkams, 
ūkių darbininkams ir kitiems 
asmenims, kurių likimas yra 
surištas su ūkininkavimu, ku
riems reikia pagelbos, bet ku
rie negali gauti kredito iš jo
kio kito šaltinio.

suomenės gerovės (public web 
f are) ofisą savo kauntėj.

Paskolos yra duodamos nu
sipirkti būtinoms ūkio reikme
nims, kaip gyvuliams, sėklai, 
trąšoms, rendai užmokėti, tak
soms ir tp.

Paskolos duodama laikotar
piui nuo 2 iki 5 metų. Ūkinin
kas, pavyzdžiui, gali gauti pa 
skolą arkliui nusipirkti 5 me
tams, o maistui įsigyti 2 me
tams, nes, mat, yra sprendžia
ma, kad per porą metų jis jau 
turėtų pasigaminti pats mai
sto.

Gaudamas paskolą ūkininkas 
išduoda notą ant savo nuosa
vybės, ant nuosavybės kurią 
tikisi įsigyti už gautą paskolą, 
arba ant laukiamo derliaus, ži
noma, paskola duodama tik tuo 
atveju, kai ūkininko padėties 
patikrintojams atrodo, kad jis 
stengsis ir pajėgs su laiku pa
skolą grąžinti.

šitaip valdžios padedami ūki
ninkai turi stengtis ūkininkau
ti pagal tam tikrą planą, ku
rį išdirba bendrai pats ūkinin
kas, kauntės agrikulturinis 
agentas ir kauntės Rehabilita
tion perdėtinis. Jie visi spren
džia koks derlius gali geriau
sia tarpti tame ar kitame ūky 
ir kokiu? budu ūkininkas gali 
daugiausia iš savo ūkio pelno 
realizuoti.

Liuosnorių komitetai kiek
vienoj kauntėj mėgina tarpi
ninkauti įsiskolinusiam ūkinin
kui ir jo kreditoriui. Stengia
si padėt ūkininkui sumažinti 
skolą, gauti skolos pratęsimą 
arba padėti jam įsigyti naujo 
kredito, šitokių komitetų pa
gelbos gali ieškoti visi ūkinin
kai, kuriems grūmoja ūkių pra
radimas — foneclosure.

P-nios Kairiuos Boc- 
kus gimimo dienos 

bankietas
ENGLEWOOD. — Balandžio 

22 dieną bu’vo surengta graži 
draugiška puota, kad atžymė
ti gimimo dieną p-nios Katri- 
nos Bockus, 5937 So. LaSalle 
Street.

NAUJIENOS, CHčagS, III, ~

MOOSE RIVER, N. S. — Dr. D. E. Robertson (ties juo padėtas ženklas), kuris po TO dienų 
buvo atkastas iš užgriuvusios aukso kasyklos.

praleido smagiai laiką šie pp. 
3ockų artimi draugai: pp. An- 
na Dovgin, J. Kiauda, V. L. 
Admas, Endziuliai, p-nia Gei
šas, p. M, Lukas, p. Ch. Rad
vilas ir kiti.

Už skaitlingą atsilankymą ir 
draugiškumą pp. Bockai taria 
visiems širdingą ačiū.

— Senas Petras.

Juozas Vasilkus sim 
kiai sužeistas

Draugystės susirinkimai įvyksta 
kas antras nedėldienis kiekvieno me
nesio Chicagos Lietuviu Auditorium. 
3133 So. Halsted St., 12 vai. diena,

nesi kas pirma sekmadieni 12 vai. 
Chicagos Lietuviu Auditorijoj. 3133 
So. Halsted St.

Kaip gauti paskolą iš Resettle
ment Administracijos?

Ūkininkas, norįs gauti pa
skolą, turi kreiptis į savo kaun
tės Rehabilitation prižiūrėtoją Prie skanių valgių, kuriuos 
(supervisor), į savo kaUhtės pagamino p-nia Bockus, ir ge 
žemdirbystės agentą arba į vi- rimų, taipgi draugiškų kalbų

A TVnnC! DEL GERO Al IDvOI PIRKIMO NAUJŲ
DODGE arba PLYMOUTH

PASIMATYKIT SU
AL. THOMAS-TAMAŠAUSKAS

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

lengvais išmokėjimais.

CICERO MOTOR SALES
5420 WEST CERMAK ROAD .

Cicero 4660 Rockwell 2020

į €<•*<*
5Įtm x •

r ii riiiM

ISO

Visose Alinė** 
Mutual Trijų 
žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon 
, Ir

Lietuvi škoa 
Degtini*

NATHAN 
KANTER

Mutual Lifluor Co
4707 So. Halsted St

TeL YARJDS 0803

Telšių Kliubo Dar 
buotės

Telšių Kliubas turėjo drau
gišką vakarėlį šeštadienio va
karą, balandžio 18 d., adresu, 
2259 West 22 st. Tai btfvo iš
leistuvių vakaras p-niai Bulam 
skienei, kuri išvyko į Lietuvą 
bal. 25 d.

Buvo daug svečių ir visi 
linksmai praleidom vakarą. P- 
niai Bulanskienei įteikta daug 
pasveikinimų ir dovanų.

šia proga pranešame, kad šį 
mėnesį kliubo susirinkimo ne
bus dėl svarbių priežasčių. Vė
liau pranešime spaudoj, kur ir 
kada kitą susirinkimą laikysi
me. Jeigu kam bus reikalas, 
tai prašome pašaukti telefonu 
— Canal 4777 arba Cicero 
2091—W.

ENGLEWOOD. Balandžio 
24 dieną 8 valandą vakare Juo
zas Vasilkus, užbaigęs darbą 
bučernėj, ėjo skersai State gat
vę. Greitai važiuojąs automo
bilis, kurį vairavo juodukas, 
trenkė į Vasilkų, permetė jį 
ant žemes ir skaudžiai sužei
dė galvą ir sulaužė šonkau 
liūs.

