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Jonas Lapenas ir jo padėjėjai nuteisti kalėjiman
I-

Vieną baigus, pra 
sideda kita byla

■..............................— ......... v

“Maisto” bendrovės viršininkai ir Lapenai 
nuteisti kalėjiman už “Tauragės šmuge
lį.” Dabar prasideda didelė klerikalų byla

KAUNAS.— Prieš pat Vely
kas Šiauliuose užsibaigė nagri
nėjimas skandalingos bylos bu
vusio vyriausio “Maisto” bend
rovės (kuri turi mėsos ekspor 
to monopolį) direktoriaus Jono 
La peno 
drovės 
žymaus 
biliaus, 
Žymaus 
ninku 
snidarė
broliu Petru Lapenų* sutartį ir 
jo mėsos sankrovai Panemunė
je pardavinėdavo nepaprastai 
žemai kaina mėsą, delei ko 
“Maisto” bendrovė turėjo apie 
du milionu litų nuostolių.

ir kitų dviejų tos ben- 
direk torių Tauragėje, 
klerikalų vado, J. Ku- 
ir Pranculio, nemažiau 

tautininkų-voldemari 
darbuotojo, kurie 
su Jono Lapėm

ma nepaprastai žemomis 'kai
nomis ne tik mėsa, Bet Ir kitos 
prekės, kurias pati “Maisto” 
bendrovė pirkdavo ir paskui 
perleisdavo Lapėnams už že
mesnę, negu pati bendrovė mo
kėjo kainą.

Apie tą Lapenų šmugelį bu
vo plačiai kalbama, bet niekas 
Lapenų nelietė, nes Jonas La
penas skaitėsi ne tik labai ga
bus komersantas, bet kartu bu
vo ir tautininkų partijos pirmi
ninkas.

Tečiaus Lapenų pasisekimams 
ir jų milžiniškiems pelnams at
ėjo galas. Pirmiausia Jonas 
Lapenas prarado tautininkų pa
sitikėjimą, o paskui atsidūrė h 
teisme. Ir byla, po dviejų sa
vaičių nagrinėjimo, baigėsi ne
laimingai Lapėnams ir jų pa
dėjėjams.

Jonas Lapenas liko nuteistas 
aštuoniems metams sunkiųjų 
darbų kalėjiman. Tiek patka- 

Pranculis, o J. 
nuteistas ketu- 
sunkiųjų dar- 

Petras Lapenas 
kuri daugiausia

gavo po du me-

Įėjimo gavo 
Kubilius liko 
riems metams 
bų kalėjiman. 
ir jo žmona, 
šeimininkavo, 
tus kalėjimo

Visų penkių nuteistųjų tur 
tas liko konfiskuotas, be to vi
si solidariai turi sumokėti pa
darytų nuostolių per 700,000 
litų.

Nuteistieji, žinoma, paduos 
apeliaciją.

Prasideda didelė klerikalų vadų 
byla

Vos tik Šiauliuose pasibaigė 
skandalinga “Maisto” bendro
vės direktorių byla, kaip už ke 
lių dienų, būtent bal. 16 d., tu 
re j o prasidėti kita nemažiau 
skandalinga klerikalų vadų by
la—byla buvusios Ūkininkų Są
jungos.

Ūkininkų Sąjunga, buvęs 
skyrius krikščionių demokratų 
partijos, visą laiką ėmė iš val
džios dideles paskolas, kurias 
turėjo sunaudoti neva kėlimui 
Lietuvos ūkio. Bet kada pa
žangioji (liaudininkų ir social
demokratų) valdžia pareikalavo 
skolas grąžinti; tai klerikalų 
vadai atsisakė tai padaryti, o 
pati Ūkininkų Sąjunga bank-. 
rotavo, pridirbusi ūkininkams 
ir valstybei didelių nuostolių. 
Liko išaiškintas didelis klerika
lų vadų šmugelis ir jiems liko 
iškelta byla.

Kad išsigelbėti nuo tos by
los, klerikalai kartu su tauti
ninkais padarė perversmą. By
la liko numarinta. Bet klerika
lams susipykus su tautininkais., 
byla vėl liko atnaujinta ir da
bar po daugelio metų laukirpo 
pradedama nagrinėti.

Tikimąsi ilgo ir triukšmingo 
bylos nagrinėjimo, nes joje fi
gūruoja keli šimtai liudytojų, 
daug ekspertų ir keli desėtkai 
kaltinamųjų.

(Plačiau apie šias dvi dide
les bylas rašo “Naujienų” spe- 
cialis korespondentas 4-tame 
pusi.).

Austrijos fašistai at 
sisako paleisti 
savo armiją

heimwehro,

VIENNA, bal. 27. — Fašistų 
vadas princas von Starhem- 
berg viešoj prakalboj po per
žvalgos fašistinio
kuris tapo pakeistas į naciona- 
lę miliciją, pareiškė ,kad < jis 
jokiu budu neleis panaikinti 
fašistų ginkluotą armiją—heim- 
wehr.

Kartu jis užsiminė, kad gal
būt teks apvalyti ir pačią val
džią nuo bet kokio dar užsili
pusio joje demokratinio ele
mento, kad sukurti grynai fa
šistinę valstybę. •

Socialist Labor par 
tija nominavo 

kandidatus

Italai grūmoja iš- 
bombarduoti Addis 

Ababa
PARYŽIUS, bal. 27. — Ita

lai neatlaidžiai veržiasi linkui 
Addis Ababa, Ethiopijos sosti
nės, į kurią slapta sugryžo ir 
karalius Haile Selassie.

Italų lėktuvai išmėtė vjrš 
miesto lapelius, reikalaujančius, 
miestą pasiduoti,' kitaip mies
tas bus sunaikintas iš oro. Bet 
jeigu miestas pasiduosiąs ge
ruoju, tai jis nebusiąs naikina
mas.

Manoma, kad ethopai ir ne
bandys ginti patį miestą, bet 
bandys atsispirti prieš italus 
jau už miesto, kadangi pats 
miestas neturi . jokios apsau
gos ir jį labai sunku ginti.

Franci joj Laimėjo 
‘Liaudies Frontas’
Radikalai, socialistai ir komunistai, isro 

do, laimėjo Francijos atstovų buto 
rinkimus. Bus daug perbalsavimų

SL A. Pildomos T a- 
rybos Rinkimai
Pažangiojo sąrašo kandidatai, ima viršų. < .
Gauta daviniai dar iš 18 kuopų, kurių balsai didėlėje; dau

gumoje teko Bagočiui, Mažuknai, Jurgėliutei, Gugiūi, Mikužiu- 
tei, Miliauskui ir Dr. Stanislovaičiųi. /'-p

Gauti rezultatai iš kivopų:.34, 50, 245, 48, 311, 341, 89, 56, 
74, 79, 83, 143, 171, 218, 236, 234, 223. Viso, kartu su pirmiaus 
paskelbtoms kuopoms, susidaro 105 kuopos.

Balsų jose paduota virš ' 3,600, taigi daugiau, negu puse 
viso skaičiaus narių, kurių dalyvavimo šiuose rinkimuose reikia 
tikėtis, čia skelbiami rezultatai rodo aiškiai, kad apie penkių 
pažangiojo sąrašo kandidatų pergalę nebėra abejonės, ir kad nema
žai šansų laimėti turi ir kiti du? to sąrašo kandidatai.

Tačiau, ar juodu laimės, parodys tik pilnos skaitlinės, nes 
iš kokių 150 kuopų (nedidelių) rezultatai dar nežinomi. Balsa
vimai turi baigtis su paskutine šio mėnesio diena. Veikiau
sia, visos kuopos jau yra balsavusios. Balsų skaitymas, cent- 

prasidės, tur būt, prieš gegužės 10 d.
Dabar kandidatų stovis yra toks:

PREZIDENTAS
F. J. Bagočius  ..................... .....
N. Rastenis ..... ................................

VICĖ-PREZIDENTAS
J. K. Mažukna ........ .....................
A. O. šalna .....................................

IŽDININKAS
P. Gugis .............................
S. Lopatto ..... ...... ..............

IŽDO GLOBĖJAI 
Mikužiutė .......... ................. .

Miliauskas ................. .......
Mockus ..............................
Zalatorius .............. ............

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

Apsiniaukę, tarpais gal lie
tus; maža permaina temperatū
roje ; vakarų vėjas.

Vakar 12 vai. dieną tempe
ratūra Chicagoje buvo 53°.

Saulė teka 5:51, leidžiasi 
7:44.

SACRAMENTO, Cal., bal. 27. 
čia vakar, pasimirė Charles 
Kenny McClųtchy, 77 m., leidė 
jas ir redaktorius kelių laikraš
čių ir savininkas 5 radio sto
čių.

HALL, Ind., bal. 27 
Onnie Hamilton, 44 metų, pa
gimdė jau devynioliktą vaiką, 
iš kurių 13 gyvena.

VARŠAVA, bal 27
jos premieras Van Zeland at
vyko į Varšavą dviejų dienų vi
zitui Lenkijos valdžiai.

NEW YORK, bal. 27. — So
cialist Labor partija savo na- 
cionalėj konvencijoj nominavo 
partijos kandidatu į prezidentus 
John W. Aiken, 40 m., iš Chel- 
sea, Mass., medžio darbininką. 
Vice-prezidentu nominavo Emil 
F. Teichert, 38 m., .partijos 
laikraščio darbininką.

Partija yra visai neškaifiin- 
ga irč didesnės reikšmes Ameri
kos socialistiniame judėjime ne
puri.

Sene ves jauną
BOSTON, Mass., bal. 27. — 

Snow, 69 metų turtinga našlė, 
paskelbė, kad ji apsivesianti su 
jaunu, bet neturtingu baronu 
von Bomberg, 28 metų amžiaus, 
presos agentu. Bet tas baronas 
nėra tikras baronas, o tik ai
ris, auklėtinis senos baronessos. 
Mrs. Snow draugės.

Bet Mrs. Snow sunai mano 
pastoti kelią šioms vedyboms.

SENIAUSIAS ŪKI
NINKAS LIETU

VOJE
Lietuvoje yra keliasdešimts 

žmonių susilaukusių 100 metų. 
Tačiau bene seniausias' žmogus 
Lietuvoje yra Kauno apskr. 
Jonavos valšč. Šveicarijos kai
mo Jonas Kursonis, turintis 
117 metų amžiaus. Jis yra du 
kartu vedęs ir turi sūnų 80 
metų ir dukterį 17 metų. Va
dinasi, būdamas jau 
Jonas Kursonis dar 
dukters, nors ir tiek 
tų turėdamas, šis
Lietuvos ūkininkas atrodo ga
na gerai ir turi beveik visus 
dantis. ’ Tsb.

.PARYŽIUS, bal. 27. —Nors 
išpradžių išrodė, kad sekma
dienio rinkimai į atstovų butą 
tik nedaug pakeis paties buto 
sąstatą, tečiaus vėliaus pasiro 
dė, kad rinkimus yra laimėjęs 
“liaudies frontas”, susidedantis 
iš socialistų, radikalų ir komu
nistų.

Tikrų rinkimų davinių dar 
negalima pasakyti, kadangi tik 
nedidelė dalis atstovų buvo iš
rinkta sekmadienį. Einant 
Francijos rinkimų sistema, pir
muose rinkimuose skaitosi iš 
rinktas tik tas kandidatas, ku
ris gauna absoliučią didžiumą, 
t. y. didesnę pusę visų balsų. 
Jei nė vienas kandidatas ne
gauna absoliučės didžiumos, tai 
vėliau įvyksta perbalsavimas. f f

Vakar buvo renkami 615 at
stovų. Tečiaus apie 60 nuoš. 
visų šių distriktų nė vienas 
kandidatas negavo reikiamos 
absoliutės didžiumos balsų ir 
todėl tuose distriktuoseg atei
nantį sekmadienį turės įvykti 
perbalsavimai—“balotažai”. Bet 
jau dabar numatoma, kad tie 
perbalsavimai ne susilpnins 
kairiąsias partijas, o tik jas dar 
labiau sustiprins.

Didžiausių, laimėjimų yra 
aplaikę komunistai, kurie da
bartiniame atstovų bute turėjo 
tik 12 atstovų, bet naują jame 
parliamente turės gal 50 atsto
vų, ko net ir patys komunis
tai visai nesitikėjo.

Pasiremiant jau esančiais da
viniais, patikimai apskaičiuoja
ma, kad kairysis “liaudies fron
tas” laimės viso vietų:

Komunistai—50.
Socialistai—110 ar 115.
Radikalai—130.
Nepriklausomiej i 

—20.
Į šias skaitlines 

matomi daviniai 
perbalsavimų.

Tad “liaudies frontas” turės 
absoliučią . didžiumą vietų naTl*- 
jąjame atstovų bute. Tečiaus 
sudaryti valdžią jam bus sun
ku. Komunistai į valdžią neis. 
Dar abejotinas yra ir socialis
tų ėjimas į valdžią, nors socia
listų vadas Leon Blum ir yra
pasisakęs už dalyvavimą vai- gyventojų telefonus.

džioje, jei socialistai aplaikytų 
rinkimuose didesnę pergalę. 
Vieniems radikalams gi bus 
sunku valdyti, nes jie nebega
lės tikėtis ir veik baigiančio 
išnykti centro paramos.

Perbalsavimui pasiliko dau
gelis žymių vadų ir valdžios 
narių, jų tarpe ir radikalų par
tijos vadas Edotfard Herriot.

Trys ministeriai, jų tarpe ir 
dabartinis užsienio reikalų mi- 
nisteris Flandin laimėjo rinki
mus pirmame balsavime. Taip
jau laimėjo ir visi vyriausi liau 
dies fronto vadai—radikalas 
Daladier, socialistas Leon Blum 
ir komunistą Thorez.

Perbalsavimuosė “liaudies 
frontas”, bendru susitarimu, 
Statys tik vieną bendrą kandi
datą, kurį rems visos frontui 
priklausančios partijos.

Kalbama, kad tiek daug per
balsavimų bus daugiausia de
lei to, kad rinkimuose buvo 
išstatyta nepaprastai daug kan 
didatų.

Rinkimai praėjo ramiai ir juo
se dalyvavo nepaprastai daug 
balsuotojų.

Mokytojas peršovė 
viršininką ir pats 

nusišovė

f

socialistai

įeina ir nu
busiančiųjų

LINCOLN, Neb., bal. 27. — 
John P. Weller, 40 m., kalbų 
instruktorius Nebraska univer
sitete, universiteto rūmuose 
peršovė ir tik lengvai sužeidė 
savo departamento viršininką 
Dr. Harry Kurz ir tada pats 
nusišovė.

Weller buvo atleistas iš dar
bo su* puse algos per metus lai
ko, be to jis pykosi 
Kurz.

su Dr.

100 metų 
susilaukė 
daug me- 
seniausias

DAVENPORT, la., bal.
Dviejų jaunuolių lavonai liko iš
griebti iš Mississippi upęs. Jie 

r ir trečias j aunudlis prigėrė va
žiuodami luoteliu bal. 13 d., 
kada upė buvo paklusi. Ant ry
tojaus rastas apsivožęs luotelis.

