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Franci]os turtuo
liai yra nusigandę
Grobiasi pinigus iš bankų ir gabenasi auk

są užsienin, nusigandę galimų reformų

Italai pagrobė fran 
cuzų geležinkelį 

Ethiopijoj
Italai užėmė Jijiga ir artinasi 

prie Harar, bet susikirto su 
francuzais dėl geležinkelio

Lietuvos Naujienos
POLICININKĄ UŽPUOLĖ 

BRIEDŽIAI Persišovė kunigas

I—.. —
. PARYŽIUS, geg. 7. —Kai
riųjų partijų laimėjimas par
liamento rinkimuose įvarė di
delės baimės turtuoliams. Jie 
žino, kad dabar reformos pasi 
darė neišvengtinos ir kad tos 
reformos skaudžiai palies jų ki
šenių.

Todėl turtuoliai grobiasi pi
nigus iš bankų ir keičia juos 
į auksą, kurį gabena į užsienį. 
Kartu jie stengiasi iššaukti pa
niką visoje šalyje ir tuo sukel
ti gyventojus prieš kairiųjų 
valdžią.

Prie to darbo prisideda visi 
atgaleiviai, kurie ne tik patys 
traukia pinigus iš bankų, bet ii 
kitus kursto tai daryti, tikslu 
sukelti nepasitikėjimą šalies fi
nansiniu stoviu.

Darydami viską, kad tik nu- 
puldyti franką, kartu tie atga
leiviai reikalauja, kad dabartihė 
valdžai dėtų visas pastangas iš
laikyti franką ant aukso pagrin
do, bent iki jos vietą užims nau
ja valdžia. Mat per tą laiką, 
kol dar bus augštas frankas, 
turtuoliai galės išsigabenti dar 
daugiau4 aukso ir tuo dar labiau 
nualinti šalį. ' -*• *
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Nors Franci jos Bankas pa
kėlė mainymo kainas, bet tai 
nieko negelbsti,-—turtuoliai vis
tiek gabenasi auksą užsienin.

Antradieny valdžia paskelbė, 
kad ji nedarys jokių specialių 
finansinių ^priemonių Sulaiky
mui plaukimo aukso ir neskelbs 
aukso embargo (uždraudimo iš
gabenti), bet šiandie vėl minis- 
teriai susirinko. Bet ir šį kar 
tą jie nieko nesutarė. Jie ge
rai žino, kad jie turės pasi
traukti u4ž trijų savaičių, bei 
neketina užleisti savo vietas 
naujai valdžiai ir nieko nedaro 
sustabdymui kurstomos pani
kos.

Delei to socialistų laikraštis 
Populaire priminė valdžiai ir 
visiems atgaleiviams:

“Jeigu jie (reiškia dešiniųjų 
partijų politikai, bankieriai ir 
fašistai) mano, kad jų maniev- 
rai neiššauks jokios atgiežos, 
jie labai klysta. Jie negali grą- 
sinti partijoms, kurioms žmo
nės išreiškė pasitikėjimą ir ku 
rioms jie suteikė aiškų manda
tą”. •/

Stripiping bark
Grinding chips

Naujos rųšies pramonė. Būtent, iš beržo žievės gaminama 
aliejus. į-

Komunistų vėliava 
prie augščiausiojo 

teismo rūmų
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Franci jos' komunis
tai atsižada revoliu

cinio programo

Italijai gręsia nedar 
bas ir ekonominis 

susmukimas
Nors patys neis į valdžią, bet 

laikysis “liaudies fronto” ir 
pasitenkins mažomis refor
momis .

PARYŽIUS, geg. 7. — Gene 
ralinis Francijos komunistų 
partijos Sekretorius Maurico 
Thorez pareiškė 200 Francijos 
ir užsienio korespondentų, kad 
Francijos komunistai, nežiūrint 
jų aplaikytų didelių laimėjimų 
parliamento rinkimuose, nė ne
bandys pravesti parliamente sa 
vo revoliucinį programą. Nors 
komunistai į valdžią ir neis, bet 
ją rems ir “ištikimai dirbs’ 
“liaudies fronto” rybose, pasi 
tenkindami tik minimum radi-’ 
kalų programų.