Vasilkus buvo nugabentas į 
ligoninę be sąmonės, bet 
gyvas. Jis yra Chicagos 
tuvių Draugijos narys ir 
daugelį metų dirbo pas
Radvilą krautuvėje kaip buce 
ris. — Senas Petras.

dar
Lie
pei’ 
Ch.

Marąuette Park
P-lė Rūta Kartanaitė dalyvavo 

vakare Women’s Pageant of 
Progress Parodoj, Municipal 
Pier.

Valdyba

Vieškeliai iš medvil

Chicago Motor Club genera- 
lis menedžeris J. J. Cavanaugh 
praneša įdomių žinių automo
bilistams.

Pasak jo, Suvienytą 
jų agrikultūros departamentas 
šiuo laiku yra užinteresm>tas 
būdavojimu vieškelių iš med
vilnės arba bovelnos. Departa
mento vedėjai nužiūri,, kad su
vartojimas medvilnės žymiai 
padidėtų šaly, jei tokie med
vilnės vieškeliai pasirodytų 
praktiški. Atsirastų didesne 
medvilnei rinka, o tai pagel
bėtų žymiai šalies ūkininkams. 
• Jau dabar yra tiesiama apie 
1,000 mylių vieškelių, kuriems 
vartojama tvirta medvilnės 
medega. žinoma, tie keliai iš 
medvilnės yra tiesiami šiuo 
laiku tik ■ kaipo eksperimentas, 
kaipo pinpas bandymas. At
eitis parodys ar jie bus prak
tiški, ar jie bus 
stiprus ir ar yra 
jų tinklą platinti.

Antrą vertus,
Europos šalyse jau? 
eksperimentai tiesti vieškelius 
iš geležies, tiksliau pasakius, 
iš geležinių plokščių. Tiesi
mas keliu geležimi pradžioj 
kaštuoja brangiau, negu jų tie
simas kitomis medžiagomis, 
kurios vartota iki šiol šiam 
tikslui. Bet nurodoma, kad nors 
nutiesti kelius geležimi iškarto 
brangiau kainuoja, vienok jie 
ir laikysią ilgiau. Tačiau ir ši 
tokių geležies kelių tiesimas 
yra tik eksperimentų, tik ban
dymų stadijoj.

pakankamai 
ekonomiška

kai kuriose 
daroma

Burr-Flynn Pals tu 
rėš bunco party

ketvirtadienį, baląpdžio
adresu 3352v West 63

draugijos veikliųjų na

TAUTišKA DRAUGYSTE MYLĖ
TOJŲ LIETUVOS BROLIU IR 
SESERŲ valdyba 1936 metams: 
P. Yenkauskis, pirmininkas. 8055 
S. Racine Avė.; F. Grigula, nut. 
rašt., 10439 S. State St.; S. Yur- 
čis turtų rašt.. 10725 Indiana Avė. L 
A. Sudintas, iždininkas, 10036 S. 
State St. Atstovas į Naujienų- 
Bendrove Ž. Klibienė. 10718 
Prairie Avė.

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS 
Valdyba 1936 metams: Wm. Kriš
čiūnas, pirm. 
Grove Avė.; 
pirm.
Killis, nut. rašt., 3347 S. Lituanica 
Avė.; A. J. Zalatoris, kasierius, 
827 W. 33rd St.; A. Kaulakis, 
turto rašt.. 3842 So. Union Avė.; 
Iz. Masaitis, kontr. rašt.. J. Ma
linauskas, apiek. kasos; A. Vilkis, 
maršalka; K. Valaitis, prižiūrėtojas 
ligonių; »K. Demereckis, knygius, 
3331 So. Wallace St.; Draugijos 
Daktaras, Dr. J. P. Poška, ofice 
3133 So. Halsted St. Tel. Victory 
3687, rez. Hemlock 2374.
Susirinkimus laiko kiekviena mė-

, 9227 Sj. Cottage 
Jul. Racevičia. vice- 

3326 So. Union Avė.; P.

GARFIELD PARK LIETUVIŲ IR 
MOTERŲ PAšELPINIO KLIUBO 
Valdyba 1936: pirm. George Me- 
dalinskas. 288 S. Central Avė.: 
pirm. pag. Jonas Jasinskas, 4300 
W. End Avė.; nut. rašt. M. Me- 
dalinskas, 233 S. Central. Avė.; 
fin. rašt. Chas. Katala, 4676 W. 
End Avė.; kasierius M. Kaziunas. 
3508 Gunderson' Avė., Bemvyn, 
III.; kasos globjai:. V. Manikas, M. 
Davidonis ir D. Brazas; ligonių 
lank. J. Garadauskas, 3812 W. 
Monroe St.; maršalka B, Stankus; 
korespondentas N. Willfams; Dr. 
kvotėjas Dr. Alex Davidonis.
Susirinkimai laikomi kas antra ne- 

dėldienį Lawler Hali. 3929 West 
Madison St.

GEORGE MEAT MARKET & 
GROSERNĖ

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

J. DAMBRAUSKAS, savininkas 
4501 So. Talman Avė.

Tel. Lafayette 8357
Plačiai žinomas Westsidėj 

kliubas, Burr-Flynn Pals, tu
rės bunco ir kortų lošimo pra
mogą 
30 d., 
Street, 

šios
rių tarpe yra p. John Dargu-1 
zas (3316 W. 55 st.), kurs pa
deda komitetui padaryti šį pa 
rengimą tikrai žymiu šių me
tų įvykiu.

Kalbamas kliubas kreipia sa
vo domesį į įvairius sportu's, 
o ypatingai į minkštosios bo- 
lės lošį ir vadinamą bowling'.