WASHINGTON, bal.
Mėgstantis triukšmauti 
kongresmanas Zioncheck pra
laimėjo apeliaciją dėl pasigėri
mo ir sukėlimo triukšmo Nau
jų Metų ryte. Jis tada dide
liame apartamentiniame name 
priėjo prie telefonų lentos ir 
pradėjo skambinti visus namo

SMITHLAND, Ky., bal. 27. 
—Potvyniams susilpninus kran
tus, šis paupės miestelis, vienas 
seniausių Kentucky valstijoj, 
pamaži slenka į Ohio upę. Di
dele dalis miestelio, su* keliais 
namais, jau nuslinko į upę.

SIDNEY, O., bal. 27. —Ke
turi žmonės, trys jų vaikai, li
ko užmušti ant geležinkelio til
to, kur juos užklupo ateinantis 
traukinys.

27. — 
lenkas

NaujienųRadio Programai
i 1 .■■■<

Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 
ŠEŠTADIENĮ

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

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

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

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.



NAUJIENOS, Chicago, UI

gentiška moteris, nęrinių rei
kale nartams patartina prisi
minti p-nią Prdtapas.

Prdnds Pidtdpds, inteligen 
tiškas, inžinierius

Antdrids \V6ii)eris, getežiri- 
keli'etis, gei’a^ v^Vas.

P-nia Martha Čhesas, Eng- 
lewood kolonijos gyventoja, 
^eimyhinkė.

Antradienis, bal. 28, 1936

CHIC/qGO£

VALDYBA:
J. MICKEVIČIUS, prezidentas
K. KAIRIŠ, vicb-prezidentas
V. MANKUS, sekretorius

P. MILLERį finansų -sekictorius
J. DEGUTIS, iždininkas .
P. GALSKIS. trUštiša's
P. MILAŠAUSKAŠ, triištlsfrs. ,

DR. MONTV1DAŠ, Dr-jos Daktaraą, fc. 'UtfGIS, t)r-još Advokatas, Ž. P. VOKALĄ, Draugijos Auditorius.
Draugijos konkurso ofisas atdaras tris diena 
karo, nedpldieniais nuo 9 iki 1 vai. po 
Draugijon, malonėkite atvykti į Draus

rtaę savaitėje—panedėliąis ir ketvergais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 va- 
;. Nhriai Draugijos reikialafs arba norintys įstoti Chicagos Lietuvių 

. v •    V  1 •• 1 1 1 _ • i— ______1 V • O
karo, neiMBldiemais nuo 9 iki 1 vai. po pi
Draugijon, malonėkite atvykti j Draugijc_ ____ ___ ________ ______________
d. Gegtižės 3, d., tuoj konkuršiii pasibhifcūs. Įvyks, garsusis. INICIACIJOS. IR. LAIMĖJIMŲ VAKARAS.
CHICAGOS lilETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS, SOUTH HALSTED STREET — Telefonas CANA

*iiet< „ _ ___ ____
ios Ofisų čia pažymėtu laiku. Draugijos konkursas baigsis balandžio 30 
gris, Įvyks , garsusis. INICIACIJOS . IR. LAIMĖJIMŲ VAKAR^A^ ^U7

TRYS DIENOS IKI KONKURSO PABAIGOS
.-v--

Iki konkurso pabaigos liko tiktai trys dienos; iki ‘Inicia- 
ir Dovanų Laimėjimų vakaro — šbšios difends. Kdhkur- 
visi Draugijos iiarihi, stokite į bendru darbą — įrašy- 

daugiausia nauji} narių Draugijon.
ir draugės konkursantai užpildykite savo kvotas 

nariais — nepalikite spragos savo kilniame darbe- Kon- 
jųs> buvote aktyvus, darbštus, eriergiški; pasišventę 

labui per Visą šio konkurso laiką, pasilikite 
iki paskutinės konkurso dienos. Balandžio 30 d. padėkite 

tašką savo prdduktirtgaih darbui.
dar būtinai turi gauti iki balandžio 30 d. šimtą 

Jeigu jus, draugai konkursantai, savo kvotas už
gimtas naujų narių bus gauta. Nuo jūsų priklauso 
gavimas, nuo jūsų priklauso sėkmingo konkurso

cijos” 
santai 
kitę k

naujais n 
kursantai
savo o 
tokiais

Draugija 
naujų narių, 
pildysite — š 
šimto narių . 
pabaiga.

Į darbą, 
jau visai arti

draugai konkufsahtai, paskutinė konkurso diehri 
arti; šimtas naujų narių dar turi būti įrašyta!

Julius Mickevičius,
Chicagos Lietuvių Draugijos prezidentas ir Konkurso 

Vedėjas.
Chicagos Lietuvių Draugijos Konkursaritų stdvis įrašytais nau

jais nariais, taipgi iiuihatoma kvota kiekvienam konkursan-į 
tui kiek dar turėtų įrašyti.jiariįf-iki balandžio 30 d., 1936 m.; 
Kiek ktirlą savaitę kopkiyrsąįftas įrašys .narių, tiek jo, kvota 
sumažės. Neabejoju, kOTx darbštus *konkursantai * pasirūpins 
savo kvotas užpildyti. Draugija bus ' ji&fts dėkinga.

Konkursai! tas: Įraše Narių:

Frank Bulaw ,.............................    209
P. Martinkai'tls (Senas Petras).... 208 
Kazys Steponavičius .................... 198...
Vincent B. Ambrose ...................... 145...
Petras Galskis ................................. 85...
Petronėlė šliužas ............................. 52
Benediktas Vaitekūnas .. 
Agnės Grakauskienė ..... 
Frank Klikna ..........
Antanas Mikšys ..... .......
Antanas L. Skirmontas 
Alex Ambrozevičia ....... 
Magdalena Ratkevičienė 
Louis Antanavičius ......
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Kon. Antanas Mikšys 

įrašė: .a..
Frank Sukuris, taunleikie- 

tis, jaunuolis.
P-nia Anna Gapšis, brigh- 

tonparkietė, dirbtuvės ddrbr- 
ninkė.

Kon. V. B. Ambrose 
įrašė:

P-nia Tillie Grigas ib p. 
Charles Grigas, mariiuėttbpar- 
kiečiai.

P-lė Elizabeth Kairis, duktė 
p-nios Paulinos Kairienės, 
bridgeportietės.

'Jdhn Kazlddska», 3253 So. 
Halsted St., briclgeportietis- 
dailydė.

P-nia Anastazija Zaveckas, 
namų šėimyhinkė.

■P-nia Elzbieta Vaičiūnas, 
bridgeportiętė, ’nariių šeimy- 
nirikė.

Kmt Ff aitk Btilaw

rietė, namų šeimininkė.
Joseph Mondbzgeivskis, inar- 

ąuetteparkiėtis, Wh o 1 e s ai e 
Medt Dealėr.

Antanas ir Barbora Jacobs, 
brightonparkiečiai. '

Peter Satkus, dženitorius iš 
Cicero.

-P-lė Alina 'M. Oskdr, stu
dente, hoVtlisidiėtė.

Vincentas Serkšnis, darbi
ninkas iš Cicero.
P-nia Elzbieta Radauskas, na
mų šeimininkė, northsidietė.

John Nadušauskas, darbi
ninkas, bridgeportietis.

P-lė Valerija Baglin, jau
nuolė. į

Petras Vareika, dženitorius.
Frank Kavell, bridgeportie

tis.
Charles Stuinbris, dirbtuvės 

darbininkas.
Kon. Peter Giniotis įraše.
Beniuj Žiogas, jaunas čiagi- 

mis vyras, firemonas, pins 
bridgeportietis.

Koh. Alex Ambrazevi- 
čiiis'įrašė:' ■

*'■ P-lė Heleri ĖTeanore Gruz- 
dis, .jaunuolė.

Stanley Danbrauskas, 2857 
So. Emerald Avė., pardavė
jas.

P-nia Veronika Danbraus- 
kienė, 2857 So. Emerald Avė., 
grOsėrnės biznį.

Stanley Zolpe, mašinistas.
Kazys Pranskevičius, siuvė

jas.
John ir Frances Kitlins iš 

ElinAvood, Iii.
Ipolitas Pečiukėnas, mašini- 

taš, \vcstsidietis.
P-nia Josephine EambraUs- 

kas, AVėštsidietė.

Kon. Senas Petras 
įrašė:

P-lė Helen Danis, Mt. Green- 
wood jaunuolė.

John Blodis, bridgeportietis.
Kažimierds Pocius, bridgepor

tietis.
Povilas Mikaliunas, 5701 Sq. 

Carpenlęr St., bučernės biz
nyje. '■ ■ ..j t

P-nia, Doris Miktilignas, 
5701 So. Carpcnler St.. P-no 
Povilo Mikaliuno žnidria:

Ben Biidris, darbinirikas iš 
tHtiŪVingo.

Edibdrdas Kisielius, studen
tas iš Clearihgo.

P-nia Veronika Pranekus, 
6538 So. Western Avė., žmond 
Petro 'Pranckatiš, kuris Užlai
ko čia pažymėtu adresu thvėr- 
mb. biznį;

P-nia Marijona Eiidžiulienė, 
niarąuetteparjkiėtė^

Vincas ir Petronėlė Lhtk'us, 
2230 Blue Island Avė. P-nai 
Liutkai užlaiko gerai įrengtą 
tdvehib biznį čia pažymėtu 
adresu.

P-nia Jdsephihe Molis, wėšt- 
sidiietė.

P-nia Mdrė Pužauskienė 645 
W. 18 St., žmona Boleslovo 
Pužausko, ktiris laiko taverno

Jaunuolis Waltbr Wenckus 
įrašė savo draugą jaunuolį 
Edivai'dą Norbet — abu gau-: 
Ha tikiettis į Dovanų 'Laihiėji- 
mų vrikUtų.

P-nas Vincentas Briedis įra
šė savo drg. Antaną Gudaitį 
— tikietai abiem;

Drg. Poniška įraše p-riią Ma
rę Ūsas, briglitoiiparkįeitę. 
Gauna tikictūs;

P-nia Anna Sliauteriėnė įra
šė Dr ringi j ori' Jurgį Čėpą, 
norfhšidiėtį. Gauna tikiėtus.

P-nia Kriristrincija Kungicnė 
įrašė Draugi j ori p-ną Kazi
mierą Šhliaitštą, brightonpar- 
kidtį. Tikintai į Dovantj Lai
mėjimų vakarą abiem.

Kbn.B. Vaitekūnas
„ • įrašė:. ,

P-nia Euįrazina fcdngailienė, 
bridgeportiętė.

P-lė Emily Sprainis, jauniio-

įrašė:
Albertas Shbegzda, 

tis, studentas.
Charles Radauskas, 

tas, jaunuolis.
P-nia Anna Balčiūnas,

cicerie-

studen

cice-

P-nia Leokadija Valaitis, 
825 E. 79 St. ;

Pranas Alutis, 825 E. 79 St.j 
barzdaskutys.

■P-nia Petronėle Pratapas, 
444 W. 61 PI., prityrusi nerė- 
ja svederių ir dresių, inteli-

stu-

Mill

Joseph John Mas&ick 
dentas iš Harvey.

Frank A. Ddrgis iš East Ha- 
jaunrioliš farmerys.

Charles W. Smithas, 
Mari, Hh'rvey jauriUblis.

P-nia Rozalija Vąrnaitiene, 
Tlarvcy gyvėritoja.

Walter Sauciunas, jaunuo
lis duonkepys iš Harvey.

P-le Jė^ephine Paulauski Iš
Harvey, jaunuolė. i

P-le Alina Paulauski, Jose- 
įpliine sesutė iš Harvey.

Koų. P. Galskis įrašė:
P-dė Aldona Firsluk, žymi 

dainininkė, taipgi dirba ofise.
Williani Bakutis, 18-tos apy

linkės gyventojas.
Roti. Agnės Grakaus- 

kieiiė įrašė:
Regmond Kissel, štu^entdš 

bridgoportietis.
P-nia Stella Kujauškienė, 

riorthšidietė.

P-nia Rose Franckevičiėnė, 
marąuette apielinkės.

Joseph Radžiūnas, BellwOod 
gyventojas.

P-le Bėrniee Abaraoičius, 
patarnauja, bridghtonparkietė.

P-lė Aniie Sprainis, Skrybė
lių dirbėja. < .

Frank Ridląųskas, 4309 W.
63 Št., barzdaskutys.

P-nia Jadviga Varanauskie- 
nė, brightoriparkietė.

PI ė Joana Sprainis, brigli 
tonparkietcL Jaunuolė.

Kon. Antanas SkirmOn- 
taš įrašė:

P-nią Maggie Anibert, Har
vey gyventoja..

Bruno Baleunds, jaunuolis 
iš Wešt PulJinan.

■' -■■ ■ —   — R., ......................................

• • t ' • • .

Siunčiam Gėles Tole^rainu j Visas 
pasaliHo PaUp .

LOVEIKIS
KVtEiKINtftKAS ' 

Gėles Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted St.
Tel. BČIUtevdrd 7314

i

Nuoširdžiai 
Rekomenduojamas 
Vaistas dėl Vidurių

Chicago, III.---“kudruet tik vidu
riai neveikia ak“ nemala imu Triner’i 
Bltter Vyną, ir nuoširdžiai rekomen
duoju Visiems." — Mrs. Siisanna 
>aviu,. ;

Nedarykite bandymų su visokiais 
vaistais. Imkite Triher’s Bltter Vyną, 

; kuris “per pastaruosius 44 motus pri- 
rodė saVe atsakančiu vaistu dėl už- 

i kietėjimo, gasų, prasto apetito, gal
vos skaudėjimo, neramaus miego ir 
panašių ligų. Visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR
OF BITTER WINE

t----------- ------------------—---------- -------
Joseph triner Čompany, Ohicago

P-nia Olga Molis, namų šei
mininkė.

P-nia Stephania Sutkevie- 
čieitė, namų šeinininkė.

P-nia Anna Sedgę, namų 
šeimininkė, marąuetteparkietė.

Antanas B eržiliškas, mar-
quetteparkietis.

(Tąsa pusi. 8-čiam)

Mrs. Anelia K. Jarus?

Rūkykit Old Golds!
2 Eilės Cellaphane 
Apsaugoja jų šviežumą.

ADVOKATAI
K.P. G ŪGIS

ADVOKATAS
liesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
lamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
lamų ofisas—3323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80.

Tėl. Boulevard 1310.
ketvirtadieniais ir Sekmadieniai*— 

pagal sutarties.

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

631 SOUTH ASHLAND A VENK 
Reto. 6515 So. Rockwell Št.
Telephone t Renublic 9728

KI. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas

3421 S. Halsted St. Tel. Yards 2534
Ofiso

100

ADVOKATAS

3407

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 8 
vai.. Nedėliomis nuo 10 iki 12 

8343 South Halsted Št.
Tel. Boulevard 1401

.Phone Canitl 6122
Dr. S. Biežis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo J—?, ir 7—8 

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

Telefonas Ropublic 7868

tel., Office WenrWorth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaiku ligų gvdvtoja
6900 So. Halsted St

Valandos 1—4 po pietų. 7—8 v. vak 
išskyrus sėredomi* ir zubatomis.