$2,000,000 pašelpų 
darbams

CHICAGO.— Iš federalir.es 
valdžios gauta dar $2,000,000 
pašelpų darbams Illinois vals 
tijoje gegužės mėnesį.

LONDONAS, geg. 7.— Ethio
pijos karaliaus karūna yra pa
slėpta Londone banke. Ji bu
vo slapta atvežta italams pra
dėjus veržtis linkui Addis Aba
ba.

MILANAS, Italijoj, geg. 7.— 
Dabar, kada karas Afrikoj už
sibaigė pilnu Italijos laimėjimu 
ir kada Italija įsigijo naujus 
žemių plotus ir tą savo pergalę 
taip triukšmingai atšventė, tai 
Italija anaiptol nenusikratė sa
vo vargų, bet tik dar giliau į 
juos įklimpo. J

Pergalėjusią Italiją dabar 
laukia didelis nedarbas ir eko
nominis skurdas. Ir atšaukimas 
sankcijų dar anaiptol nepage
rins Italijos padėties.

Laike karo nėbu’vo jbkio ne* 
darbo, bet dabar dirbtuvės tu
rės paliauti gaminti amuniciją 
ir karo reikmenis. Kur dėsis tų 
dirbtuvių darbininkai?

Be to į Ethiopiją liko iŠga 
benta apie 500,000 kareivių ir 
darbininkų. Sugrąžinus juos į 
Italiją, jie tik papildys bedar
bių eiles. Palikti gi juos Eb 
hiopijoje irgi daug kainuoja.

Kolonizavimui Ethiopijos irgi 
bus reikalinga labai daug pini
gų. O kaip tik finansiniai Ita
lija yra veik visai susmukusi.

Italijos eksportas yra visai 
apsistojęs ir jį sunku bus at 
gaivinti, nes Italija jau prara* 
do savo marketus.

Taigi ir karui užsibaigus Ita' 
Ii ją laukia dar labai tamsios 
dienos.

WASHINGTON, geg. 7. — 
Anksti šįryt Washingtone liko 
užtikta didžiausia' “herezija”— 
reguliarė'*/.^ 
vėliava prie/augščiausįojo teis
mo rūmų. Komunistų ‘ vėliava 
buvo iškabinta ant 75 pėdų 
stiebo, ant kurio kabinama 
Amerikos vėliava. Tas stiebas 
stovi prieš pat naujus $12,000,- 
000 kainavusius au'gščiausiojo 
teismo rumus.

Vėliava buvo taip įkabinta, 
kad jos jokiu budu negalima 
buvo nuimti. Atvykęs ugnia
gesiai neturėjo tokių augštų 
kopėčių, o įlipti į stiebą nebu
vo jokios galimybės. Pagalios, 
sugalvota vėliavą nudeginti. Iš 
gatvės darbininkų paimta de 
gintuvas, kurį pririšo prie ilgo 
stiebo ir tuo pasiekė vėliavą.

Kas iškirto šposą ir 
komunistų vėliavą, dar 
sisekė nustatyti.

Federaliniai agentai 
suėmė žmogvagį 

Mahan 
t ' 

i-_______

SA NFRAbfCISC.O, Cal., geg. 
7.—William Mahan, 33 m., pas 
kutįnis iš šaflfos, kuri buvo pa- 
stėrusi • 9: vaiką George
Weyerhaeusėr iš Tacoma, Wash,. 
vakar federalinių agentų liko 
suimtas šiame b mieste.

Tai paskutinis iš žymesnių 
dar nesugautų gangsterių, ku
riuos gaudė federaliniai agen
tai.