P-nas Darguzas yra kliubo 
iždininkas, o ir abelnoj kliubo 
organizavimo darbuotoj daug 
pasidarbavęs. Galima sakyti, 
vien jo pastangų dėka kliubas I 
tarpsta nepaprastai gerai.

Kai dėl kalbamo čia paren- 
£imp, tai vįsi kliubo nariai ir 
draugai yra kviečiami atsilan
kyti į jį.

P-lė Rūta Kartanaitė, duktė 
Zosės ir Antano Kartanų, ku
rie užlaiko i į vaistinę adresu 
2555 W. 69 gatvė, jau ne vie
ną kartą yra pasižymėjusi sa 
v o darbštumu kaipo viena iš 
gabiausių studenčių.

Vos porą mėnesių atgal, ji 
gerai pasižymėjo savo vienoj 
kliasoj, gaudama kvotimuose 
augščiausią laipsnį. Už tai jos 
mokykla, Central Y.M.C.A. ko
legija, jai suteikė $30 vertės 
stipendiją.

Šiomis dienomis ji ir vėl ta
po išrinkta reprezentuoti savo 
“Pottery Class”. Ji demon- 
truos kas yra mokinama šioj 
kliasoj.

ši paroda, Women’s Pageant 
of Progress, Municipal Pier, 
yra atdara kiekvieną dieną šią 
sąvaitę niro 9 ryto iki 10:30 
vai. vakaro. Paroda tęsis iki 
sekmadienio vakaro.

Jeigu jums yra įdomu susi
pažinti kas yra mokinama įvai 
riose kolegijose ir organizaci
jose, tai butų ne pro sali nu
važiuoti į šią parodą. Dar tu
rite laiko šiandie ir rytoj iki 
10:30 vai. vakaro.

Johnson-Chicagos 
mokyklų superin

tendentas
BoNeseniai mirė Wm. J.

gan, Chicagos mokyklų supe
rintendentas. Jp vietai dabar 
tapo paskirtas Willani H. 
Johnson.

Vagilis pašautas
Tapo pašautas John Potecki, 

25 metų, 1518 Augusta st., ku
rį keletas moterų pažino kaip 
asmenį. atiminėjusi iš moterų 
ridikiulius su esamais ten pi
nigais. . Potecki sužeistas sun-

Pavasaris-viskas 
atgyja

Real Estate biznis, labiausia 
prislėgtas depresijos, jau irgi 
pradeda atgyti. Tai ne tušti žo
džiai. štai faktai: rendos pa
kilo, tuščių namų mažiau1, o kai 
kur net ir visai nėra. Prade
da statyti naujus namus par
davimui. Patys real estatinin- 
kai po ilgo miego-skurdo ima 
puošti savo ofisus, rengiasi biz 
nį daryti.

Taip ir musų gerai žinomas 
senas, patyręs real estatinin- 
kas >Ch. žekas perkėlė ir iš
puošė savo afišą adresu 4706 
So. Western avė. Jeigu dar 
priminti, kad bargenai jau bai
giasi, kad neužilgo namų kai 
nos pakils, tai bus suprantama, 
jogei šis laikas yra geras na
mams įsigyti pigia kaina.

—V. Miseikfi.

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1936 metams

Tavernos
Kur Susirenka Lietuviai

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

mams ir narėms. Savininkai
KUCHINSKAI

82th and Kean Avė. Willow Springs

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

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

639 West 18th St.

LIETUVA BENO valdyba 1936 m.: 
F. Endrijauskas, pirmininkas, 834 
W. 35 St.; F. Bistrą, pirm, pag., 
4548 S. Francisco Avė.; J. Bala- 
kas, nut. rašt., 1432 S. 50 Ct, 
Cicero., III.; K. Philips, turto rašt., 
2254 W. 19 St.; K. Jenušauskas, 
kasierius, 3461 S. Morgan St.; 
Eris Reksnis, 4455 S. Fairfield, 
kasos globėjas, L. Jesevičia, kasos 
globėjas, 4624 S. Paulina St.; Ig
nas Jurevičia, maršalka, 3323 So. 
Morgan St.; K. Philips, lyderis, 
2254 W. 19 St., Chicago; J, ,Ka- 
tauskis, 
1525 So. 51 Avė., Cicero, III.

lyderio pagelbininkas,

TEISYBĖS MYLĖTOJU DRAUGYS
TĖS valdyba 1936 metams: P. 
Killis, pirmininkas, 3347 South 
Lituanica Avė.: J. Racevičia, vice 
pirm., 3326 So. Union Avė.; S. 
Narkis, sekretorius, 4353 So. Tal
man Avė.; F. Kasparas, fin. rašt.. 
3534 So. Lowe Avė.: J. Rachunas 
kasierius, 3137 So. Halsted St.; Z. 
Grigonis, kontr. rašt., 4427 So 
Francisco Avė.; P. Jozapavičia, 
kasos glob.; 837 W. 33rd Place: 
A. Wilkis, maršalka. 831 W. 33rd 
PI.; S. Narkis, korespondentas, 
4353 So. Talman Avė.; Dr. J. P 
Poška, Dr-stės Daktaras. 3133 So 
Halsted St., re?. Tel. Hemlock 
2874 — Ofiso Victory 3687.

Zig-Zag
6627 So. Westem Avė. 