Phone Boelevard 7042

Dr. C. Z, Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avc. 
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutarti.

Bridgeporto ofisas
7. “ ’ ‘ T-? 7 '7, 7“'1
vai. vakarais nuo 6 iki 9 vai.

Miesto ofisas
No. La Šalie St. Room 910

Central 5541
Rezidencija

Lowe Avė. Tel. Yards 2510

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio. Seredo* ir 
Pėtnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600.

Dr. StrikoHs
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND A V®. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki F 

vak. Nedėlioj pagal sutarimu.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu TeL: Prospect 1930

Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE . 
Telefonas Virginia 0036

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

Physical Therapy 
and Midwife 

6£?0 S. Westerti 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252 

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 737

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

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

AKIU SPECIALISTAI

L&IDOftUVIU DIREKTORIAI 
JUOZAPAS

EUDEIKIS
IR TĖVAS

REPublic 8340

Laido tuviu Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuyhj 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos. ■

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ.
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

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

J.K EUDEIKIŠ
4605-07 S. Hermitage Avenue Phones Yards 1741-1742
Brighton Purk Skyhiūš, 4447 SI fcdirfielfl, „ įeįf. 07ž|

LACHAWICZ ir SŪNUS
2Š14 West 2j3rd Place Phones Canal 2515—Cicero 5927

S. C. LACHAVICZ
42-44 Eas1108th St. Tel. Pullman 1270 arba Canal 2515

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 8572

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenūe_______ ______ Phone Yards 113Š

1 A. Masalskis ~~~
8307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

A. PETKUS
1410 South 49th Cotirt Cičėiro Phone Cicero 2109

J. F. KADŽIUS
668 Wėšt 18th Street Phone Canal 6174

„ . . ; S. M. SKUDAS ' ....
718 West 18th Street t’hone Monrde 3377

;> i . ............................ ■. .........................

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741—1742

_____ Kiti Lietuviai DaktaraL

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

GYDYTOJA IR CHIRURGAS
Ofisas 

2408 W. 63rd St. 
Res.

6000 So. Campbell Avė.

Phone Prospect 6376
Dr. John Russell

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
? 2500 W. 63ixl St. 
Valandos: nuo 2—4 ir 6:30—8:&0 

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

Tel. Hemlock 6141 '

DR. VAITUSH, OPf. 
LIETUVIS 

Optometrically Akiu Specialistas.
Palengvins akiu Įtempimą, kuris 

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

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phene Boulevard 7589

Tel. Boulevard 5914 Diena ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir »Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

Dr. A. J. Manikas
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avė.
Tel. Viramųi Ū16

Valandos: 1—3T p. P.
Office & residence 2519 W. 43rd St

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

Kasdien, išskyrus seredas.
Sekmadieni susitarus.

ii i ruiftB.ii i i i>in»iuii ..............................................

KITATAUČIAI

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

Yardz 1829
Pritaiko 

Kreivas Akis 
Ištaiso. 

Akinių Dirbtuvė

Tel.
Akiniut

Ofisas ir ____ _______
756 Wfest 35th St

kampas Halsted St.
Valandos nuo 16—4. nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. diena.
, t ii, , i

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 85 
metus kaipo patyręs gydytojai chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

TeL Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

mnuviAi
Gydytojai ir Dehtistai

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

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

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

Tel. Seeley 7330 
Narni telefonas Brtmšvvick 05*7

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.

Ofiso Tel. Boulevard 5918
Re®. Tel. Victory 2848
Dr. Bertash

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

Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:30-8:8® 
%7odtoHnml« nhcntl •nfjtr+i

Telefonai Yards D994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOlTflH ASHLAND AVĖ.

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

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

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

Tel. Kenwood 5167 
VALANDOS;

nuo 9 iki 11 rvajapd»i rvto 
trio 6 iki 8 v’alandai vakare 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Ofiso Tėl. Dorchester 5194 
Rez. Tek Drexel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyrišku. Vaiku ir viii 
chronišku ligų.

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

liomi* ir Šventadieniais 10—12 
dlsna.
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vakare Lewis krautuvė vėl leis 
toliau lietuviškus programūs iŠ 
W. G. E. S. stoties; pranešė
jas bus Povilas Šaltimieras.

Chicagos Lietuvių 
Draugija

(Tąsa iš pusi. 2-ro)

Kon. M. Ratkevičienė 
įrašė:

P-nia Anna Norris, 4107 So. 
Maplewood Avė., turi gražiai 
įrengtą grosenės ir icekriminis 
biznį.

Jonas Blinstrub, brighton- 
parkietis, užveizda Armour 
kompanijoje.

P-nia Anna Yurevičienė, na
mų šeimininkė.

P-nia Anastazija Gaisrig, 
namų šeimininkė.

P-nia Kazimiera Balauskie- 
nė, namų šeimininkė.

P-nia Justine Karpus, namų 
šeimininkė.

Kon. Petronėlė šliužas 
jrašė:

P-nia Antanina Stanevičie
nė, virėja, brightonporkietė

P-nia Josephine Žitkus, 18 
apielinkės gyventoja.

Kon. Frank Klikna 
įrašė:

P-nia Lillian Knitas, bridgc- 
porlietė, namų šeimininkė. 
( Antanas Mankus, bridgepor- 
tietis, ofiso darbininkas.

Peter Coyrad, 420 W. 63rd 
St., fotografas.

Jonas Janusas, ^4014 W. Ge
orge St. Beer Distributer.

P-lė Venus Tumosiulė, jau
nuolė, pp. Tumosą duktė iš 
Nortsidės.

Antanas ir Katrina Zinaus-
\ ‘ kai, pažangus žmonės.

P-nia Petronėlė Juzėnas, 
brightonparkietė.

Bruno ir Bernice Shukis, bu- 
davoja naujus ir taiso senus 
namus, yra kontraktorius.

Louis Burba, brightonpar- 
kietiš, geras “N. G.’* rėmėjas.

Mykolas Oksas, “Pirmyn” 
choro narys.

Kon. Walter Neffas 
įrašė:

Jurgis Vikirds, 2438 W. 45th 
St. Beer Distributer.

Stanley Janulis, mašinistas.
Domininkas Rapshis, daily- 

dė.
P-nas Grayson įrašė savo 

sūnų Peter Grayson. Abiem 
tikietai į Dovanų Laimėjimų 
vakarą.

Vieša Padėka

P-nas A. Bernotas įrašė 
Draugijon .p-lę Aldoną Ože
lis, jaunuolę, westsidietė. Abu 
gauna po tikietą į Draugijos 
Dovanų Laimėjimų vakarą.

P-nas Jonas Bartąsius įrašė 
savo jauną žmoną Evą Berta- 
šienę Ghicagos Lietuvių Drau
gijom Abu pp. Bertašiai bus 
nariais Draugijos.

P-nas Simaitis įrašė p-nią 
Šulsienę

P-nia Antanina 
ją įrašė Chicagos 
Draugijon p. Frank
tis. Gavo tikietus į Draugijos 
Dovanų Laimėjimų vakarą.

Benzienė, 
Lietuvių 

M. Valai-

P-nas Juozas Vaičiulis įrašė 
draugijon p-lę Theodora Bar
barą Ęidimt ir jauną p-nią 
Alice Wasiliauskis. Visiems 
tikietai į Dovanų Laimėjimų 
vakarą.

Adv. K. Jurgelionio 3 straip- 
niai tilpę “Naujienose” (trečias 
straipsnis tilpo pereitą šešta
dienį, bal. ‘25 d.)—KAS BUS 
BYTOJ AR Už 10 METŲ — 
taip gerai ir nuosekliai nušvie
čia šių dienų Amerikos ekono
minį gyvenimą, kad skaitant 
tuos jo straipsnius tik gėrėtis 
reikia.

Mes perskaitėm tuos straips
nius su dideliu malonumu ir 
pasitenkinimu.

Tokie strąipsniai “Naujieno
se-”, musų manymu, yra labai 
pageidaujami. Perskaitę tokius 
straipsnius žmonės galės daug 
ko gero ir naudingo pasimo
kinti.;

Mes pageidaujame, kad adv. 
K. Jurgelionis parašytų ir dau
giau “Naujienoms” tokių nau 
dingų ir pamokinančių straips
nių.

Esame dėkingi adv. K. Jur- 
gelioniui už šiuos ir busiančius 
panašius straipsnius.

Draugiškia,
—Johanna ir Antanas 

žymontai.

'v . • ■■ ■ . < ■ ■■

Peoples rakandų krautuvės. Iš- ateinančiu antradieniu 7:30 v. 
pildyme šios dienos prdgramo 
dalyvaus populiarus ir visų 
mėgiami dainininkai, kaip tai 
Akvilė Ančiutė, Aųtlmas Čia
pas ir kiti. Dr. Adomas Ytiš
ka pateiks naudingų patarimų 
iš sveikatos srities, o progra- 
mo vedėjas J. A. Krukas pas
kelbs daug įdomių pranešimų 
apie visokius parengimus; 
prie to, bus naudingų praneši
mų iš Peoples rakandų krau
tuvių, nes čia šiomis dienomis 
eina 20 metų sukaktuvių mi
nėjimo didis išpardavimas 
Patartina nepamiršti pasiklau
syti. •— Rep. W. G. E. S.

Iš /12 wardos lietuvių 
demokratų darbuotės

Gražus radio progra
mas

Trečiadienį, balandžio 29 d., 
2:15 valandą po piet iš stoties 
WBBM. bus transliuojama 
prelekcija apie ispanų liaudies 
dainas ir šokius.’ Gražus rin
kinis Ispanijos muzikos bus 
paskubinta ir leidžiama oro 
bangomis. Prelckciją parašė 
Vytautas Bieliajus.

Baigsis 13-tos Wardos 
Radio Programai

Šį vakarą pasibaigs 13-tos 
Wardos Lietuvių Demokratų 
Radio programai su įdomiais 
pranešimais, pamargintas su 
Al Shemetu grojimu ir intere
singomis kalbomis, kurias pa
sakys nominuotas kandidatas 
į teisėjus John T. Žuris, Rė
mėjų pirmininkas, Justas 
Mackevičius ir Al. Kumskis.

Programas bus interesingas, 
tat malonėkite šį vakarą atsi
sukti savo radio priimtuvą iš 
stoties W. G. E. S., 7:30 vai. 
vakaro, ir pasigerėkite gražiu 
programų. L.

Šį Vakarą Lewis Krau
tuvės Lietuviškas Radio 

Programas Neįvyks
D SI stoties laiku sttfh'ažini- 

mo priežasties, Lewis Style 
Krautuvės lietuviškas radio 
programas nebus transliuoja
mas per oro bangas iš W. G. 
E. S. stoties, bet pradedant su

P-nai Paul ir Marė Jerush, 
2131 W. 24th St.

P-nas Jerush yra tuckpoin-
SPORTAS

GOLFININKAI ATGYJA

Kon. Jonas Sinkus 
jrašė:

P-nia Stepanija Krakauskie- 
nė, bridgcportietė.
Kon. Ona Mittskienė įrašė'
P-nia Julia Ivanauskienė. 

Laukiam daugiau naujų narių 
iš kon. O. Mittskienės.

Kon. Petras Ruzgus įrašė:
Du jaunuolius Alfred ir Ol- 

ga Balnis, bridgeportiečiai.

Kon. K. G. Urnežis 
įrašė:

P-nia Liudvišė Zelnis, brid- 
geportietė ir p-nia Josephine 
Munchunski, northsidietė.

Kon. Petronėlė Šliužas
• įrašė:

P-nia Helen Kazlotvski, 
brightonparkietė.

P-lė Anna Matuzevich, 
westsidietė, jaunuolė.

Walter Matuzevich, westsi- 
dietis, mašinistas.
Andriejus Kraučiunas, brigh- 

tonparkictis.
P-nia Anna Kraučiunas, p. 

Andrejaus Kraučiuno žmona.
P-lė Marė Valaitis, 

tietė.
P-lė Ros e Mockus, 

dietė.
P-nia Agnės Paulok, 

dės gyventoja.

Kon. Kazys Steponavi 
čius įrašė:

Adolph Man, garfieldietis 
dženitorius.

žiema pasibaigė. Golfininkai 
jau pradeda vaikščioti budriais 
po laukus ir daužyti baltas bo- 
les.

Lieti!viai golfininkai jau ir
gi subruzdo. Jie planuoja ii 
galvoja kaip vasaros sezoną pa
daryti įdomesnį, štai šiandien 
(balandžio 28) įvyks lietuvių 
golfininkų valdybos susirinki
mas, kuris tarsis dėl vasaros 
sezono veiklos. Tuo pačiu me
tu .bus išspręstas turnyrų klau
simas,—kiek ir kaip juos reng
ti, kad jie butų įvairesni ir į- 
domesni.

—Dr. G. I. Bložis, veik. sekr.

Tabako apdirbimas 
aukštesnėse tempe
ratūrose gelbsti pa

gaminti geresnius 
cigaretus

westsi-

westsi-

westsi-

Dainuos A. Anciutė, A 
Čiapas, kalbės Dr. A. 

Yuškairkiti
Šiandie 7-tą valandą Vakare, 

Užsistatę savo radio ant sto
ties W. G. E. S., girdėsite gra
žų ir įdomų eilinį antradienio 
radio programą, kuriuos lei
džia savo pastangom ir lėšom

Kontroliuoto karščio naudojimas 
didžiai prisideda civilizuoto žmagaus 
patogumams ir jo gyvenimo palinks
minimui. Karščio kontrolė yra la
bai svarbi. Pavyzdžiui, kaip vi
siems žinoma, valgio prirengimas ir 
kitoki jo naudojimai paprastame vi
suomenės gyvenime.

Pramonėje geras karščio aukštes
nėse temperatūrose kontroliavimas 
padarė galimais daugeli dideliu pa
gerinimu išdirbiniuose. Kad ir pa
vyzdžiui įvedimas spraginimo proce
so cigaretu gamyboje privedė prie 
išdirbimo Lucky Strike.