Mahan partneriai piktadary
bėje, Waley ir pastarojo žmona, 
jau4 sėdi federaliniuose kalėji
muose.

DJIBOUTI, Franci jos Samo|i, 
geg. 7. — Nepatvirtintos ži
nios sako, kad rimtas ginčaš 
iškilo tarp Italijos ir Franci- 
jos kompanijos, 
liuoja geležinkelį 
Ababa ir Djibouti.
lęs dėl gabenimo geležinkeliu 
kareivių ir karo medžiagų.

Italai užgriebę visą siaurąjį 
geležinkelį iš Addis Ababa iki 
Franci jos Samoli žemės. Tai yra 
vienintelis Ethiopijos geležinke* 
lis. Jis betgi priklauso Fran
ci jos kompanijai.

Kokiomis sąlygomis geležin
kelis liko užgriebtas, dar neži 
noma. Bet Franci jos valdžia 
jau pranešė, kad ji bent šiuo 
laiku nesutiks atsižadėti teisių 
prie to geležinkelio.

Kartu Italijos armijos tęsia 
užkariavimą pietinės Ethiopijos 
ir tuo tikslu, be pasipriešinimo, 
užėmė Jijiba miestą. Dabar 
italams beliko užimti tik Harar 
mieštą, kurį italai tikisi pa
siekti už kelių dienų.

Addis Ababoj riaušėse ir 
plėšimai apsistojo. Italai prista
tė nespėjusius pabėgti ethiopų 
policistus valyti sudegintą ir iš
plėštą miestą.

kuri kontro 
tarp Addis 
Ginčas ki

KLAIPĖDA. — SkirVytelė 
plaukusį ir vienoje vietoje į 
krantą išlipusį pasienio polici
ninką užpuolė briedžių šeima. 
Policininkas briedžius atsigynė 
revolverio šūviais. Vieną briedį 
besigindamas nudėjo.

LENKAI ARDO ŠEŠTOKŲ.
SUVALKŲ GELEŽINKELI

KAUNAS.— Pranešama, kad 
šiomis dienomis okupuotosios 
Lietuvos pusėje lenkai pradėjo 
nuiminėti geležinkelio pabėgius 
ruože šeštokai-Suvalkai. Nepri 
klausomos Lietuvos pusėje šios 
geležinkelio linijos pabėgiai bu
vo nuimti anksčiau.
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Suėmė paskutinį 
gangsterio Karpio 

padėjėją
CLEVELAND, O., geg. 7.— 

Federaliniai agentai šiandie To 
ledo suėmė be šūvio ir be pa 
sipriešinimo paškutinį garsaus 
gangsterio Alvin Karpio pade 
j ėją Harry Campbell, kuris 
skaitėsi visos Šaikos smegeni 
mis. Suimta ir jo žmona.

Taipjau suimtas Sam Coker, 
vienas mažesniųjų šaikos narių

PANEVĖŽYS.— Per Velykų 
į Panevėžio apskrities ligoninį 
atvežė persišovusį Uliūnų kle
boną kun. Steponaitį. Sakėsi, 
kad persišovęs netyčiomis, bet 
butą kitos priežasties. Prieš 
Velykas pas kun. Steponaitį at
vyko jo brolis ir svainis, šei
mininkas svečius gerokai pa
vaišino. Kai jau gerokai įsi
smagino, tarp klebono ir brolio 
kilo ginčai dėl kažkokių nesu- 
vestų sąskaitų. Kunigas pra
šė brolį palikti jo namus, bet 
tas hepakiausč. Tada kun. su 
revolveriu norėjo tvarką pada
ryti. Svainis, matydamas, kad 
gali įvykti nelaimė puolė atim
ti iš kunigo ginklą. Besigru
miant revolveris netyčiomis iš
šovė ir kulka kunigui perėjo 
per vidurius. Atvežtas į apsk
rities ligoninę, Velykų antrą 
dieną, mirė.