Prospect 10432

DINE & DANCE 
4 Floor Shows Kas Vakarų 

su
Sunny Bouche, M. C. 
ir Ali Star Revue 

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

21st Place Tavern & 
Restaurant

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

degtinė ir cigarai
ANTANAS IR AGNĖS STUKAl 

Savininkai
701 W. 21st Place TeL Ganai 7522

ČESNAKAS ir 
PETRUŠKOS prieš

AUGŠTO KRAUJO
Spaudimą 

Medikalis mokslas dabar 
tvirtina, kad česnako syvai 
tankiai sumažina augStą 
kraujo spaudimą. Tūks
tančiai su augfito k r a uj q 
spaudiniu vartoja AIXI- 
M I N esenciją,—česnako- 
PetruSkų tabletkąs. Ga- 
rantuojam, yra saugios ir 
veiklios arba grąžinsim 
pinigus. Tablctkos yra spe
cialiai apdengtos. Be kva
po. Be skonio. Be vaistų. 
Reikalaukit jas vardu 
ALLIMIN ESSENCE iŠ 
česnako-Petruškų.

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

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

Dvylika dienų Cft/A Keturių sav.
Treatnicntas Treatnientaa

Parsiduoda pas visus .Vaistininkus

LOTŲ SAVININKŲ
ATIDAI!

Budavokit Dabar!
Mes finansuosim ir pabudavo- 

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

Be Įmokėjimų!
F. M. A. Insurance Company 

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

H. M. ZEMON CO.
30 No. La Šalie St., 

Tel. STATE 7092
Atsakomingi namų statytojai 

nuo 1916 — šimtai užganėdintų 
kostumerių.

Atdara iki 8 vai. vakare.
ii i ii........................   .u

MIKOLAS GALKONTAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 24 d. 3:45 vai. p, p. 
1936 m., sulaukės pusės am
žiaus; gimęs Telšių apskr., 
Tryškių par. Maldonų k-me. 
Amerikoj išgyveno 28 metus. 
Paliko dideliame nuiiudime mo
teli Elzbieta po tėvais Pau
lauskaite ir draugus, o Lietu
voj tris seseris. Kūnas pašar
votas randasi 4452 South 
Hermitagc avė.

Laidotuvės įvyks antradienL 
bal. 28 d. 8 vai. ryto iš namu 
į šv. Kryžiaus parapijos baž
nyčia. kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielų, 
O iš ten bus nulydėtas i Sv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Mikolo Galkonto 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiame da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame •
Moteris ir Draugai.

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

JAŠKUNAS 
su šiuo pasauliu 
diena, 1936 m.,

JURGIS
Persiskyrė 

balandžio 23 
sulaukės 54 metų amžiaus, gi
męs Velykių apskr., Velykių 
parap., Mažėnų sodoje.

Amerikoj išgyveno 28 metus.
Paliko dideliame nuiiudime 

broli Juozapa. 2 pusbrolius, Ka
zimiera ir Motiejų Vertelkus, 
pussesere Barbora Barzdiene 
ir giminės Amerikoje. Lietu
voje, brolį Andriejų, 2 pusbro
lius., Joną ir Simona Vertelkus, 
pussesere 
giminės.

Kūnas 
Masalskio 
Lituanica

Laidotuvės įvyks antradieni, 
balandžio 28 diena, 8:00 vai. 
ryto iš koplyčios į šv. Jurgio 
parapijos bažnyčia, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio siela, o iš ten bus 
nulydėtas i šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Jurgio Jaškuno 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavima ir 
atsisveikinimų, Nuliude liekame,

Brolis, pusbroliai, 
pusseserė ir giminės.

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

Laidotuvėmis rūpinasi Pauli- 
na Kairienė. 3258 S. Union avė.

BARBORA LIDZIENĖ

Juzefą Vertelka ir
pašarvotas randasi 

koplyčioje, 3307 S. 
Avė.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 26 diena, 2:45 va
landa ryte 1936 m., sulaukus 
pusės amžiaus, gimus Taura
gės apskr., Kvėdarnos parap^ 
Kegiškių kaime.

Amerikoj išgyveno 15 metu.
Paliko dideliame nubudime 

vyra Leoną, dukterį Stefani
ja. seserį Kazimiera Mažeikie
ne ir švogeri Joną. 2 pussese
res Juzefą Rapšiene ir Barbo
ra Walantiniepe ir švogerius 
ir giminės, o Lietuvoj 2 bro
liu Petrą ir Joną.

Kūnas pašarvotas randasi 
2040 W. 22 Place.

Laidotuvės ivyks ketvirta
dieni. 8:30 v/d. ryto iš namu 
i Aušros Varfcu parapijos baž
nyčia, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sie
la. o iš fcen bus nulydėta i šy. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Barboros Lidzienės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimu ir 
atsisveikinimą. Nuliude liekame. 

Vyras, duktė, sesuo, 
brolis ir giminės.

Patarnauja laidotuviū direk
toriai Lachavvicz’’ ir Supus, Tel.
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Su Skulptorium Petru Rimša
Rašo Stasys Pieša

Nuėjęs pas konsulų Antanų 
Kalvaitį, 100 E. Bellevue pi., 
ir pasakęs, kad noriu pasima
tyti su skulptorium Petru Rim
ša, buvau nuvestas ant trečių 
lubų. Tose aukštybėse, liglaiki- 
nėj studijoj, sėdi konsulo sve
tys, Petras Rimša, musų tau
tos skulptorius, tas pats, kurį’ 
nulipdė “Lietuvos Mokyklų”. 
Apie tą “Mokyklą” net čia gi- 

( mę vaikai gali šį tų papasakoti.
Radau musų skulptorių kaip 

ųamie — išsitiesusį ant galo lo
vos. Rods, knygą beskaitąs, ar 
ką panašaus. Pribėgęs jis atki
lia širdingų, lietuvišką ranką ir 
tikrai lietuviškai sveikindamas 
taria:

“Sveikas, brolau, ačiū atsi
lankiusiam.”

Tikras, gyvas lietuvių tipas 
— Petras Rimša. Akys mėly
nos, širdingos. Pakaušis gana 
aukštas, plaukai jau nuo galvos 
biskutį slenka. Skruostai rau
doni, liudija jo fizinę sveikatą, 
nors ir rugine duona maitin
tas.