Spraginimas, Lucky Strike nuo
savas procesas, apima atsargiai pri
taikinta tabako pirm kaitinimą aukš
tesnėse temperatūrose, lygiai kaip 
ir ima apdirbima su pagalba ultra
violetiniu spinduliu. Tas procesas 
dalinai atskiria tūlas sudėtines la
kias tabako dalis ir tuo pačiu už
laiko ji geru skonio ir pobūdžio at
žvilgiu. Spraginimas neperdžiovina 
tabako, bet su nustatyta temperatū
ros ir drėgnumo — palaikymo kont
rolė kiekviename žingsnyje matomai 
pagerina Luckies

Vadovaujančios neprigulmingos ty
rinėjimų grupės, chemistai ir che
mijos laboratorijos, kurie nuodugniai 
ta procesą ištyrė sako ji esančiu di
delės svarbos rūkytojui.
, Spraginimas yra vienu iš pamati
niu pagerinimu, padarytu per metu 
eile parinkimui ir apdirbimui clga- 
retinio tabako Lucky Strike ciga- 
retuose. Kiti’ pamatiniai pagerini
mai ima pradinius ištyrimus parink
to tabako; viduriniu lapų naudoji
mas; dėmesio kreipimas i rugšties- 
šarmu.. lygsvarą, su iš to sekančiu 
skonio pagerėjimu; ir sukontroliuo
tas vienodumas užbaigtame gaminy
je. (Advertisement).

skoni.

GARSINKITĖS
NAUJIENOSE

PASKOLOS ANT MORGICIŲ 
5 iki 20 metų 

Taupykit pinigus apsaugotoj vietoj 
Mes išmokėjom 4% div.

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASS’N of CHICAGO 

2324 S. Leavitt St.
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

LIBERALIŠKA 
METERICE 

PIRKIMO PLANĄ

rųšies malevą už tiktai

■ atgausit pinigus
reguliares_ kainos

Pasirinkimas didelis visų išdirbysčių

Nusipirkit

Senus jūsų ice box’us priimame į mainus

ge-
OD-

iš 
jis

Rūkykit Old Golds 
Jei nepatiks

SURANGYTI 
jĮCoib 
ŠPRINGSAI
Vertes $12.00

CONRAD 
PHOTO STUDIO 

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

žina atmintis.

i

■i

Grane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

TeL Republie 8402

■.■■'■•■■■ai
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Shop,

LINKSMAS PAVASARINIS

PIKNIKAS
SEKMADIENY, GEGUŽES-MAY 24, 1936

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

Pocahantas Mine Run Screened 
6 tonai ar daugiau $7..3O tona* 

Smulkesni $7.05 tonas

rtoricrioK 
run

“NAUJIENŲ”

DI X I E ŠOKIU MOKYKLA 
Duoda privatiškas ins- J 

trukciias 
MODERNIŠKU ŠOKIU 
Merginom ir Vaikinams 

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

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

Mes Padarom Gerą
DARBA PIGIAI!
Galite ateiti visados
Permanents muši 

Specialybi!

Ideal Beauty
Charles Stones, Vedėjas 

1747 SO. UALSTED STREET 
Atdara vakarais

12 wardos lietuvių demokra
tų organizacija laikė susirin
kimą balandžio 24 dieną Gra- 
monto svetainėje. Susirinki
mą atidarė nutarimų raštinin
kas J. Kaminskas, kadangi ne
silankė ne vienas iš pirminiu- 
M-

Perskaityta protokolas 
praėjusio susirinkimo ir 
vienbalsiai priiimta.

Komisija organizacijos 
rovei išdavė raportą, kad 
ganizacijos parcngimur sve
tainė jau paimta ir tikietai 
bus neužilgo atspaudinti; kad 
nusamdyta ir orkestrą. Kalba
mas parengimas — šokis įvyks 
gegužės 2 dieną 8 vai. vakaro 
Burdausko svetainėje, 4558 S. 
Talman avė. įžanga 25č. as
meniui.

Kadangi laiko tikietams pla^- 
tinti beliko visai mažai, tai 
Komisija prašo visus narius, 
draugus ir pritarėjus asmeniš
kai atsilankyti, smagiai laiką 
praleisti ir kartu paremti or
ganizacijos darbuotę. Tikie- 
tus bus galima gauti prie sve
tainės durų.

Išrinkta . darbininkai šiam 
parengimui. f

Kitas organizacijos susirin
kimas įvyk^ toj pačioj Burdau
sko salėj gegužės 8 d;. Veldy- 
ba ir nariai prašomi skaitlin- 
giau lankyti susirinkimus.

Elektriška
REFRIGERATORIŲ
• Pasirinkit sau vieną iš trijų 
gražių Refrigeratorių. Be jokio 
[mokėjimo ... tiktai kasdien de- 
posituokit keletą nikelių į myte- 
rį—dalį tų pinigų jūsų Frigidai- 
re sutaupo. Nusipirkit Refrige
ratorių dabar ant šių liberališkų 
išlygų.

1936 TINKAMAS 
LAIKAS STATYBAI IMOKeJIMŲ!

Public Service Ccmpany L
OF NORTHERN ILLINOIS

^Aža KASDIENINE
mokestis

MALEVOS
Didžiausios malovų išdirbėjų ir distrl- 
butorių įstaigos Chicagoje. Standarti
nės rųšies malevų už tiktai

7 000 gal. Sherwin "VVilliams Trim Var- 
nišo iš Majestic Radio, kuris suban
krutavę. $2.75 vertės 95<£
kaina —-........ --------------- ——n \Namams Maleva, CŲoss ar Fiat, Great 
Lakęs rųšies, kitur $2.25, $1.25
musų kaina .................r.1.-."— * , W
Montgomery-Ward eertifikuota maleva 
$and Kote finish, pirmiau << 
$3.20, dabar ............. .............
Juodas Screen Enamelis 5O<l5

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

PAINT EXCHANGE OF 
CHICAGO 

1557 MILIVAUKEE AVĖ, 
6836 S, UALSTED ST. 

2274 ELSTON AVĖ. 
Telefonas: Armitage 1440.

ŠIOS SAVAITES

Eitra Bargenai
95

ROOSEVELT 
FURNITUREco

2310 West 
Roosevelt Road

Tel. Seeley 8760

Ali Price* Incluje Driivjy.
Qn« Ye.r Fr«« Service

You’ll be atnazed at the startling new beadty of tb« Crosley 
Shelvador. You’ll likewise marvel at the eatraordinary con- 
veniences, the ęxclusive features, the greatly increased usable 
space, the dependable and economical servįco, the utmost ąuality, 
the vvorld-leading value. For here i« the ultimate in refrigeration. 
Outstanding features indude: Shelvador,-Storadravver, Crisper, 
Feather Toūch Knee Actio.n Door Handle, Ice Tray Release, 
Shelyador Glass Jars and many others. TherO’s a Shelvador for

\ every purse and purpose. See them...exatnihe them...come in.

THE WORLDfS MOST BEAUTIFUL REFRJCERATOR 
.....  i, .< imi, 1.11 n ■ ■ i ■ i i ' ...........................................'Oi

BUDRIKAS IR CROSLEY CO 
garantuoja jums 5 metus

Galima pirkti lengvais išmokėjimais po 14$ į dieną

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

Tel. ’Boulevard 4705
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NAUJIENOS
* The Lithuanian Daily Newa 

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

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

Suhscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Ufctfyfto kalnai
Chicagoje — paštu:

Metams —. '■■••••■■•••■■■■•••••••••.„e $8.oq 
Pusei metu —---------- L.......___  4.b0
Trims mėnesiams __________ w 2.00
Dviem menesiams ..........___..... 1.50
Vienam mfinęsiui ---------  ... .75

Chicagoj per iŠneŠiętojus:
Viena kopija _______  3c
Savaitei _____ _________ ._______  18c
Mėnesiui .ot...........75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
• ’* paštu:( ’ ’’’’

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

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

Metams $5.00
Pusei metų ------- ....---------------- 2.75
Trims menesiams —____ ______ 1.50
Dviem mėnesiams -*.....*._____ : 1.00
Vienam menesiui .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta) .

Metams $8.00
Pusei metų 4.00
Trims nierięsiams ------- .....w:.. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu karju su užsakymu.

KAIRIŲJŲ LAIMĖJIMAS FJtĄ^piJOJE
I "...-----------------

Sekmadienio rinkimuose į Franci jos parlamentą tu
rėjo didelį pasisekimą kairiųjų partiją blokas, arba kaip 
sakoma, “liaudies frontas”, kuris susideda iš komunis
tų, socialistų, nepriklausomųjų socialistų, radikalų so
cialistų ir kairiųjų republikonų. Atstovų išrinkta dar 
tik 180 iš 618, t y. mažiau kaip trecdalys. Ateinantį 
sekmadienį bus perbalsavimai, nes ^rąpcijos rinkimų 
įstatymas reikalauja, kad kandidatas, nęgavęs absoliu
čios daugumos balsų, “bėgtų” antrą kartą, jeigu nori 
būt išrinktas.

Beje, tuose perbalsavimuose senieji kandidatai gali 
pasitraukti ir jų vietoje gąli būt pastatyti visai nauji 
kandidatai. Kadangi liko neišrinkta dąugiau kaip 400 
atstovų, tai tik ateinančio sekmadienio balsavimai nu
lems busimojo Francijos parlamento sąstatą.

Tačiau iš balandžio 26 d. balsavimų rezultatų jau 
paaiškėjo, kad kairiosios partijos turės didelių laimėji
mų, ir atrodo, kad juo kairesnė partija, juo jos pasise
kimas buvo didesnis. Spėjama, kad komunistų bus iš
rinkta 50 arba daugiau. Socialistų 100 iki 115. Nepri
klausomų socialistų (“neo-socialistų”) 20 arba 30. So
cialistų radikalų apie 130. Jeigu šitie spėjimai pasitvir
tins, tai kairiųjų partijų blokas turės absoliučią daugu
mą parlamente.

Fašistai pasirodė menkai, o dar menkiau ^centro 
partijos.

Šiandie, nežinant tikro parlamento sąstato, dar. per 
anksti svarstyti tų rinkimų pasėkas. Viena betgi yra 
aišku, tai — kad fašizmas Francijoje neprigijo. Paste
bėtina yra tai, kad kairieji radikalų socialistų vadai — 
Edouard Dąladier, Eugene Frot ir Pierre Cot — buvo 
išrinkti didelėmis balsų daugumomis pirmame balsavi
me. Jie buvo valdžioje metai su viršun^ laiko atgal ir 
fašistai tą valdžią privertė pasitraukti, sukeldami kru
vinas riaušes Paryžiaus gatvėse. Taigi Daladier ir jo 
draugų išrinkimas dabar yra antausis fašizmui*.

Antras dalykas, kuris paaiškėjo šiuose rinkimuose, 
tai — kad kairiosios partijos turės išspręsti valdžius 
sudarymo klausimą. Ar visos partijos, įeinančios į “liau
dies frontą”, sutiks dalyvauti valdžioje?

Francijos socialistai iki šiol buvo priešingi dalyva
vimui koalicinėje valdžioje. Dėl to jie net ir suskilo: nuo;

kurie

aišku, tai

p

Jungtinės (oficialės) Socialistų partijos atsimetė vadi
namieji “neo-socialistai” (naujieji socialistai), kurie 
stoja už koalicinę valdžią. Bet be socialistų valdžia ne
turėtų daugumos parlamente. Taigi jiems dabar teks 
savo nusistatymą pakeisti, — kitaip visa kairiųjų parti
jų pergalė nueitų niekais.

Bet tas klausimas atsistos ir prieš komunistus, nęs 
ir jų balsai bus reikalingi kairiajai valdžiai atsilaikyti 
parlamente. Ar komunistai norės “sėdėti už vieno stalo 
su buržuazijos atstovais”? Jeigu taip, tai pradės visai 
naują taktikos liniją. O jeigu ne, tai atrodys keista, kąd 
komunistai ėjo kartu su kitoms partijoms rinkimuose, 
bet nenori dalintis su jomis atsakomybe.

Nuo to, kaip kairiosios partijos mokės panaudoti 
savo laimėjimą balsavimuose, priklausys Francijos de
mokratijos likimas.

rubsiuvių unijos Ceijtralinėje 
Taryboje, komunistai nepasa
ko. jie vadina, pav. “senosios 
gvardijos” socialistų uųijos pre
zidentą Hillmaną, tuo tarpu kai 
jisai, rodos, jau seniai nebėrą 
partijos narys.

New Yorko “The New Lea-
•/ /v ■ -

der”, kuris irgi rašo apie tą 
Generalinės Tarybos nutarimą’, 
nemini nė vieno Socialistų Par
tijos nario, priklausančio Gene- 
rąlineį Tarybai, išinįant L^O 
KrzycĮu, kuris yra aišįus “kai
riojo sparno” šalininka^ ir Nor
mano Thomaso rėmėja^.

O r kaip Krzyęki balsavo ? Ji
sai ^ebąlėąyp įe|‘yž, lįei prieš. 
Matyt, jisąi '^ęoąęyelto indorsa- 
vimąi nępritare, bet nenorėjo 
eiti MM ^augumą, to
dėl susilaikė nuo bąlsavimo. 
Bet faktinai jo tylėjimas šita- 
<ne a|sįtįkirnė reiškia pritarimą.

Taigi pasirodo, kad Jcomunis- 
tų kąbirięjimąsi prie “senosios 
gvardijos” čia yra visąi be pa
mato. Jeigu galimą kurią nors 
srovę kaltinti už Roosėvelto in
dorsavimą, tai greičiaus komu
nistų garbinamus “kąiriaspar- 
niųs”. '

Tačiau tai klausinio neiš
sprendžia. Nulęmiąnčią rolę ši
tą j e rubsiuvių unijos taktikoje 
suvaidino, be abejonės, unijos 
narių sentimentas. Unijos va
dai gali ir šiaip, ir taip sukinė- 
tįsĮ bet prieš narių masės nu- 
sisjatymą jie ūpai eiti negalė; 
tų, kad ir jie butų dar taip už
sispyrę. Tenka' ganyti, kaį 
net rądįkąbČ^ę unijose dar
bininkai šianšįę liųkstą prie to, 
kad’ butų remiamas preziden
tas Rooseveltaš, o ne statomas 
prieš jį radikališkesnis kandi
datas.

Ar tai gerai, ar ne, tai kitas 
klausimas. Bet reikia skaitytis 
su faktais.

■ J ■ i*

Komunįs|ai, kaip visuomet, 
stengiasi ne išaiškinti tą orga- 
nizuotų darbininkų masese pa
sireiškiančią tendenciją, beį 
dėl jos suversti “kaltę” ant ki
taip manančių žmonių. įet tai 
yra moralizavimas, o ne prota- 
vimas.
' Tegu komunis tai bent ret
karčiais pasižiūri paty$ į save. 
Ar jų taktika šiandie pri'nęipia- 
liai skiriasi nuo taktikos ‘ tų 
ąmąlgąmeitų rubsiuvių, kurie 
indorsūoja Rooseyeltą? Prieš 
keletą mėnesįi| koįnunistai vie
name New Yorįčo distrikte iš
braukė savo kąncjidat^ ir užlei- 

j o yiętį
“Ląisyė^ tuo gyrėsi), Kuris tu
rįs daug simpatizatorių tarpe 
to dįsirįkto 'biednuoineįrės.

Na, o kaip su “liaudies fron
tu”: ar tąi nėra buržuaziniu 
partijų rėmimas?