Kun. Steponaitis buvo dar 
jaunas žmogus, apie 40 metų 
amžiaus. Anksčiau ilgą laiką 
buvo Anykščiuose, o paskutiniu 
metu klebonavo Uliūnų bažnyt
kaimyje. Parapijiečių, kun. 
Steponaitis, buvo labai mylimas 
ir gerbiamas, nes mokėjo su
prasti kaimo žmonių rūpesčius

Jo kūnas parvežtas į Uliunuš 
ir iškilmingai palaidotas. Į am-' 
žino poilsio vietą kleboną pa-

iškėlė 
nepa

NIAGARA, FALLS, N. Y., 
geg. 7.—Prohibicionistų partija 
savo konvencijoje jos kandi
datu į prezidentus nominavo 
Dr. D. Leigh Colvin iš New 
Yorko. Serž. Alvin T. York 
iš Tenn., liko nominuotas kan
didatu į vice-prezidentus.

Surinko $5,652,991 
prekių taksais

SPRINGFIELD, III., geg. 
—Prekių taksais už balandžio 
mėnesį Illinois valstija surinko 
$5,652,991. Trečdalis tų pini
gų eis bedarbių šelpimui, liku
sieji gi bus> išdalinti įvairiems 
valstijos reikalams.

MARION, Ir 
Marąuis, 45 m.

7.

5.—-Edd., geg.
, manažeris vie
ko užmuštas, o

t, su-
tos airporto, liko užmušta 
jo mokinė sunkiai sužeista, 
sidaužius jų lėktuvui.

Baudžia kalėjimu ne
atsargius auto

mobilistus

Coker bus išvytas į OktahahM U&M* visi gyventojai
kajajimą,L o Campbell liko 18k ,r dku« Je,10“es ^ugų.
tuvu4 išgabentas į St. PMi 
Minn., kur kariu šu Karpiu bus 
teisiamas už dalyvavimą pa
grobime bankieriaus Brehler,ar 
bravarninko Hamm.

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

(Jalbtft lietus su perkūnija; 
vėsiau.

Vakar 12 vai. dieną Chicago- 
je temperatūra buvo 82°.

Saulė teka 5:38, leidžiasi 
7:35.

PARYŽIUS, geg. 7.—Suzanre 
Bertillon, giminaitė garsaus iš
radėjo kriminalinės identifikaci 
jos sistemos velionio Dr. Jac 
quesc Bertillon, liko apkaltinta 
u‘ž kurstymą kareivių išžudyti 
Francijos kairiųjų “liaudies 
fronto” vadus. 

i

NEW YORK, geg. 7,— Garr 
susis pianistas Ignas PAde- 
rewski,. 75 m., pasirašęs kon
traktą vaidinti filmoje, kuri 
bus gaminama Londone.

DETROIT, Mich. — Tovvnsendo šalininkai kelia triukšmą 
komisijos tyrinėjimo? posėdyj

CHICAGO.—Specialiai įsteig 
tame Saugumo teisme, kuriame 
pirmininkauja teisėjas Gorman 
ir kuriame nagrinėjama dau 
giausia rimtesnes nusikaltusių 
automobilistų bylos, nusikaltę 
automobilistai pasigailėjimo ne 
randa.

Teisėjas Gorman paskelbė, 
kad jis aštriai baus nusikaltuo
sius prieš saugumą automobi 
listus, nes tuo jis siekiasi su 
mažinti skaičių užmuštų ir su 
žeistų automobiliais. Ir teisėjas 
tą savo pareiškimą stropiai pil
do.

Veik kiekvienas į tą teismą 
pakliuvęs lieka skaudžiai nu
baustas. Ir nors tas teismas 
veikia dar tik kelios dienos, jau 
keli desėtkai žmonių liko ne
teisti kalėjiman už neatsargų 
važiavimą, ar važiavimą girtu 
esant.