Tuo momentu įveda į kamba
rėlį, kur ant greitųjų sudėti jo 
kuriniai, Chicagon atvežti iš 
Lietuvos. Stalas apkrautas me
daliais, stovylomis ir kitais 
skulptūros darbais. Visi kuri
niai tinkami parodai Art Insti
tute, ir kuomet bus išstatyti 
ten, ar kur kitur, tuomet dau
giau pasidžiaugsiu jo kuriniais. 
Dabar man rūpėjo apsipažinti 
su rankomis, galva ir žmogumi, 
tų kurinių meistru.

Užkviečiau pamatyti ką Die
vas ir žmogus/yra sukūrę Chi- 
cagoj prie e^ero, gatvėse, did
miestyje irytrobėsiuose. Sutin
ka eiti. Užsivilkęs paltą, pirk
tą Londone^ o aš savo 
“muksce” užsitraukęs ant akių 
keliaujame. Aš Chicagoj augęs, 
o Petras Rimša pirmą kartą.

Na, kur “grinorių” vesi pir
miausia Chicagoj, jei ne 
Mičigano bulvaro? Ten ir 
liaujame.

“Dievulėliau, kokie tie 
dingai,” jis žingeidžiai taria. 
Jis sustoja, o galva tik vis au
kštyn, aukštyn... Žmonės, pra
eiviai, sustoja, žuri, ir jų gal
vos aukštyn... aukštyn.:. Bet 
nieko 
į mus, manydami, 
.kokie farmeriai, ir 
vis didmiesčio link 
drąsiai pasiryžusiai

Nuo Chicago avė. einame 
Mičiganu. Skulptorius žvalgo
si, sustoja. Prie kiekvieno 
krautuvės lango pasižvelgia. 
Savo galvų iš nuostabos krai
po ir kraipo. Dabar užsimąs
tęs mane sustabdo, tardamas: 

’ “žinai,
sakydavo, kad nėra Amerikoj 
jokio artizmo. Tik, žiūrėk į 
tuos bildingus, į tvarkų—tai 
artizmas.”

Aš numarmėjau:
“Bet tai labai šaltas, šal

tas...”
Rimša neatkreipė atydos. 

Žengiame vis toliau. Dabar 
pradėjome studijuoti žmones, 

' paneles, kaip jos pasirengu
sios, kokias skrybėlės nešioja, 
ir taip toliau. Aš tuomet ta
riau :

“Ot, tai artizmas, dailė”
Jis ranka pamodamas, sa

ko:
“šaltas.”
Rimša “bcčleris.”
Abu sveiki, tuojaus išalko

me. Įžengėm į kinų restoranų. 
Prie 4‘čop-sui” ir arbatos pasi- 
kalbėjova. Musų subjektai bu
vo apie viskų: djiilę, ameriko- 
nizmų, lietuvybę, religijų,] ko
munizmą, lietuvių dienraš- 

, čįiis Lietuvoje, skirtingumų 
arbatos čia ir Švedijoje, mais
tų, ar jautiena sveika, iš ko 
ruginė duona padaryta, ir ko
kį barberį Prezidentas Smeto
na turi.

Papasakojo kai kuriuos įs
pūdžius gautus Amerikoj. Jis 
man prirode, kad Chicagoj

aukštyn...
nepastebėję,

o

ant, 
ke«

biį-

' pažvelgę 
kad mes 
nuėjo. Mes 
žengiame,

man Lietuvoj vis

yra aršesnių komunistų,, ne
gu raudonoj Rusijoj. . Taip 
Rimša apie tų papasakojo:

“Ištikrųjų, man teko apsi
lankyti ir pas taip vadina
mus jūsų, komunistus. Jie/kei
sti žmonės. Tuojaus užklausė* 
ar aš gamintojas proletariškos 
dailės. Ar mano sandeliuose 
randasi kokia nors stovyla pa
rodanti pasikorusį preziden
tų, ox dar geriau, kokį nors 
karalių.’’

Pavalgę, vėl atsiradome ant 
Mičigano. Prisiartinom Wrig- 
ley Tower bildingų. Koks gra
žutėlis tas biidingas jam. Bet 
kokia jam nuostaba' kuomet 
paaiškinau, kad iš “čiugumo” 
biznio pastatytas. 9

“Kaip tai”, jis klausia.
“Pažvelgk j praeivius, dau

giausiai į moteris, ar matai 
kaip jos nuolatai maumoja.” 

Rimša žiuri, palinguoja gal
vų, mirodydamas kad supran
ta. Eiiimne^toliau.

Dabar jo akysč^pasirodė di
dmiesčio panorama. TaT~bil- 
dingas 333, Pure Oil ir kiti. 
Čia pamatė- kaip Mičigano eže
ras bėga į Chicago jurų. Jam 
paaiškinau, kad pirmiau ši 
jura bėga j Mičigano ežerų; 
inžinieriai permainė vandens 
tekėjimų.

Peržengę tiltų, vėl galva 
aukštyn... aukštyn... Bet pata
riau pasiskubinti, nes vėl žmo 
nės pradės žiopsoti. Ištikrųjų, 
jei nori, kad visi žmonės sus. 
totų gatvėj, tik atsistok šali
gatvy ir galvų gerai pakėlęs 
aukštyn žiūrėk į aukštų bil
dingų. Tuojau turėsi “drau
gų”. kurie su tavim žiūrės į 
tuštumų.

Savo draugų nusivedžiau į 
viešąjį knygynų, Public Lib- 
rary. Jam labai patiko kny
gos ir knygyno skulptūrų.

Suradome katalogų anglų 
kalba knygų apie Lietuvą, ku
rioje pastebėjome, kad yra be
veik 25 knygos, tarp jų ir 
Rimšoa draugo, Dr. Ėačkaus 
knyga, “Guthoncs.”