Pagalios, kaip buvo su prezi
dento rinkimais čekoslovakiję- 
je? Ar kęįpųnistai nebalsavo už 
Benešą?

vi'škų klebonų ir šliųptarnių! 
Jisai butų parūpinus labai gra
liai skambančių obalsių klebo
nijoms. Sakysime, tokį:

“Broliai ,< ir sesers, kovokite 
už savo demokratines teises ir 
meskite iš burdo bedievius!”

•• .> . • •- ** •' *** ■■

Arba (jeigu atvyktų “šliup; 
tarnių” kalbėtojas laisvamany- 
bę skleisti):

“.Ginkime šventą bažnyčią

[.nuo šliuptarpįo Įr demokratiš-1 
kai įtiekime jąm j kailį, kadi 
jišai neužgaųliptų musų katali
kiškų jausmų!”

Tas “demokratijos kovoto
jas”, kuris liepia “Naujienų”! 
skaitytojams sustabdyti redak
toriaus “burnojimus” “Naujie; 
nų” špaltose^ tai 
Pruseika.
nų” špaltose^
Pruseika.

Iki ko žmogus “nuprogresa- 
vo”!

- Leonas
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UNIJOS IR ROOSE* 

VELTAS

Radikališkos Amalgameitų 
rubsiuvių unijos Centraline Ta
ryba savo posėdyje nutarė at
einančiuose Jungtinių Valstijų 
prezidento rinkimuose remtį 
Rooseyelto kandidatūrą. Tai 
yra nauja tos/Unijos taktika, 
neš seiliaus ji visuomet stoda- 
vo už socialistų kandidatą. Na
tūralu, kad dėl šitokio taktikos

♦ *% .»<*'> »-i « *. -• •».» v ‘ ** ; <<•» l"» • "•

pakeitimo bus nemažai diskusi
jų ir ginčų darbininkiškoje 
spaudoje ir organizacijose.

Komunistai, kaip visuomet,

skubinasi savotiškai “nušviesti” 
tą dalyką, nesuspėję net patir
ti faktus, štai “Daily Worker” 
rašo, kad už Ęooseyeįto kandi
datūros indorsavimą balsavo 
amalgameitų Generalinės da
rybos nariai, išimant itikįąi 
sekretorių Schlossbergą; balsa
vę už indorsavimą “ir keli ‘se
nosios gvardijos’ socialistai”. į) 
“Laisvė”, pakartodama angliu
ko komunistų organo praneši
mą, sako:

t

“Taigi visai be reikalo ‘se
noji gvardija’ pyko, kuomet 
Thomąs ir kiti kairieji socia
listai sakė, kad ji rengiami 
socialistų balsus paaukoti 
Rooseveltui.”
Tai yra klausimo painiojimas, 
ne aiškinimas. Kokie “seno-,

sios gvardijos” socialistai yrą
o

PRABAščIAUS BALSAS

Vienas kleboniškų manierų 
pamokslininkas pątąrią įnusiį 
skaitytojams šitaip “kovoti dęj 
įemokra'tijos”:

“Ar nevertėtų ‘Naujienų’; 
skaitytąjams. ' išsikovoti sau: 
demokratinių teisių ‘Naujie
nų’ puslapiuose ir nuversti 
jų redaktoriaus anti-sovieti
nęs dogmas, kurios virto 
burnojimu ne tik prieš ko
munistus, bet ir prieš labai 
žymią, socialistinę srovę. ’ 
Vadinasi, “Naujienų” redak

toriui nevalia “bliuznyti”: prieš 
Sovietus, prieš komuųistųą ir 
prieš “žymią socįąjistių Įrįįyę”.

Tik bėda, kad tas pasipikti
nęs prabaščius neturi galios 
“Naujienų” redąkįųrĮąųs “bįįų^. 
nierstvas” sustabdyti. Jisai ti
kisi gauti pagelbos “demokrati- 
joje” įr įiepią “Naujienų” skai 
lytoj ąm.Š paskelbti kovą re- 
(jaktęrįųi “dęmokratįųįų teisių” 
yardu!

Dabar mes žinome, ką po 
žoįžiu “demokratija^ supranta 
šita dukauna asaba.

Kaip gaila, kad jisai nebuvę 
Amerikoje tais laikais, kada 
ėjo ąjtkąyįos kms itetu-

J. Lapenas nubaustas . ...
foną

kaIeJ,mOt — Petras La
penas ir jo žmoną gavo po du metus kalėji
mo. — Kiti kftltipinkaį tąįp pąt įiuįįąpsti. — 
Lapėno bylos istorija. — Ūkininkų Sąjun
gos sensacinga byla. '

(Musų specialaus korespondento pranešimas iš Lietuvos) •V • \ ..... . r "■ * - . - - .
Dyį sąvąites intensingai ėjc 

J- Lapšnft ir kitij buvųsnj pai
sto bendrovės tvarkdarių by- 
la. Teismas yįąą laiką labai 
nęyyingąi dąrbąvosi. Tarp pro- 
Kųratųr9s ir vieno J. Lapęno 
gyųęjų liet įvyko konfliktą^ 
Beje, tasai nesusipratimas kilę 
jau ne teismo salėję, bet po
sėdžio pertraukos metu! teisinę 
priemonėje.

Sako, prokuroras įsikarščia
vęs vieną gynėjų žodžių skau
džiai įžeidęs. Tasai advokatas 
dabar prokurorą traukia teis
mo atsakomybėn.

Dėįko gi taip karščiuotasi 
svarstant šią gatsią bylą.

Reikalas tas, > kad J. Ląpė - 
nas ii^ąi'oginiaį nebuvo inkri- 
niinųptąs, kacį jis‘ savo naudai 
pelnėsi iš “Maisto” bendrovės; 
taip pat bylos nagrinėjimo me
tu nepaaiškėjo, iš kur J. La
penas taip umu laiku pralo
bo.

Trumpai tarus, dalykas tas, 
kad J. Lapenas kaipo vyriau 
sias “Maisto” bendrovės direk- 
torte turėjo sudaręs su savo 
brolių Petru labai palankią su
tartį. Pagal tą sutartį Petra^ 
Lapenas iš “Maisto” skyriaus 
Tauragėje gaudavo visokių li
kučių ir juos atidarytoje ties 
Tilže. Panemunėje savo krau
tuvėje labai gerai varduoda
vęs vokiečiams. Iš “Maisto” jis 
tuos likučius gaudavęs ne rin 
kos kaina, bet žymiai pigesne. 
Kontrolės buvo apskaičiuota, 
kad beveik tik per du metus 
P. Lapenas turėjęs arti mili
jono litų uždarbio, arba kitai)? 
tarus, jei pati “Maisto” ben
drovė butų tos mėsos liku
čius, — kaip štai galvas, ko
jas, kepenis — pardavinėjus, 
tai tięk butų turęjųsi pajamų 
grynų pelno pavidale. Du bu
vusieji Tauragės skyriaus Mai
sto b^ųdrovės direktoriai viso
kiais budais Petrui Lapėnųi. 
pataikavę įr darę jam visokių 
lengvatų, visai nepaisydami 
“Maisto” bendravęs bendro ge
ro, o yisa darę, kad tik J. La
pėno brolis daugiau galėtų pą- 
sipęlnyti. Bet nėra įrodymų, 
kad Jopo Lapelio butų biivu^į 
šita su broliu sutartis sudary 
ta. Jis ją pavedęs padaryti tik 
tę gyriaus direktoriams, ir tai 
tąsai parodymas buvo duotai 
žodžių.

Ęęfgį J- Ląpeptd buvo, refe
ruota, kad šita sutartis Mai
što bendrovei yra ' labai nuo
stolinga. J. Lapenas šitai pę 
bųyo ųuędųgnįąį ’ pranešęs bęn 
droyęs ’ valdybai. Tiesa, jau 
daug vėbąu, kuomet visų la
bai plačiai pradėta kalbėti apię 
Petro Lapėno didelius pelnus, 

. J. Lapėpąs “Maisto” bendro
vės valdybai pasiūlė šią sutar
tį su broliu nutraukti. Tai te 4 ' ‘''J LLL- ■ ' ..'/A.'' ;< -
vę padaryta.

Vėliau ‘‘Maisto” bendrovė 
buvo pųpdugpiai Valstybes 
kontrolės revizuota ir visa ta? 
iškilo, o be to, paaiškėjo,. kacį 
“Maisto” bendrovės Tauragę^ 
skerdyklos buvusieji direkto
riai Kubilius ir Pranculis labai 
Petrui Lapėnui ir jo žmoųaį

", Yjsp šito pasėtoje

visi Lapenai ir buvusieji dį 
rektoriai tuoj buvo teismo <£• 
ganų suimti.

Tuo pačių mętu J. Lapeną 
suėjus vyriąųsypės buvo išlęį- 
šta' ątįtinkąpįąš įstą^ymas, 
duodąs tame atsitikime dide
les teisęs tardytojams, ręiką- 
lui esant, net mąžąi įtarus ut
ėlėti ant tardomoj o turto areš 
tą iy paskelbti tą turtą Lon- 
fiskuotinu*. Be to, ųž šitokius | 
darbus bausmė tuo įstatymų: 
žymiai padidinta, net iki de
šimties Sietų1 sunkių darbų ka
lėjimo ir visų turto konfiska
vimo, nors įr padaryti puošto; 
liai butų žymiai ' magesni už 
konfiskuojamą turtą. • Šitąš 
įstatymas veikia ir praeitam 
laikui, šitas įstatymas dabar 
įąip ir pramintas Lapęno įsta
tymu, nes jis jo suęmįmo pro
ga išleistas ir jam pirmam pri
taikintas.

Taigi- Lapenų tęįsųie bylą 
nągrinej ąnt prokųrąįų^oš už
duotis buvo labai apsunkinta, 
ji turėjo Ląpęnus kaltinti pa
gal pąlyginimus, ne vįsai ap
čiuopiamus įrodymus, o ypač 
sunku buyo kas nors tiesiogi
niai prikišti vyriausiam direk
toriui J. Lapėnui. Iš esmės tai 
viskas buvo aišku’—legaliu ke
liu duotą pasipelnyti savo bro
liui. Ar pačiam vyriausiam di
rektoriui Jonui kas nors iš tos 
sumos teko, niekas įrodyti ne
galėjo/

Tauragės “Maisto” bendro
vės skyriaus direktoriai, turė
dami už pečių vyriausią direk-l 
torių J. Ląpėną, j o . broliui aiš
kiai pataikavo, bet ar šitas jam 
pataikavimas buyo iš sutarties, 
ar tik iš baimes prieš vyriau
sią direktorių taip pat tikrų 
įrodymų

Visa eile liudininkų rodė 
tęįsme J. Lapėnę naudai, tik 
prokiirąturos ‘ liudininkai sąyo 
parodymuose smerkė J. Lape
lio darbą.

Už tai advokatų padėtis šio
je byloje buyo žy^įąi lępgy^' 
nė. Jie. gypė ne bet ką, bet J. 
Lapena, ^uriš dąr taip pyse | 
niai Lietuvos politiniam ir eko 
nominiąm gyye.nime buvo pa
siekęs aukščiausių viršūnių. Bę 
to, vienas žymiausių tautinin
kų vyriausias kariuomenės ka
pelionas teisme kaipo liudinin
kas geriausia J. Lapeną ates
tavo. ’ Bet' adyokatąpiš fąip pą| 
buvo gerai žinoma, kad dabar 

, sįt uacj j a tokia, Kad J. Lapėnę 
išteisinti negalimą. Per daug 
įą' byja išpįįŠtą, pęy daug J. 
Ląpėno vardas suterštas ir 

ypąę kaime ian šernai 
šitas vyras smerktinai pasmer
ktas. Daug visokių legendų, 
daug visokių paskalų buvo su- 

>u variu, b<įt|
daug visame tame butą ir tei
sybės. Vis dėlto, kad ir J. La
penas per kelias dešimtis tuk 
stančių litų per metus gaudavę 
gryno uždarbio per tokį trum
pą laiką visai nędąlyyaudalpKs 
privačiuose! bizpiuosę nęgaįėjo 
vien tik iš algos sukrauti sau 
tokį turtą, kad galėtų įsigyti 
beveik vieno milijono vertės 

j Kaune namą, kad galėtų ke-1

lių šimtų tūkstančių litų ver kai kurie dar turi aukštas vai- 
stybinias tarnybas. Jiems in
kriminuojama, kaį valstybės 
iždui yra padarę arti poros mi
lijonų litų.

šita byla turbut užtruks. ko
kia pora mėnesių, nes joje fi
gūruoja koksai šimtas liudi
ninkų, daug ekspertų, be to, 
kaip matosi nemaža ir kalti
namųjų.

Jau* sayo laiku rašiau, kad 
šita byla turėjo iškilti 1926 
metais, kad tos bylos sudary
ta tuolaikinės kairiosios vy
riausybės užuomazga, tik pa
greitino gruodžio mėnesio per
versmą.

Mat, krikščionių demokratų 
yyriaųsybė iš iždo, žinoma vai 
stybės iždo, savo pagalbinėms 
organizacijoms, kaip Šiame at
sitikime ūkininkų sąjungai, 
buvo išdavę daug pinigų, ar 
tąi paskolų pavidale, ar tai pa- « 
šalpų. 1926 metais gruodžio 
mėnesyje iš daugelio tų sumų 
krikščionys demokratai turėjo 
su iždų atsiskaityti. TujolaikL 
nė vyriausybė nedviprasmiai 
davė suprasti, kad duotos su
mos paskolų pavidale krikščio
nių demokratų pagalbinėms or
ganizacijoms nebus pratęstos, 
jas reikia grąžinti valstybės

krikščionims demokratams 
I tuomet tai labai nepatiko ir jie

tės pirkti dvarą, savo sunui I 
padovanoti naujutėlį kelių de 
šimtų tūkstančių vertą auto
mobilį. • • > \ . * J

Visa tai visiems badyte ba- 
ąkis, yisĮ apįe tai įalbete 

kalbėjo ir į||ękąm tai paslap
timi pebūyp; pągaliau ir pats 
jonas Lapėnąs neslėpė ir kar-l 
tais nęątyirai pąsĮgirdavo, kad 
TO gyyępime sekasi, kad jis 
jaųį ąąyę yrą ąpsirupinęą. Bet; 
prokuratūrai vis dėlto nevyko; 
^ųripkti visas žinias, kaip ii 
Jęokiu budu J. Lapenas pralo
bo. Pralobti Lietuvoje gi nie
kam nėra draudžiama, žinoma, 
jei tuos lobius sukrauna tei
singu keliu... Kaip yra sunku 
įrodyti, kas teisingai yra pra- 
lobęs, taip lygiai, o gal dar 
sunkiau yra įrodyti tie keliai, 
kuriais lobiai auga...

J. Lapenas paskutiniais me
tais ir savųjų tautininkų tarpe 
buyo praradęs pasitikėjimą, 
jam net politiniai jau buvę ne 
pasitikima. Gal dėlto jo bylą 
taip greit ir netikėtai 
lo.