Tarp vakar pakliuvusių yra 
Albert A. Sprague, Jr., 33 m., 
sūnūs pulk. Sprague, finansi
ninko, urmo groserninko ir bu 
vusio viešųjų darbų komisioniė- 
riaus. Jis liko sugautas va
žiuojant 64 m. į vai. greitumu, 
užkabinant tris jo lenkiamus 
automobilius. Už tą turtuolio 
gavo 10 dienų kalėjimo.

Tarp patekusių kalėjiman yra 
ir lietuvis Petras Janonis, 48 
m., 3220 Wallace St. Jis gavo 
10 dienų kalėjimo už lenkimą 
gatvekario kairiąja puse.

Kalinys subadė 15 
w kitų kalinių

SAN QUENTIN> Cal., geg. 
7.— Pamišęs kalinys filipinie
tis Frankie Dagne, 26 m., ap 
nyko pasidirbtu iš viėjos peiliu 
badyti kieme kitus kalinius ir 
pirm pamišėlį sargas spėjo nu
šauti, jis subadė 15 kieme vai- 
gščiojusių kalinių, 
tieji pas veiksią.

Viši sužeis

Nusišovė Austrijos 
fašistą vado 

padėjėjas
VINNA, geg. 7. — Vice

kanclerio ir fašistinio heimvveh- 
ro vado princo von Starhem- 
berg adjutantas kapt. Berthold 
Curant nusišovė princo rašti 
nėję. Spėjama, kad kapt. Cu
rant yra įsivėlęs į bankrutą 
Austrijos Phoenix gyvasties ap 
draudos komp. Tos kompani
jos žlugimas buvo didžiausias 
paskutinių kelių metų finansi 
nis skandalas centralinėj Eu 
ropoj.

Italija tuojaus ieškos 
didelės paskolos 

užsieny
Italija, 
pradėti 
neužil- 
išgavi

RYMAS, geg. 7. — 
nusisprendusi tuojaus 
ekspluatuoti Ethiopiją, 
go pradės derybas apie 
mą didelės Internacionalinės pa
skolos, nes savų pinigų nebetu1- 
ri.

Kad palaikyti pilną Ethiopi
jos kontrolę, Mussolini mano 
palikti Ethiopijoj visus ikišiol 
į ją pasiustus 400,000 kareivių, 
prižiūrėti tvarką ir neprileisti 
galimų genčių sukilimų prieš 
italus. ■

3 žuvo garvežio eks 
plozijoj

. s . . ' .. „ . * r .
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ŠIRVINTAI.—Balandžio 15 d. 
Pikunų miške, netoli Širvintų 
rasta našautas ūkininkas VIa 
das Voleiša, Lapiškių kaimo. 
Širvintų valsč. Į įvykio vietą 
tuojaus nuvyko vietos nuova
dos viršininkas ir pradėjo tar
dymą. Buvo įtartas nužudyto
jo žmonos meilužis Mečys Mi 
liukas, Garupkės km.’, kuris 
griežtai užsigynė, bet policija 
padariusi pas įtariamąjį kratą, 
rado jo kišenėse šratų ir pa* 
kulų,.tokių pat kaip buvo ras
ta prie nušautojo.

Suimtasis Miliukas, matyda
mas, kad vistiek neišsisuks, 
kaltu prisipažino, nuvedė po* 
liciją į mišką, kur buvo nu
šautas Voleiša, ir parodė pa 
slėptą- šautuvą, iš kurio jis nu* 
šovė.

Taip pat atvirai papasakojo 
ir dėl ko jis nužudė .Voleišą, 
mat, jis su Voleišos žmona tu
rėjęs santykius, žmona save 
vyro nekentus, ir jau* seniai 
su savo meilužiu Miliuku ruo
šusi planą nužudyti.