Apžvalgęs knygyno visus 
kampus,, lyg norėdamas lų 
bildingų nupirkti, mano drau
gas norėjo dabar pamatyti 
kaip daroma didelis dienraš
tis.

įšokome į taksKkebų, sta
čiai nuvažiavome j Chicago 
Evening American ofisų, kur 
jis ir pamatė didelio dienraš
čio “stebuklus”.

Pasisveikino su mano bosu, 
Mr. Edward Reticker, city edi- 
tor, dar pasikalbėjo su Meyer 
Zolotareff, žymiu rašytoju, ir 
elevatorių pasileidome į pre
so kambarį.

“Dievulėliau, ar į pragarų 
mes leidžiamės?” klausė p. 
Rimša.

“Visai netoli”, jam atsakau.
Ratai sukasi pasiutusiai 

greit, popieros per roles ūžte 
ūžia—tai preso rūmas. Tūks
tančiai gatavų dienraščių iš 
vieno galo krenta, o kitam ga
le 2,000 svarų popieros volas 
sukasi.

Redakcijos ruime kelias 
minutes atgal pamatė kaip tos 
žinios per elektrikines rašo
mąsias mašinas ateina iš visų 
pasaulio kampų. Pamatė taip
gi kaip reporteriai rašo. Pa. 
matė kaip redaktorius dirba, 
kaip žinių kopija per tūbas 
nueina į preso kambarį.

Pamatė, kaip Amerikos dien 
raščio redakcija tai gyslos, 
per kurias, kaip kraujas, teka 
pasaulio žinios*

Pamatęs viskų, Rimša 
re:

“Dievulėliau!” 
( Pasikalbėjus daugiauį 
apleido ofisų ir vienas 
leido per didįjį miestų
konsulato. Nors pirmų kartų, 
tik šviežias iš Kauno, bet ke
liauja.

Rimša tai vienas musų tau
tietis, kiiriuo gali pasidžiaug
ti visas pasaulis: kaipo džen- 
telmonu, draugu, menininku. 
Jis idealistas to žodžio pilnoj 
prasmėje.

išta<

jis 
pasi
imk

kitų tokį. Tikras žmogus Lietuviai ir lietuvai- 
JT.ISŽLtt 'fe paėmė leidimus 
lentuotaš begaliniai, bet, kaip J K
pastebėjote iš mano kelių va- VedyDOlUS 
landų su juo, jo gabumai la-1 
bai natūralus. Tas natūralu-’ 
mas ]
Jis dirba kaip jis jaučia. Kaip 
poetos kuriama poezija, taip 
jo kuriniai, iš širdies. O jo1 
širdis skaistį tyra kaip Balti
jos gintaras.

Su žmogum praleisk kelias

liti liti Ulllb* 4^ clS 11U Iltį eilei"* v* 1 • 1 j X—
pasireiškia jo kurniiuoše. I . šie 11,etuv.la‘ >r hetuvaites iŠ- 

siėmė laismus (leidimus) ve
dyboms:

William Hetz 23 m. ir Chri- 
stine Šwazus 23 m. 
' Stanley Gedman 
Vąleria Juzaitis 19 

Leo Yakaitis 28 
valandas jo namuose, pasivai- Macander 27 m. 
kščiok su juo, papietauk, ar. | 
gumentUok, tuojaus suprasi 
jo širdį, jo mintis. Žinoma, 
jei tas žmogu‘s yra natūra
lūs.

Kitos tautos turėdamos tų 
“Musų Mokyklos” skulptorių 
turbūt gerbtų ir mylėtų jį la
biau, negu mes. •

41 m. ir

m. ir Ane •

Bennie Zaremba 
Bernice Simai! 19 m.

22 m.

Vodevilis Mark
■ A

White Sąuare
Parke

Pirma Gegužės
Pirma Gegužės, darbininkų 

šventė, vienokiu ar kitokiu bū
dų yra atžymima, apvaikščio
jama kuone visame pasaulyje. 
Tai yra diena darbo žmonių 
solidarumo ir kovos už savo 
klasės reikalus. Tai ypatingai 
šventei lemta buvo gauti savo 
pradžių čia pat Chicago j e pen
kiasdešimts metų tam atgal, ir 
šiandien ypač chicagiečiams yra 
malonu susilaukus pusšimčio 
jubiliejaus, ir matant kaip pla
čiai ir reikšmingai tos šventės 
idėja pasklido po paaulį. Jau 
randasi šalių, kur Pirma Ge
gužės yra paskelbta oficiale vi- 
ąos šalies švente; yra šalių, 
kur ištisos industrijos darbo 
unijos padeda savo darbo įran
kius į šalį ir eina iškilmingai 
maršuoti ir mitingauti savp 
klasės reikalais. Tose šalyse 
arba išdirbystėse, kur darbi
ninkai dar nors ir negali ofi- 
ciališkai pasitraukti nuo dar
bo ir švęsti savo šv^ųtę, bet 
po darbo valandų jie, renkasi 
į grupes, į aikštes arba svetai
nes ir ten vieningai apkalba, 
tariasi kaip iškovoti sau tin
kamesnes darbo sųlygas, kaip 
sutrumpint darbo dienų bei 
gauti teisingesnį atlyginimų už 
savo triūsų.

Pirma Gegužės nuo pat pra
džios buvo ir yra visose šaly
se po vadovyste socialistų par
tijos apvaikščiojama; socialis
tai visur vadovauja ir ragina 
darbo mases jungtis ir masi
niai statyti savo reikalavimus, 
bei nurodo ka darbininkai ga
lėtų atsiekti veikdami jungti
ną!. Tų kovų vaisiai patys už 
save kalba ir toliau vis daro
si skaitlingesni.