štąį dėlk9 J- Lapęno 
Šiaulių apygardos teisme taip 
aistringai buvę svarstoma, štai 
d|į^O ' teįiąįs tąįp labai I iždui 

Riųofasi, '-— tai buvo ne eili ; 
nebylu . '

J1® ęiliniaį adyo-|pradėjo kelti didelį ermyderį. 
e>bniai vyrai iš ^apsiriksiu pasakęs, kad 

Prokurąturos tarpo. gruodžio septynioliktos perver-
yįsą Lietuva nekantraudama L^o tikrieji inspiratoriai bu- 

sekė tą by)ą ir dar nekantriau v0 krikščionių demokratų 
laukė jos sprendimo. O čia tarpo, žinoma, butų perdaug 
lyg tyčia bylą užsitęsė iki Ve- drąsu sakyti, kad tai įvyko su 
lykų dĮdžĮpjo seštadiepio, ta: piiuu jų organizacijų vstdovy- 

Į yra tos dienos, kuomet' dien- Į pritarimu. 1
rąščiąi neišeina įr jie išeis tik yjsa vadovybė, kaipo tokia, 
triiįns ųieųoms praslinkus. viso to žinoti ir negalėjo, bet 

Bet šiame atsitikime pilnai LauSte nujautė, kur einama ir, 
tu0J sa” žinomą, širdyje visa tai lai

vo kiaušy tojams pranešė, kadi 
jonas Lapenas nubaustas as
tuoniais metais sunkiųjų dar
bų kal^jimOf jo turtai konfis
kuojami. Pranculis nubaustas 
irgi ąstuomąis metais- sunkių 
darbų Kalėjimo, jo turtai taip 
pat konfiskuoti. Kitas direkto
rius J. Kubiliuj nubaustas ke
turiais metais sunkių darbų 
kalėjimo jo turtai taip pat 
konfiskuojami.1 Petras Lapenas 
Įr jo žmona gavo tik po du 
metus šunįcių darbų kalėjimo 
jų turtąi ir^į konfiskuojami. 
Visi solidariai turi sumokėti 
padarytų nuostolių per septy
nis šimtus tūkstančių litų.

Prokuratūra reikalavo J. La
peną ir Prancu'lį nubausti de
šimčia metų sunkiųjų darbų 
kalėjimo, d jų advokatai pra
šė visus išteisinti, nes nesą 
jiems inkriminuojami nusikal 
timai pakankamai įrodyti.

Taigi, kaip matot, tarp pro
kuratūros pažiūrų į šią bylą 
ir advokatų butą didelių skir
tumų... Tai aišku, kad byla 
dar nėrą baigta, >— ji bus ap
skųsta Apeliacijos Teismui, o 
iš čia dar- gali atsidurti - vy
riausiam Lietuvos teisme, ta: 
yra tribunote. Nuteistųjų tar
pe yra buvęs žymus kadaise 
krikščionių demokratų veikė
jas, kuris ilgai darbavosi ka
daise taip vadinamuose kata
likų kooperatyvuose, kuriuos 
Vėliau laimingai suįikvidavo. 
Tai J. Kubilius. Jis yra Vo- 
Kietijęje tyaigęs aukštuosius ko- 
męrcijęs mokslus. Pranculis 
yra buyęs, apskrities viršinin-l 
kas ir buvo' pusėtinai įtartas 
yplįęmarininkų/* todėl iš ap
skrities'viršininkų turėjo savo 

ęuĮl Sjyne p. bro is adventas 
ir teismo sp.ręjiįiįną išgirdę 
abĮicju apsjąąą^p.

Tai štai pasibaigė kita by
lą, kurį tįę]k daug jaudino vi
są Lįetuy^ Liefųva vėl keliais 
kriminalistais iš aukštesnio 
luomo turtingesnė tapo...

Balandžio 1'6 d. prasideda ki
ta stambi byla, kurios pradžią 
siekia dar pirmuosius Lietu- 
vos nepriklausomybės metus, 
tai Ūkininkų Sąjungos -byla, 
kurioje patraukta keletas de
šimčių žymių buvusių krikščio- 

• nių demokratų veikėjų, kurių

iški

byla

ji bus ap-

žinoma, butų perdaug

mino.
Ir vistiek štai kad ir po il

gų metų krikščionių demokra
tų pagalbinėms organizacijoms 
teks dabar teisme atsakyti už 
iš valstybės iždo paimtas lė
šas. O tų lėšų dalis dėl to ne
grįžo, kad ūkininkų sąjunga 
bankrotavo. Vėliau, kaip revi
zijos metu paaiškėjo, toji ūki
ninkų sąjunga jau seniau bu
vo b-ankrotavusi, tik padirb
davo netikrus balansus ir to
kiu budu vis dar valstybės iž
das jai patikėdavo. Be to, gau
tus iš valstybės iždo pinigus 
ne tiesioginiai žemės ūkio rei
kalams skyrė, bet leido agita
cijai, kitaip tarus, tų sumų da
lį skyrė savo politinės organi
zacijos reikalams.

Visi šitie anuometiniai krik
ščionių demokratų, arba gal 
tikriau tarus, prie jų prisipla
kėlių darbai smagiai krikščior 
nis demokratus sukrėtė, kad ir

» ' -f ' 7 I

dabar dar jie masėse neturi 
pasitikėjimo. Tais laikais krik 
ščionys demokratai norėdami 
valdžioje išlaikyti visai nepai
sė ką jų eiliniai nariai darė, 

I dėl to ir tokio Jiudno likimo 
[sulaukė. Butų netaktinga 
smerkti visą jų partiją. Jie 
kaip ir kiti turi visai švarių 
ir kilnių asmenų, bet anų lai
kų paimta taktika juos įvilko 
į klampynes. «

— Betkas.
Balandžio 11 d«

Reikalaukite “NAUJIENAS’ 
ant bile kampo, kur parduoda
mi laikraščiai. Padavėjas lai
kraščių busi gatavas Jums pa
tarnauti. Jisai tenai stovi np sa- 
vo smagumui, bet Jūsų pato-

šiait laikait jokio biznio įmo
nė be teklamot negali gyvuo
ti. Konkurentų yra 'tiek daug, 
kad tik nuolatįnuį kaedieninu 
tkelbimat gali patraukti didėt- 
nį klijenttf''tkaičių, ” *

Amecikot įmonėt gerai eu- 
pranta,* kad ‘ Me gerot reklamot 
neapleisi. Kuo daugiau rek- 
lamuojieu, tuo geriau eekaes.'

Reklama, kuri atliekama duo
dant skelbimus į laikraščius, 
visuomet apsimoka.

kas garsinasi "Naujienose”,
tas visuomet turi naudos.
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Penki chorai daly
vauja Ihiciacijos- 

Dovany vakare 
fe «:•; 1 * ; ♦

Iškilmingas programas sureng
tas Chicagos Liet. Draugi
jos Vakarui

Penki chorai, dainininke Bar
bara Darlys ir daugybe kitų 
artistų dalyvaus Iniciacijos ir 
Dovanų Laimėjimo Baliuje, ku
rį šį sekmadienį rengia Chica
gos Lietuvių Draugija. Paren
gimas įvyks Ashland BouleVard 
Auditorijoje, kur susirinks ke
li tūkstančiai senųjų ir naujų
jų Chicagos Lietuvių Draugi
jos narių. Vakaras rengiamas 
tam tikslui, kad su ceremoni
jomis ir iškilmėmis priimti ofi
cialiai Draugi jon visus naujus 
narius, kurie įsirašė arba dar 
įsirašys kontesto metu.

Kontestas pasibaigs šį ket
virtadienį, bal. 30 d. Iki to lai
ko Draugijos kontestantai smar
kiai vary sis užrašinėdami na
rius ir varžydamies dėl laimė
tojo vietos. Bet visi nenariai, 
kurie nori įstoti Draugi j on pirm 
kontesto pabaigos, gali patys 
įsirašyti Draugijon, užeidami Į 
Draugijos ofisą. Jis randasi 
“Naujienų” rūmuose, 1739 S'*. 
Halsted St., ir iki ketvirtadie
nio bus atdaras kasdien nuo 8 
vai. ryto iki 8 vai. vakaro. Kiek
vienas naujas narys įstojęs kon
testo metu, gaus veltui bilietą Į 
Iniciacijos iškilmes ir dovanų 
laimėjimui.

Draugija moka $200 pamirti- 
nės, $50 laidotuvių išlaidojus, 
o pašalpos ligoje turi tri^sky- 
rius — po $6 — $10 ar $16 i 
savaitę. Nariui mirus, Draugija 
parūpina grabnešius ir prisiun
čia gelių vainiką.

Iniciacijos ir Dovanų laimėji
mo vakare, šį sekmadienį, Ash
land Boulevard Auditorijoje 
dalyvaus sekami chorai: Pir
myn, Birutė, Kanklių, Naujos 
Gadynės ir Vyčių. Dainuos so
listai Barbara Darlys, Gene 
Lukas, Jonas Romanas ir Ka
zys Pažerskas. Tarp kitų daly
vių bus ir šokėja, Josephine 
Alcksiutė. Po parengimo “Ini
ciacijos” ir Dovanų laimėjimo, 
įvyks šokiai, kuriems gros Ste- 
phens Revelers. Prie durų per
kant bilietus jie bus $1.

Dovanų laimėjimui bus pa
leista 11, ir jų vertė siekia 
$1,500. Pirmoji dovana yra 
naujas 1936 metų modelio Pon- 
tiac Mastei- Sedan automobilis.

A 'TV’r^rkCI DEL GERO Ali U UO1 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
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Gerkit ir Reikalaukit

***

NATHAN 
KANTER

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu 
Kentucky 
Bourbon

Lietuviškos
Degtinu

Mutual Liųuor Co
4707 So. Halsted St 

TeL YARD8 0803

Cicero Apšvietos Taryba įgaliavo savo prezidentą, p. Frank J. Petru,, priruošti viską, kas yra reikalinga, kad Ciceros viešųjų 
mokyklų (Grade School) benas galėtų dalyvauti konteste su tokiais pat benais iš kitų valstijos apielinkių mieste Blooming- 
ton, III., gegužės 1 ir 2 dd. Paveikslas rodo Ciceros mokyklų beną, kuriatne matosi pirmoj eilėj (iš kairės į dešinę): Henry 
Keller, Vlasta Martinec, F. J. Petru, G. A. Schwebel, James Dvorak, ’Ralph Novitisky, Milės Beran, Bernice Christansen. 
Antroj eilėj (iš kairės į dešinę): Edward Krejcha, John Gregą, George Trepina, Jerome Kuderna, Rudo.lph Marovec, Lewis 
Brandenberg, Joseph Martinec. Hobart Bolerjack, Lorraine Justin. •

Nužudytas Chicagos 
Universiteto 

studentas
Sekmadienio naktį rasta nu

durtas chirurgo peiliu Jack 
Schiffer, 21 m. Chicagos unb 
versitėto studentas medikes. 
Schiffer rasta negyvas kamba
ry (kur gyveno) adresu 1009 
Eašt 57 st.

Kambary ant komodės arti 
Schifferio lavono policija užti
ko telegramą, pasirašytą žo
džiu “Motina”. Telegrama sa
ko: “Telegrafuok kada parva
žiuosi namo.”

Nors policijos klausinėjimai 
pas mirusiojo draugus rodo, 
jogei Schiffer galėjo pats nu
sižudyti, tačiau kai kurie kiti 
supuolimai verčia policiją ma
nyti, kad jis buvo nužudytas.

Illinois Emergency 
Relief Commission 

užsidaro
Illinois Emergency Relief 

Commission , darbuotė užsi
baigs ateinantį, ketvirtadienį, 
bal. 30 d. Bet pasiliks 190,000 
bedarbių šeimų Illinois valsti
joj, kurioms reikalinga pagel- 
ba.

Kas jas šelps? Šiuo klausimu 
dabar yra susirūpinusi valsti
jos legislatura. Cook kaumtės, 
kurion įeina ir Chicaga, atsto
vai norėtų išleisti bonų suma 
$30,000,000 ir taip sukeltais pi
nigais tęsti bedarbių šelpimą.

Bet tokių bonų išleidimas 
reikštų, kad visa valstija už
sitraukia paskolą. Tokios rųšies 
paskolą užsitraukti nenori le- 
gislaturos nariai atstovaują ki
tus, negu Cook kauntė ir Chi
caga, apskričius. Jie varosi už 
tai, kad kiekviena kauntė at
skirai rūpintųsi savo bedar
biais. Jeigu ši pastaroji nuomo
nė legislaturoj laimės, tai Cook 
kauntė pati viena turės ieškoti 
fondų bedarbiams šelpti. O šioj 
vienoj kauntėj bedarbių tur 
būt yra kuone tiek, kiek jų yra 
visose kitose kauntėse paimto
se kartu.

Iš Žagariečių Kliubo 
susirinkimo

Sekmadienį, balandžio 26 d., 
Hollywood svetainėje įvyko ža
gariečių Kliubo susirinkimas. 
Narių atsilankė į susirinkimą 
pusėtinai dau'g. Pirmininkui P. 
Arlauskiu atidarius susirinki
mą buvo priimami nauji na
riai į kliubą. štai jie: F. Bulaw, 
J. Clemėns, A. Clemens, J. 
Burauskis, A. Burauskis, O. 
Skridulienė ir Y. Mikalajūnas. 
Viso įstojo į žagariečių kliu
bą septyni nauji nariai.

Po to, kai protokolas tapo 
perskaitytas, komisijos narėf 
S. Ambrozaite išdavė raportą 
is" įvykusios Bu'nco Party. Pa
rengimas davė $31 pelno. P-lė 
Užkuraitė ir kiti komiteto na
riai pranešė, kad duosnųs ža- 
gariečiai ir žagarietės buvo su- 
aukavę tiek dovanų, kad nebuvo 
jokios galimybės visas dovanas 

sunaudoti, bet prie pirmos pro 
gos ateity bus jomis pasinau
dota. Delegatai raportavo iš 
įvykusios draugijų konferenci
jos, kuri laikyta balandžio 19 
d. ryšy su šaukiamu Amerikos 
Lietuvių Kongresu*. Tas Kon
gresas įvyks birželio 20-21 d.d. 
Cleveland, Ohio.

žagariečių' Kliubas v žada 
siųsti į kongresą vieną ar dū 
delegatus. Girdėjau, kad Jo
niškiečių Kliubas irgi neatsi 
liksiąs ir pasiusiąs kelis dele
gatus.

Buvo skaityti Žagarės laisvų 
kapinių valdybos laiškai, taip 
pat Lietuvių Tautinių Kapinių 
atsišaukimas kviečiąs žagare-, 
čių Kliubą dalyvauti gegužės 
30 d. tų kapinių 25 metų su- 
kaktiVvių apvaikščiojime, ženk
leliams parūpinti išrinkti P. Ar
lauskas ir M. Miravičienė.