žudiko meilužė siūlė savo vy
rą nušauti pro langą, bet tas 
nedrįso ir ieškojo patogesnių 
priemonių. Ir štai jis kaip 
brokonieriųs išėjo į mišką an- 
čiauti, pamatė einantį Voleišą 
ir nutarė vietoje ančių nušauti. 
Pasislėpė už eglaičių ir kai Vo 
leiša priėjo apie 7 metrus pa
leido į -galvą šūvį, kuris vietoj 
Voleišą nukirto.

Pats žudikas irgi vedęs ir 
turi, vaikų. Abu—ir Miliukas 
Ir jo meilužė— padėti kalėji
mam 

»________

BATAVIA, N. Y., geg. 7 
Tavorinio Taukinio gatvei 
eksplodavo netoli nuo čia, ’ 
mušdamas inžinierių, pečkurį

Taukinio garvežys 
netoli nuo čia, už- 
ižinierių, pečkufrį it 
10 vagonų su gy 

vuliais nušoco nuo bėgių, o gy
vuliai išlakstė po laukus.

CAPETOWN, Pietų Afrikoj, 
geg. 7. — Mrs. Amy Johnson 
Mollison, paskelbusi lakūnė, su
mušė rekordą, atskrisdama i 
čia iš Londono į 3 dienas, 6 vai. 
26 minč Pirmesnis rekordas 
buvo 3 dienos 17 vai., 38 miiu 
nutatytas Įeit. Bose trys mėne« 
šiai atgal.

federalir.es
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PITTSBURGHO T ,!"=
BALIAI

Dvi veiklios ' draugijos, 
prastai vadinamos kliubais, 
rengė po vieną balių, balan- < 
džio 2 ir 30 d^Ąbu baljaį bu
vo rengiami naudai Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus dėl nu
kentėjusių nuo potvynio, įvy
kusio Pittsburghe kovo mėne
syj'.

Tos visų gerdamos draugi
jos yrą tai; Liet, Mokslo Drau
giją ir Liet, Piliečių Draugija 
Vakarinėj Pennsylvanijoj.

Pirmoji manė sutraukti į ba
lių ne tik daugel lietuvių, bet 
ir amerikonų ir kitų; dėl to 
išspausdino 5,000 garsinimų: 
kortelių, 100 didelių kortų su 
raudonu kryžium, Viskas ang
liškai ir lietuviškai ir SU tfnb 
jos ženklu. Tas lėšavo kiek 
ekstra daugiau. Bet tąs viskas 
gana logiškai išeiną. Mat, nu
kentėjo daugiausiai darbipim 
kai. Darbininkai mėgstą uni 
jafc; ypač dėl to jie noringiau 
atvyks į parengimą, kurio pel
nąs bus tokiai draugijai, kuri 
rėmė nukentėjusius. Q politi
kieriai, ypač prieš rinkimus 
(netrukus turėjo įvykt “prima
nęs”) labai mėgsta unijos žen
klus. Tai ir tię turėjo ateit į 
tą parengimą.

Bet į balių atėjo mažiau kaip 
50 žmonių. Vieni tik lietuviai 
ir vienas airiškas politikierius.

Kodėl taip? Senesni žmonės 
sako, kad raudonajam kryžiui 
darbo žmonės nesimpatizuoją.

Piliečių Draugija mažiau 
garsino. Išspausdino 100 kortų 
dviem kalbom, bet be'raudono' 
kryžiaus ženklo, J šj balių ?ąt- 
ėjo mažiau, kaip 30 žmonių. 
Priežastį kas nors bandė at
rast nekaltą: oras buvo kar
štas, dėl to, sako, atėjo ma
žiau žmonių. Bet kiti žmonės 
sako, kad visai ne tas, Esą,

pa- 
pa-

visi žmonės, kurie patyrė tva
no nelaimę ir tariamąją pa- 
šelpą, tvirtina, kad raudonasis 
kryžius nieko čionai nedaro; 
“geriau remti salveišion-armi; 
tie nors rūpinasi paremti, ka
da reikia”. Taip kalba net ir 
amerikonai.