Chicagiečiai lietuviai darbi
ninkai šį metų iškilmingai mi
nės darbininkų šventę — Pir
ma Gegužes, Lietuvių Audito
rijoj, 3133 S. Halsted stn, at 
einančio penktadienio vakare 
su prakalbomis, dainomis, mu
zika. Rengia Lietuvių Socialis
tų Sąjungos Chicagos Centrale 
kuopa. Kalbės “Naujienų” re
daktorius P. Grigaitis, Dr. A. 
Montvidas, V. Ambrose ir dai
nuos net keturi chorai. Prad
žia 8 vai. vakare; įžangos ne
bus.

\ •

Tat visi rengkimės į iškil
mingų Pirmos Gegužės apvaikš- 
čiojimą.

Darbininkas.

! MarkBRIDGEPORTAS.
White Sąuare Parko direkto
rius . McCarty visus šios apie • 
linkės gyventojus kviečia atsi
lankyti ir pasigerėti vodeviliu, 
kuris čia bus paruoštas du va
karus, būtent ketvirtadienio ir 
penktadienio, t.y. bal. 30 d. ir 
gegužės 1 d. Programas pra
sidės 8 vai. vakaro ir bus' iš
pildytas Mark White 
Parko auditorijoj.

Auditorijos durys 
įeiti bus. atidarytos 7
karo, o įžangos nereikės mo
kėti jokios. |

šie dviejų vakarų parengimai 
yra duodami sulig federalės 
valdžios numatytu programų, 
kurs apima visa serijų gražių 
ir įdomių pramogų įvairiuose 
tų ar kitų apielinkių socialiuo
se centruose. -r

bquare
’ i įff 

publikai 
vai. va-

$1,500 Dovanoms
h' / ...  -

Tikietas Dykai į Dovanų
Laimėjimų vakarą

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

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

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

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

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

savaityje, pomirtinė 
palaidojimo reika- 

extra.
Draugijon priimami

r ‘
CLASSIFIED APS. ]

Business Service 
Biznio Patarnavimas

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

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

Hemlock 0800
. • .. .

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS- patyręs bučerys— 
Atsišaukite po 8 ryte.

4454 So. Rockwell

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

MOTERYS patyrusios prie sorta- 
vimo senu skudurų, 
sios teatsišaukia. ___
Stock Co.. 1265 W. North Avę.

Tiktai patyru- 
Central Paper

Buttercrunch
Ice Cream

NAMAI PARSIDUODA 
UŽ MORGIČIUS

-------O-------
ŲNIVEKSAL STORAGE 

V. BAGDONAS, Sav.
Local and.Lcng Distance 

Furniture and Piano Moving
3406 S. Halsted Street

Phone Yards 3408

—■ Q
REIKALINGA patyrusi mergina 

dirbti i Tavern — prie sandvičių ir 
prie' baro — 749 W. 31 St.

( -------o------

CARR BROS. WRECKING CO. 
(Ine.) 

Parduodame Visokios Rūšies 
ANTROS RANKOS BUDAVOJIMUI 

MEDŽIAGA:
Nauja Statybai Medžiaga ir Malkos 

Lietuvi pardavėja rasite musu 
varde.

3003-3039 S. Halsted St 
VIGtory 12724273

—O—
RĘIKALINGA mergina 20—35 

bendram namu darbui. Kambarys ir 
užlaikymas. $5.00 savaitei. Mrs. N. 
Domash, 3002 Ainslie St.

NAMU SAVININKŲ AtYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu sr 
rendauninkais. Maža Darinė mokės 
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryte 
iki 8 vai. vak. šventadieniais nui 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS' BUREAU nF 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu 

50 met.

-—K)-------
REIKALINGA mergina namu dar

bams — South Side pageidautina —• 
naktimis namon. 7646 Kingston Avė. 
Ist apt. South Shore 0956.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI Tavernas ir pikni
kų daržas, žinomas kaipo Eldorado 
Park. NaŠ|ė moteris, mirus vyrui, 
norėtų nuo to viso užėmimo atsi
sakyti. Pašaukite Lyons 7199.

viri

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co.
8750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

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

PARDAVIMUI TAVERNAS
2301 S. Western Avė.

Miscellaneous

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

. ......... ...  ■■ .. .................................. "■■■■ ■- 1 .................■■■lyimiĮii f

IEŠKAU pirkti Taverna. Pagei
dautina geram lokeišine ir su kam
bariais pragyvenimui, galiu mokėti 
nuo $500 iki $2500. Rašykit Naujie
nos, 1739 So. Halsted St. Box 434, 
Pažimek kiek nori, Chicago, III.

3 šaukšteliai sviestoji ■ y 
% puod. smulkių Corn' Flake 

piniu r Į k ’
5 šaukštai rudojo cukraus 
% puod. smulkiai kapotų riešutų 

(pakepinti)
1 kvorta vanili.jos ice cream.

Patirpyk sviestų. Sudėk trupi
nius, cukrų ir riešutui. Gerai su
maišyk ir dėk j vidutini pečių 
(400° F.) ir palaikyk apie 15 min., 
kad ištirptų cukrus. Ataušyk ir 
smulkiai sutrupyk. Iš to pasidarys 
apie du puodeliu trupinių mišinio. 
Sumaišyk to puse su ice cream. Su
dėk i popierinius puodelius ar j re- 
frigeratoriaus taceles ir viršų api
barstyk su likusiais trupiniais. Pa
dėk i refrigeratorių, kad sušaltų. 
Išeina dvidešimt mažų puodelių.

tru-

Naujienų Spulkos 
Narių Atydai

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

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

T. Rypkevičius, sekr.

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate 
Defaulted ir Ųndefaulted 

PERKAM UŽ 
CASH

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

Tel. Franklin 0576

A MALEVOTOJAMS IR
r\iyClOS;NAMU SAVININKAMS 

' Didžiausias 18 Metų Sukaktuvių 
IŠPARDAVIMAS

Q7a 1 galioniE v ■ w special V.