Nutarta surengti draugišką 
vakarėlį Dr-tii Jonui Šliupui 
pagerbti. Į komisiją įėjo p. A. 
Ramašauskienė ir p. Miravičie 
nė. x

Buvo pakeltas klausimas ža
gariečių Kliubo nario S. Vernio, 
kuris pasislėpęs slapyvardžiu 
per “Vilnį” šmeižia žagariečių 
Kliubo korespondentą ir pati 
kliubą. Vienu balsu* nutarta ir 
protokolų raštininkė p-lė Am- 
brozaitė įgaliota pasiųsti jam 
laišką ir paprašyti jį prie tvar
kos.—R. šniukas.

Medaus mėnuo 
vienam

Anthur Miller, 26 m., 7136 
North Hildale avenue, apsivedė 
šeštadienio vakarą. Pirmadienį 
gi municipalis teisėjas Eugene 
L. McGarry paskyrė jam baus- 
tnę kalėti 30 dienų už neatsar
gų važiavimą automobiliu. Tai
gi vargšui Milleriui medaus 
mėnuo teks praleisti vienam.

Gaisras be ugnies
BRIDGEPOHTAS. — Balan

džio 26 dieną apie 1 valandą 
po pietų užeigoj adresu 817 W. 
35 st. dėl nežinomos priežasties 
prasidėjo ugnis priekinėj namo 
daly. Užsidegė vėjo sunešti po
piergaliai prie lango kur supila
ma anglis.

Kadangi p. Maskoliūnas du
rnų nemėgsta, tai jis užpylė 
porą viedrų vandens ir ugnis 

užgeso. Betgi kaimynai pasi
skubino pašaukti ugnėgesius, 
kurie atvyko ir rado vietoj u g- 
nies p. Maskoliūną stovintį už 
baro.

Tikras siurprizas abejiems. 
Mat Maskoliūnas nežinojo, kad 
ugnėgesiai buvo pašaukti, o 
ugnėgesiai nežinojo, kad gais
ras buvo jau užgesintas. VBA.

■■ 1’ h ' u r~ ‘_________ __  ■

Areštavo visa šeima
L

Policija areštavo p-ia Ele- 
xeną Dyon ir jos šešius vaikus, 
2521 Lexington st., Austin, 
kurių namuose rasta vogtų 
daiktų vertės $6,000, suneštų 
čia iš 200 papildytų vagysčių.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1936 metams
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, 
kasieiius, 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, ’ lyderio pagelbininkas, 
1525 So. 51 Avė., Cicero, III.

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ PO
LITIKOS KLIUBO 1936 metu val
dyba: A. Walskis —pirm., 3341 
Evergreen St., Tel. Belmont 7678; 
J. Kuprevičius — pirm, pag.; A. 
Lungevičius — nut. rast.. 1814 
Wabansia Avė., Tel. .Humboljt

NUVALO Pigimus 

3245; Stanley Buneckis — fin. 
rašt.; Augusta Žilius — kasin.; 
Tarnas Kubilius — maršalka.
Susirinkimai įvyksta kas mėnesi 

trečiame ketvirtadieni, 1640 North 
Hancoch St., 8 vai. vakare.

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠALPOS 
KLIUBO Valdyba 1936 metams: 
Frank Jakavičia, pirm., 2638 W. 
40th St.; James Sholteman, pirm, 
pag., 6456 S. Maplewood Avė.; 
Bernice Rudgalviutė, nut. rašt., 
5332.S. Long Avė.; Walter Sharka, 
f iri. rašt., 4635 S. Washtenaw 
Avė.; Helen Chaputė, kontr. rašt., 
4403 S. Albany Avė.; Stanley Ba
ranauskas, kasos globėjas, 2950 
W. 38th St.; Mary Warnis, kasiė- 
rius, 3838 S. Kedzie Avė.; Jonas 
Kondroška, korespondentas. 2841 
W. 40 St.; Dr. T. Dundulis, gydy
tojas, 4157 Archer Avė., Phone 
Virginia 0036; John Žuris, teisių 
patarėjas, 4624 S. Franaisco Avė.; 
Leonas Klimavičių, maršalka. 2534 
W. 46th St.; Mykolas Kasparaitis, 
knygius, 4154 S. Artisian Avė.
Kliubo susriinkimai atsibuna kiek

viena mėnesi kas pirma sekmadieni 
12 vai. dienų, Hollywood svetainėj, 
2417 W. 43rd Street.

LIETUVIŲ ŽAGARIEČIŲ KLIUBO 
1936 metu Valdyba: P. Arlauskas 
— pirmininku, 656 Belden Avė.; 
A. Janavičia — pirm. pagelb. 
3852 So. Califorriia Avė.; Sophie 
Ambrozaite t- nut. rašt., 11731 S 
Indiana Avė.; M. Miravitz — fin. 
rašt. 2539 W. 46 PI.; A. Rama
šauskienė — fin. rašt. pagelb. 
1218 S. Independence BĮ.; Frances 
Ambrozas — kasin.. 11731 Indiana 
Avė.; Adolf. Mirovitz, 2539 W 
46 PI. ir P. Arlauskas, 656 Belden 
Avė. — kasos globėjais; R. šniu
kas, koresp., A. Drigotas — mar
šalka. 5649 S.' Nashville Avė., 
Kliubo susirinkimai įvyksta kas 

mėnesio ketvirta sekmadienį 1 v. pp., 
Hollyvvood Inn svetainėje, 2417 W. 
43rd St.

SLA. 129 KUOPOS valdyba 1936 
metams: Pirm. F. Valaitis, 1828 
Canalport Avė.; Vice-pirm. G. Cher- 
nauskas, 1900 So. Union Avė.; 
Nut. rašt. K. Batutis, 2627 Gladys 
Avė.; Fin. rašt. W. Pankauskas. 
5235 So. Ellis Avė.; Kasierius B- 
Žolinas, 2931 So. Emerald • Avė.; 
Kasos globėjai: K. Kažanauskas, 
5730 Broadway, A. Stonis,, 3510 
So. Union Avė., J. A. Jasynskas, 
4300 W. End Avė.; Canal 2183, 
Maršalka Ig. Tamašauskas, 822 W. 
18th St.; Dr. kvotėjas Dr. P. Zala- 
toris,' 6600 So. Artesian Avė.; Org. 
J. Bertulis. 1343 So. Avers Avė.

LIETUVOS VĖLIAVA AMERIKOJE 
N. 1-as Valdyba 1936 metams: 
Kaz. Davis, pirm., 5648 South 
Bishop St.; Fr. Venckus, pag., 
2713 W. 43 St.; Melix Mikolajuns, 
nut. rašt., 1617 S. 49 Avė., Cicero; 
Severą Skridulis, iždo rašt., 1533 
S. 49 Avė., Cicero; Daminik Mo- 
tuz, kontr. rašt., 6931 S. Artesian 
Avė., Ida Kačinski, kontr. pag., 
7204 S. Rockvvell St.; Ant. česna, 
kasierius, 4501 S. Paulina St.; 
Petr. Tiškevič, maršalka, 6939 So. 
Washtenaw Avė.; Antanas Česna, 
ir Ida Rocinski, apiek. ligonių.

Old Golds padaryti 
iš Rinktinio Derliaus 
Tabako — pabandykit!

GEORGE MEAT MARKET & 
GROSERNĖ

Nauji žmonės perėmė bizni musų bu- 
černe ir groserne ir visados yra di
delis pasirinkimas šviežiu maisto 
reikmenų mėsos ir groserio už pri
einamas kainas. Kviečiame brighton- 
barkiečius atsilankyti j musų bučerne. 
Yra gražiai užlaikoma ir mandagus 
patarnavimas.

J. DAMBRAUSKAS, savininkas 
4501 So. Talman Avė.

Tel. Lafayette 8357

Salutaras Dfug & 
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 Bi- 
terio. Pašaukite telefonu Canal 1133.

639 West 18th St.

' LOTŲ SAVININKŲ 
ATIDAI!

Budavokit Dabar!
Mes finansuosim ir pabūdavu

si m ant jūsų išmokėtos žemės, 
niekad daugiau nebus taip leng
va pasistatyti namų, 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.

SUSIRINKIMAI
Lietuvių Moterų Piliečių Lygos susirinkimas įvyks balandžio 29 

d., Fellowship House patalpose adresu 881 West 83 placfc 
7:30 vai. vakaro. Visos narės kviečiamos atsilankyti, nes 
yra daug svarbių dalykų apsvarstyti. Kviečia Valdyba.

Tavernos
Kur Susirenka Lietuviai

SPRING INN
Musu užeigoje visados geros rūšies 
degtinė, alus, cigarai, cigaretai ir 
skanus užkandžiai Platforma dil 
šokiu veltui, draugijoms, išvažiavi

mams ir parems. Savininkai
KUCHINSKAI

82th and Kean Avė. Willow Springs

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 Steko Vakarienė 
Be Covėr ar minimum charge 
Estelle Andrulis ir motina. Sav.

21st Place Tavern & 
Restaurant

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

degtinė ir cigarai
ANTANAS IR AGNĖS STUKAI 

Savininkai
701 W. 21st Place Tel. Canal 7522

Peter Pranskus Tavern 
Musų 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 Marcjuette Manot 
gyventojus atsilankyti i musu užeigų 

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

PADĖKAVONŠ

A.+ A.
STANISLOVAS POCIUS 

kuris mirė 21 .dienų balandžio 
ir palaidotas tapo balandžio 
25 d., o dabar ilsis šv. Kazi
miero kapinėse, amžinai nuti
lęs ir negalėdamas atsidėkavot 
tiems, kurie suteikė jam pas
kutini patarnavimų ir palydėjo 
ii į tų neišvengiama amžiny
bės vietų.

Mes atmindami ir apgailė
dami jo prasišalinimų iš musų 
tarpo, reiškiame giliausių pa
dėkų dalyvavusiems laidotuvė
se žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams. Dčkavo- 
jame musų dvasiškam tėvui, 
Kun. Kleb. . Briškui, kurs at
laikė įspūdingas pamaldas už 
jo sielų, ir už taip įspūdingų 
pamokslų, kuris mums pridavė 
tiek daug ramybės musų liū
dnoje valandoje, dėkavojame 
laidotuvių direktoriui J. F. Eu- 
deikis, kuris savu geru ir man
dagiu patarnavimu garbingai 
nulydėjo ii i amžinasti, o 
mums palengvino perkesti nu
liūdimų ir rūpesčius, dėkavo
jame vargonininkams už jų pa
tarnavimų. Taipgi dėkavojame 
grabneŠiams, Mišių aukauto- ; 
jams ir gėlių aukautojams. 
Negalime praleisti idant neiš
tarti padėkos žodi musu Res- ■ 
tauranto patarnautojoms, ku- f 
rios taip daug prisidėjo savo • 
darbu užjautimu ir maloniais 
žodžiais per musu taip dideli 
nuliūdima ir pagalios dėkavo- ' 
jame visiems dalyvavusiems 
laidotuvėse, žmonėms; o tau 
musų mylimas sūnelį ir brolį 
sakome: ilsėkis šaltoj žemėje.

Nuliude liekame,
Motina, tėvas ir brolis.®

BARBORA LIDZIENE
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 26 dienų, 2:45 va
landų ryte 1936 m., sulaukus 
pusės amžiaus, gimus Taura
gės apskr., Kvėdarnos parap., 
Kegiškių kaime.

Amerikoj išgyveno 15 metų.
Paliko • dideliame nuliudime 

vyrų Leonų, dukterį Stefani
ja, seserį Kazimierų Mažeikie
ne ir švogeri Jonų, 2 pussese
rės Juzefų Rupšiene ir Barbo
ra VValantiniene ir švogerius 
ir giminės, o Lietuvoj 2 bro
liu Petrų ir Jonų.

Kūnas pašarvotas randasi 
2040 W. 22 Place.

Laidotuvės ivyks ketvirta
dieni, 8:30 vai. ryto iš namų 
į Aušros Vartų parapijos baž
nyčia, kdrioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lų. o iš ten bris nulydėta i šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Barboros Lidzienės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimų. Nulindo liekame,

Vyras, duktė, sesuo, 
brolis ir gimines.

Patarnauja laidotuvių direk
toriai Laęhawicz ir Sūnūs, Tel. 
Cdnal 2515.



Antradienis, bal. 28, • 1936
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NAUJIENOS, Chicago, III.
r-*

Lietuviai ir lietuvai
tės paėmė leidimus 

vedyboms
šie lietuviai ir lietuvaitės iš

siėmė laisnius (leidimus) ve
dyboms :

George Krakausky 24 m. ir 
Loretta Gomey 19 m.

Theodore Kubas
Frances Badanis 19

Leon Kaniecki 21
celia Novas 21 m.

William Cox 24 m. ir Fran
ces Banis 21 m.

Harold Fehr 25 m., iš Peo- 
ria, ir Alma ‘Shattkus, iš Peo- 

20 m.
Bartas 45

Pocis 49 m.
Bųttafoco

Kiltis 20 m.
Survillas
Maulus 22 m.

Mathew Part 24 m. ir Jose
22 m.

Kaminski 21 m.
22 m.

Sveikovski 26 m
deline Kallah 21 m.
Luis Lucas 21 m. ir Vivian 

19 m.

21 m. ir 
m.
m. ir Ce-

m. ir Ca
therine Pc

Paul 1
Ann Kiltis 

Frank 
Philamena

23

23

m.

m

phine Sot
Albert

Ann Aidi
Charles

, ATVYKSTA Iš LIETUVOS Traukinys sudaužė 
automobilį keturi 

užmušti

Naujienų Spulkos 
Narių Atydai

CLASSIFIED APS. ~Į

ii
*
11

ir

ir

palaido
ta Johanna Ežerskis

švedų Amerikos Linijos Klai
pėdos skyriaus vedėjas

p. Zaborskis nuo pat pradžios 
švedų Amerikos Linijos Klai
pėdos skyriaus įkūrimo iki šiai 
dienai yra jnineto skyriaus ve
dėjas. 'Jo pastangomis Švedi 
joje padaryta geroka propagan
da apie Lietuvą.ir jos pajūri. 
Tuo tikslu jisai pagamino gra
žų iliustruotą Lietuvos pajūrio 
prospektą, kurį švedų Ameri
kos Linija išplatino po Švedi
ją kelioliką tūkstančių egzemp
liorių. Dėka šiai gražiai p. Za- 
borskio sumanytai propagan
dai švedai skaitlingai pradėjo 
lankyti

Šalia 
jos p. 
viską
“Švyturio 
susitikti su rimtu ir gerai or
ganizuotu konkurentu, 
ypatingai pradedančiam 
viui ėmėsi visokeriopos 
kurencijos. Tatai visai 
prantama tam, kas žino

Vėlai šeštadienio vakarą 
Grand Trunk gelžkelio trau
kinis ant Wood gatvės kryž
kelės, Harvey, III., sudaužė 
Joseph Falcone automobilį ir 
užmušė patį Falcone, jo mo
terį ir porą judviejų vaikų. 
Nelaimėj žuvo visti šeima.