Taigi tuodvi .draugijos turi 
nuostolių. Bet nėr ko bėdavot 
Jiedvi sau gerą vardą pasida
rė tarpe visokių valdininkų ir 
politikierių. Tieji kartais kliu- 
bus baisiai persekioja; tas 
kliubąms kaštuoja dešimt sy* 
kių daugiau, o turi būt gerąi 
ir gana. Dabar mažiau lėšavo, 
o geras vardas apsaugos nuo 
bėdų per ilgoką laiką.

Draugijų įjorai Tjuvo geri, 
o kad publika nerėmė, tai ne 
jų kaltė.

Bet iš to eina rengėjams ge^ 
ra pamoka. Jie privalo visą dė
mesį kreipti į savo žmones, į 
lietuvius, juos ypatingai kvies* 
ti, jų norėti, tada parengimas 
bus sėkmingas. Kitataučiai at 
eis ar neateis; vistiek, ne jie 
lietuviams padarys daug gero, 
Patys lietuviai turi tarp savęs 
gerai daryt, tądą ir kitatau
čiai kiek nors gero pridės 
jiems. •;’ — B.

Taip pat buvo vienbalsiai nu
tarta pakviesti Lewis Komite
to atstovą John A. Brophy 
kalbėti šioje konvencijoje, kad 
jis išdėstytų savo planą.

Pakviestasis Brophy išdėstė 
savo planą tokioj formoj: 1. 
Kotnitetąs industrinėms uni 
joms organizuoti reikalauja iš 
konvęnęįjos užtikrinimo, kad 
visi plieno darbininkai turės 
teisę organizuotis industrinės 
unijos pagrindais; 2. organiza 
vimo vadovybė turės būti to’ 
kia, kuria galima pasitikėti; 
unijos, teikiančios pagalbą, tu
ri turėti patariamąjį balsą,

Nėrą mažiausios abejonės, 
kad bus susitarta ir netolimoj 
ateityj prasidės didelis byųzdė' 
jimąs organizavime plieno im 
dustrijos darbininkų į vieną 
galingą unija.

Penn. Valstijos Darbo Fe
deracija vengė puolimų arba 
išsišokimų prieš organizavimą 
plieno darbininkų į industrinę 
uniją. Vadinas, ir čionai buvo 
vaduojamas! šaltu protu ir ve
dama taiki politika organįzuo 
tų darbininkų judėjime.

Tai yra sveikintinas reiški
nys. - s, Bakanas

PITTSBURGHO JAU 
NUOLIAMS mo

kiniams
SLA 3-čio Apskričio Moky 

klos mokiniąi, ypatingai tie, 
kurie esate paėmę Lietuvos 
jaunuolių laiškus, ateikite į 
mokyklą Solio dalyje, Liet. 
Mokslo Dr-tės Syet., 142 Orr 
St. Mokysimės bendrai rašy^ 
ti laiškų^. Kai. kurie mokiniai, 
paėmę ląiškųs^^įdžįą dąg pa
simokyti, kąd gaTėtųc geraį at
sakyti į tūps laiškus. Tąi ir 
iš North Side ir iš kitur at
vykite.

Mokyklą atdara kas ‘antra
dienis nuo 7;3Q vakaro.

Mokytojas J. Baltrušaitis.

K PLIENO UNIJOS DARBININKU 
KONVENCIJOS

1 . II* 1 I

CANONSBUĘG, Pa., gegu 
žės 1 d. — Su ypatingu susi
domėjimu organizuoti darbiniu 
kai seka plieno industrijos dar
bininkų unijos (Amalgamated 
Association of Iron, Steel and 
Tin Works) konvencijų. Šioje 
konvencijoje buyo laukiamą di
delių susikirtimų dėl angliaka- 
sių unijos siūlomų $500,000 ęr 
ganizayimui plieno darbininkų 
indūstrijinėš unijos pagrindais; 
Tuo pačiu laiku apie 60 my
lių nuo Canonsburgo, kitame 
Penn; miestely Uniontown, val
stijos Darbo Federacija irgi 
laikė savo metinę konvenciją.