Specialė irialeva medžio 07 p 1 galionas flat balta 
darbui, .................  gal. .V IV įnaieva ............................. # ■ "VV

nulis 11 vniii vmiiioii, ir. daugiau
i 4 valandas Q7«t 1 galionas pirmos kl.W f C removal ........... .......

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

PIRKDAMI ČIONAI SUTAUPYSIT 25% 

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

1 galionas malevos 
visokių spalvų .......

galionas enamel $ 1.39 
ir daugiau

1 gal. grindims ir trim varnish 
išdžiūsta f

4
2

WEST SIDE —
Bizniavas mūrinis namas, 

kambarių pragyvenimas ir 
flatai viršui po 5 kambarius,
yra maudynės. Skiepas po - vi
su namu, 2 karų mūrinis ga
ražas.

2 pagyvenimų medinis na
mas su skiepu, po 4 kamba
rius, 2 karų garažas, V/2 
žemės.

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

■ "—A--- i——i........---- ----------------------
JUODŽEMIS 25c. už bušeli, 5 bu

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

STANLEY GAVCUS, 
7118 S. Talman Avė. REPublic 6051 

Chicago. III.

For Rent
PASIRENDUOJA Storas su bu- 

černės fikčeriais arba gera vieta 
Tavermii, 4 kambariai pagyvenimui. 
Parduosiu arba mainysiu narna ant 
mažesnio namo, randasi 4550 _So. 
Marshfield Avė. 
Lafayet|e 0591.

Savininkas Tel,

loto
Furniture & Fixtures 

Rakandai-Itaisai

BRIGHTON PARK —|
2 pagyvenimų mūrinis 

mas su bungalow stogu, po 6 
kambarius, skiepas ir pasto
gė, 2 karų medinis garažas, 
VA loto žemės. Namas ant
ras nuo kampo.

na-

iFSSL^iSž
W AND_LOAN ASJOCIATION 

OF/CHICAGO

2202 W. Cermak Rd.
Klauskit

BEN J. KAZANAUSKAS

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumet 5269.
; ■. —" " ;   ...  ............—", f-"—'

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis — Prieina

momis išlygomis
$100. Importuoti ir Amerikoniški 

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

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

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

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashlancį Avė.

Fu^
PASIRENDUOJA kambarys vy

rams su valgiu ir visais paranka
mais, pigiai.

4359 So. Maplewood
> •

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

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

Real Estate For Sale 
Namai-žemS Pardavimui ^^^^^^^^^^^RH^^^*^*^*^^^***^*^***^-*^-*1***-^*^***** 

MES TEISINGAI PATARNAUJAM 
Kurie norite pirkti foreklozuotus 

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

A. GRIGAS 
2524 So. Halsfted St.

CLASSIFIED ADS

Rome Fumiture Co.
3236 So. Halsted St.

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

Tel. Boulevard 2800
PAUL M. SMITH & COMPANY 

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

*

TAISOM AUTOMOBILIUS
Perkam ir mokam <?ash. Parduo

dam ant išmokėjimo arba priimam 
sena karų i mainus. Matykit musų 
"pertaisytus karus — tai geri bar- 
genai.

WOLTERAITIS MOTOR SALES 
4614 S. Western Avė.

Lafayette 1829

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

DIDŽIAUSIAS PA SIRINKIM AS
MUZIKALIU INSTRUMENTŲ 

CHICAGOJE 
Gitaros taip pigiai kai 
Smųikos taip pigiai kai . 
Kornetai tiktai po .........
Klarnetai tiktai po .....
....Bass Drum tiktai po

GOLDSTEIN MUSIC SHOP 
914 Maxwel St. arti Sangamon

. 3.50 
$3.50 
$6.50 
$5.50 

$12.50

NAUJAS 4 flatų* "plytų namas 
$10.950 prie Rockwell, arti 69 St 
Savininkas netenka namu — 2 — 
keturių, 2 — trijų — 2 karų plytų 
garažas. Atsišaukti 2532 W. 63 St.

[emlock 8300.

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

/■

Business Service 
Biznio Patarnavimas

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

BRIDGEPORT ROOFING 
3216 So. Halsted St. 

Victory 4965

co.

Personai 
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU Julijona Zaturskis, 
seniaus turėjo ' *
Prašau jį patį_ ar žinančius apie j j

Joe SamoiL 1843 So. Halsted St. 
Room 7.

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

saliuna Chicagoje.

Turiu svarbu reikalų.

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

JULIUS ŽILEVIČIUS esate reika
lingas. Jus esate prašomas tuojaus 
atsiliepti pas Liet. Keist. Kliubo 
pirm. F. Jakavičia, nes yra svarbus 
reikalas “Teisme”. Jis pats ar kas 
kitas, kuris žino kur dabartiniu lai
ku randasi p-nas Julius Žilevičius, 
meldžiu, tuojaus man pranešti. Ma
no antrašas yra 2638 W. 40 St. Jis 
yra žinomas Ciceio gyventojams.

F. Jakavičia, pirm.

75 AKRAI farma su budinkais, 
gyvuliais ir įrankiais, ant puikios 
upės kranto, nepertoli nuo Chica- 
gos, Michigan. Parduos pigiai arba 
mainys ant Chiėagos prapertės. 
Klausk Chas. Zekas, 4706 South 
Western Avė. ,

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

TURIU parduoti 2 flat frame, 4 
kambarių kiekviena, pečiais 
ma, nuosavybė be skolų. 4745 
Westem Avenue Boulevard.

šildo- 
South