Praėjusios savaitės pabaigoj 
visoj šaly automobilių nelai
mėse žuvo 58 asmenys. Iš 
vien Illinois valstijoj žuvo 
asmenų.

j y

Demokratai susi
taikė

Sir Arthur Wąuchope, kuris 
dėl susirėmimų tarp žydų ir 
arabų paskelbė karo apgulą Pa
lestinoj. \ /

Balandžio 25 d. iškilmingai 
palaidota jauna, šešių metų 

Ežerskis, duktė pp. 
4600 So. Paulina St. 
šv. Kazimiero kapi-

Johanna Ež 
Ežerskių, 46 
Palaidota Š\ 
nėse.

Iš namų 
bažnyčios bi 
vainikų, ir 
čiai dalyvav 
cesijoj iš na

iki Šv. Kryžiaus 
buvo visas blokas 

ir mokyklos vaiku- 
laidotuvių pro-

nas bir 
zimiero 
apie 2(X

Jaunos 
ve tėvam

pamaldų bažnyčioj ku- 
buvo nulydėtas šv. Ka- 

kapines. Palydėjo 
200 automobilių. Prie ka- 
unigas pasakė pamokslą 

ė laidojimo pamaldas,, 
dukters mirtis užda- 

pp. Ežerskiams di- 
skausmą.

vėse patarnavo lai- 
A. Masal-

skis.
Visiems 1 

viams už sk; 
mą ir už tiek 
vainikų pp. 
širdingų ačių

laidotuvių daly- 
skaitlingą dalyvavi- 

tick daug gyvų gėlių 
p. Ežerskiai taria

Senas Petras

“Pirmyn” 
choro specialė re-
Šiandie

Šiandie v; 
Gage parko s 
ir Western i 
specialė “Pir 
ticija, kartu 
kestru. Visi 
valo dalyvaut

Reguliarė i 
įvyks ketvirt;

vakare, 7:30 vai., 
svetainėje, prie 55 
Avė. gatvių, įvyks 

choro repe- 
su simfonijos or- 
choro nariai pri 
šioje repeticijoj, 

gi choro repeticija 
(ketverge), 

JNetio svetainėje, nes penk
tadieny choras dalyvauja Pir
mosios Gegužės apvaikščiojime 
Lietuvių Auditorijoje.

— Valdyba.

Apiplėšė lietuvio 
bučernę

Naktį iš sekmadienio į pir
madienį vagiliai įsilaužė per už
pakalines duris į Kazimiero 
Radvilo bučernę, 6108 S. State 
St. Jie išlaužė duryse lentų ii 
sulindę į vidų duris atsidarė. 
Išnešė viską ką jie spėjo pa
grobti—rūkytą mėsą ir kito
kias prekes. Viso nuostolių p. 
Radvilai padaryta gal per $150.

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lietu
viai jgyja naudingu 
žinių ir gerų pamo
kinimų.

Lietuvos pajūrį.
švedų Amerikos Lini- 

Zaborskis įsteigė lietu- 
ekspedicijos kontorą 

p. Zaborskiui teko

dirba 
ir

i

d

kuris 
lietu 
kon-

sv- 
Klai

pėdos sąlygas. Vienok p. Za
borskiui pasisekė sėkmingai 
prieš konkurenciją atsispirti ir 
šiandien švyturys puikiai atlie 
ka savo darbus, šiandien leng 
vai gali įvairiausias prekes pa
krauti, jas iš laivų iškrauti ir 
į visus pasaulio uostus užfrak- 
tuoti ir išsiųsti. Jisai
ne vien sau, jisai skina kelią 
kitiems lietuviams • į uostą, 
jurą.

Ponas Zaborskis gegužės % 
išplaukia iš Gothenburg.
New Yorką atplauks gegužės 
11 d. laivu Drottningholm. Ke 
lionės tikslas: kaipo švedų 
Amerikos Linijos Klaipėdos 
skyriaus vedėjas, p. Zaborskis 
nori pasimatyti su autorizuo 
tais švedų Amerikos Linijos 
lietuviais laivakorčių agentais, 
susipažinti ir bendrai užmegsti 
glaudesnius ryšius. Gegužės 29 
d. grįždamas atgal laivu GRIP- 
SHOLM vadovaus didžiąją 
Naujienų ekskursiją,' užgirtą 
Lietuvių laivakorčių Agentų Są
jungos Amerikoje. Ekskursija 
išplauks iš New Yorko tiesiog 
į Klaipėdą. Liepos 1 d. išplauks 
antra lietuvių ekskursija š. A. 
L. tam pačiam motorlaivy, ku
riai vadovaus p. VI. P. Mučins- 
kas, švedų Amerikos Linijos 
Lietuvių Skyriaus vedėjas.

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

Preferred by> 
millions 

to mayonnaise

CfltATlU1 «1

• A different, delicious 
flavor! Time-honored in- 

’ gredients of mayonnaise 
and old-fashioned boiled 
dressing, combined in a 

r new way. Try it! <

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

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

T. Rypkevičius, sekr.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St.

Victory 4965
'---------O---------

Personai 
Asmenų Ieško

ESU našlė virš 40. Ieškau gero 
ir mandagaus žmogaus. Rašyk Box 
363, Čollinsvillė, Illinois.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

$1,500 Dovanoms

nonu- 
sniar-

demokra- 
tame su- 
netik no- 
reikšmin-

Neseniai praėjusiame 
nacijų vajuj buvo itin 
kios imtinės tarp gubernato
riaus Hornerio iš vienos pu
sės ir Kelly-Nash grupės iš ki
tos. Pirmadienį, bal. 27 d., 
įvyko Cook kauntės 
tų suvažiavimas. Ir 
žiavime demokratai 
minavo įvairioms
goms demokratų partijoj vie
toms Patrick’ą Nash, bet ir in- 
dorsavo gubernatorių Hornerį 
kaip partijos kandidatą į gu
bernatorius ateinančiuose rin
kimuose. Reiškia pp. Nash 
ir Hornerio frakcijos susiuvo 
plyšį.

Šiame suvažiavime nesima
tė betgi vieno žymaus Cook 
kauntės demokratų vado, bū
tent Chicagos mero Kelly.

Bernaitis paskendo NEW YORK/N. Y. — John 
Fiorenza, kuris prisipažino nu
žudęs rašytoją Titterton.

Tikietas Dykai į Dovanų 
Laimėjimų vakarą

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

GREITAS PATARNAVIMAS
Skolinant pinigus ant mortgičių. 
Užrašom visokios rūšies apdraudas. 
— Insurance. Padarom dokumen
tus. IŠrenduojam. parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis.

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

Hemlock 0800

REIKALINGAS janitoriaus pagel- 
bininkas. Gali būti .senyvas, bet 
turi suprasti darbų. Kreipkitės tik
tai raštu. Naujienos 1739 South 
Halsted St.. fcox 435.

REIKALINGA patyręs presmenas 
popieriams beilnoti. Nuolatinis dar
bas. 1144 So. Fairfield Avė.

UNIVEKSAL STORAGE 
V. BAGDONAS. Sav, 

Local and Lcng Distance 
Furniture and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street 
Phone Yards 3408 

------ G---- --

Vanikų šeima yra bedar
biai. Praėjusį šeštadienį Frank 
Vanik ,12 melų bernaitis, su
manė šeimynai valgio uždirb
ti ir išėjo žuvauti kartu su 
jaunesniu savo broliu Bill.

Vėliau Bill sugrįžo namo 
vienas. Kadangi vyresnysis 
brolis nesugrįžo namo per vi
są naktį, .tai ant rytojaus tė
vai nusitarė kreiptis į policiją 
prašymu padėti jiems surasti 
sūnų. Tik tuomet Bill papa
sakojo, kad Frankis pasken-. 
do, o jis Bill bijojęs pranešti 
tėvams apie nelaimę.

Dovanų laimėjimui eina 
$1,500 vertės — Pontiac auto
mobilius, radio, parlor setai, 
ir daugelis kitų dovanų. Ka
dangi Draugijos Jubiliejinis 
konkursas baigsis balandžio 
30 dieną, tai kviečiam visus, 
kurįe 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
kiai į Draugijos Ofisą, 1739 S. 
Halsted St. — ofisas adaras 
panėdėliais ir ketyergais visą 
dieną, nuo 9 ryto iki 8:30 va
kare, nedėldieniais nuo 9 vai. 
ryte iki 1 vai. po piet

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

palaidojimo reika-

CARR BROS. WRECKING CO.
(Ine.)

Parduodame Visokios Rūšies 
ANTROS RANKOS BUDAVOJIMU1 

MEDŽIAGA:
Nauja Statybai Medžiaga ir Malkos 

Lietuvi pardavėja rasite musų 
yarde.

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

HelpWanted-—Female 
Darbininkių reikia

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

JAUNA mergina ar moteris ben
dram namų darbui. Lietuvių na
mai. Apsibūti. $5.00 1267 North 
SpringfieĮd Avė., Albany 6763.

1 ........-r*1.................—»■■■■■ ..................................................... .............

REIKALINGA moteris 25—35 
bendram namų darbui. Nėra viri
mo, ne mažų vųikų. Juniper 5499.

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks pai arimus namv 
savininkams reikale nesusipratimu si 
rendauninkais. Maža narinė mokės 
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryti 
iki 8 vai. vak. Šventadieniais nu«. 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU np 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Divisioh St.

x Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu viri 

50 met.

O!d Gdds skaniausi 
cigaretai pabandykit!

Buy gioves wifh what 
it savęs

Nėra reikalo Mokėti We ar 
dauriau, kad jautlirerj daatii 
koiele. Meteriae Tooth Pa»t«, 
dideli* tūba* parilduod* u* 

, «Bo. Ji valo ir ap*au<o daą- 
^ti* Be to taute •utaooiatl

fa. ui kuriuo* taute au«lpĮrk- 
pirltlaaite* ar kr *ltf.

' Lambert Pharmacal Co.

LISTĖRINE
TOOTH PAŠTE

25c

— $200, palaidojimo reika
lams $50 extra.

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

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co.
8760 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

Miscellaneous 
įvairus

JUODŽEMIS, yardais arba veži
mais, specialė žeme — ‘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.

NAMAI PARSIDUODA 
Už MORGIČIUS

MERGINA namų darbui. Nėra 
virimo nė vaikų. Savas kambarys. 
5% dienos savaitė — $4.00. Tel. 
Triangje 7015.

REIKALINGA mergina bendram 
namų darbui, vdikams prižiūrėti. 
Apsibūti. Triangle 5895.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

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

--------- ----- ,---------------- h-------- :----
PARDAVIMUI restauranas, gra

žiai įrengtas — Randasi South Sidėi. 
Reikia i nešti $386 — šaukite Yards
žiai įrengtas
2359, tarpe 3—8 vakare.

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.

PARSIDUODA groserne, kampine 
padėtis, nėra kompeticijos, Geros 
sąlygos. 1258 W; 63rd Edward 
Lehtnann.

PARSIDUODA pigiai groserne, 
kandŽ’u ir= ice creamo krautuvė, se
niai išdirbtas biznis Bridgeporte. At
sišaukite Victory 5206.

. i, Geros
1258 W; 63rd Edward

For Rent

GERKIT TIK GERĄ ALŲ

gįJC&VDSi#

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

3225 So. Lituanica Avenue
Biznio Telefonas BOULEVARD. 7179

L. M. NORKUS
• Res. YARDS 2084

A MALEVOTOJAMS IRAIjuOSInamų savininkams 
Didžiausias 18 Metų Sukaktuvių 

IŠPARDAVIMAS 
97c1 galionas malevos 

visokių spalvų .......
1 galionas enamel 
special ......... ......... ......

ir daugiau
♦1.39

Specialė maleva medžio 1 galionas flat balta
darbui, ...............  gal. V ■ W maleva ................  | .O□

ir daugiau
1 galionas pirmos kl.
removaį .................... vvv

1 gal. grindims ir trim varnish, 
išdžiūsta i 4 valandas 97c

Taipgi visos kitos malevos, kempines 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

WEST SIDE —
Bizniavus mūrinis namas, 4 

kambarių pragyvenimas ir 2 
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, loto 
žemės.

BRIGHTON PARK -
2 pagyvenimų mūrinis na

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

. .      !^ĮėlJ!MįMĮ!įjĮŠI!IĮill!l!l!lJt!-!.ll»lB». >

MTederalSmS 
•©iAND LOAN ASSOCIATION 

y OF CHICAGO

2202 W. Cermak Rd.
Klauskit

BEN J. KAZANAUSKAS

CLASSIFIED ADS
>_____ =_______________________________ _______

Automobiles
TAISOM AUTOMOBILIUS

Perkam ir mokam cash. Parduo
dam ant išmokėjimo arba priimam 
sena kara i mainus. Matykit musų 
pertaisytus karus — tai geri bar- 
genai. ‘

WOLTERAITIS MOTOR SALES 
4614 S. Westem Avė.

Lafayette 1329

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

STANLEY GAVCUS, 
7118 S. Talman Avė. REPublic 6051 

Chicago, III.

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

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA fornišiuoti kam

bariai, Štymu apšildomi, dėl pavie
nių vyrų. 1900 S. Union Avė.

Furniture & Fixtures 
Rakandal-Itaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storų 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.

Flats Wanted
Ieško Platu

REIKALINGAS flatas 4 kamba
rių Marcfuette Parko apielinkėj. 
Esam 2 šeimyhoj dirbantys.

7042 So. Campbell Avė.

Rome Furniture Co.
3236 So. Halsted St.

2-jų gab. Parlor Setas $29.5( 
5-ų gab. Dinette Setas $12.75 
Čia Jūsų Kreditas yra geras.

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

FARMA 80 akerių parduoti arba 
renduoti už pige kaina. Greitai 
atsiliepkit. Mrs. B. Misevich, Box 
215, Sėottville, Mich.

Exchange—Mainai

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis — 

momis išlygomis
$100. Importuoti ir Amerikoniški

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

setai ----------------------.... $39—$4i
$375 vertes 3 kamb. įrengimas $125 
$600 vertės 4 kamb. įrengimas

dė luxe .......................   $175
Atdara vak. iki 9—Nedėlioj iki 5 v. v. 

R AP P STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

Prieina-

— EXCHANGE — 
Mainysiu lota ant automobilio.

Mainysim bizniava narna ant pri- 
vatiško namo, ant Southwest side.
4322 So. Hermitage. Antros lubos.

Real Estate For Sale 
Namai-žtmė Pardavimui

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
MUZIKALIU INSTRUMENTU 

CHICAGOJE
Gitaros taip pigiai kai ..
Smuikos 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

Partners Wanted 
Pusininkų Reikia

PARDUOSIU arba priimsiu pusi
ninką su mažai pinigų i moderniška 
taverna 
džiuosius vartus 
įrengimai 
gius. 
kites:

Priešais Stock Yardų di- 
Naujos mados 

taipgi gaminam val- 
Biznis gerai išdirbtas. Kreip- 

4171 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 2800 
PAUL M. SMITH & COMPANY 

Real Estate and Insurance 
4631 South Ashtand 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 jutns bus ant naudos.

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

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

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 šildo
ma, nuosavybė be skolų. 4745 South 
Western Avenue Boulevard.