Buvo manoma, kad tarpe an
gliakasių ' unijos prezidento 
John L. Lewis vadovaujamo in
dustrinių unijų komiteto ii 
Darbo Federacijos bus didelės 
varžytinės plieno darbininkų 
unijos konvencijoje. Kai kurie 
spėliojo, kad konvencijoj Dar
bo. Federacijos ir Lewis sekci
jų jėgos busią pasidalinusios 
kuone lygiomis. Todėl busią di
delio užsispyrimo iš abiejų pu- 
šių.

Nors daugumas organizuotų 
dąrbiijįnkų nepageidavo pei su
sikirtimų, nei tos atviręs ko 
vos organizuotų* darbininkų 
tarpe, be| vistięk buvo mano
ma, ką4 tai’ bus' neišvengia 
Įiia. ’

Konvencijos pradžioje Lew- 
is’o šalininkai buvppąsįųlę Re
zoliuciją, kad pakviestų kalbė
ti kopvepcijąį Lewis KomįMo 
atstovą Rręphy. Rezoliuciją bu
vo atmesta tik vįeno balso 
daugumu.

Kąip jąų žinote iš pirmes^ 
nio mano konvencijos aprąšy 
mo, konvenciją btfvo laikomu 
Uždarytomis durimis. Tačiau 
neužteko nę to, — delegatai 
buvę konvencijos viršininkų 
graudenami, kad jie išėję iš 
svetainės niekam niekę nepa
sakotų, kąs konvencijoj dedąs 
ir kad saųgotųsi laikraščių ko
respondentų. Jęi tik busią pa
stebėta, kad delegatai “išdavi* 
nė ja” konvencijos paslaptis, tai 
tokie delegatai busią tuojau 
prašąlinti iš konvencijos. Bet 
kaip pasirodė, prezidento M. F. 
Tighe drausmės delegatams nė 
kiek nesutrukdė laikraščių ko
respondentams gauti žinių ič 
konvencijos veikimo.

Pasirodė praktikoj, kad, vi
si spėliojimai neturėjo jokio pa
grindo ir kad “senoji gvardi
ja” pasidavė be mūšio. Gal ge 
riau bu‘s pasakius, kad buvo 
prieita prie kompromiso* ir tąi, 
tur būt, buvo išmintingiausia 
pasielgta. Tuo budu liko - iš
vengta kovos ir susikirtimų. O 
iš to juk nebūtų buvę jokios 
naudos organizuotų <d^rbininkų 
judėjimui . Butų pasinaudoję 
tik plieno magnatai.

Stfsitarimp keliu konvencijoj 
buvo priimi vienbalsiai rezo
liucija, kuri patvarko išrinkti 
kpmitetą iš $ narių, Tąs ko
mitetas drauge §u Le-wjs Ko- 
mitętu išstų4ijuos pąąįųlyma 
tų'penkių šimtų tūstančių do
lerių ir pątęiks pląųą konven
cijai orgąnįząvįmųi pljeno/n- 
dustrijoa darbininkų indu^ri- 
nėš unijos pagrindais.

Dvi konvencijoj.
Penn, Valstijos Darbo 

Federacijos ir Atsar
gos karininkų Ikon. 
vencijos prasidėjo ir 
baigėsi vienu kartu.
UNIONTOWN, Pa. — Gegu- 

Žės 2 d. šiame Allegheny kal
nų mieste pasibaigė 2 skirtin 
gos konvencijos. Būtent, Penn. 
Valstijos Darbo Federacijos 
konvencija^ ir iiJ?§hn,;tvalstijos 
atsargos karininkų kęnvencija. 
Į pastarąją buyo suvažiavę ar 
mijos ątsargos karininkai, ku" 
rių daugumas jau turi kapito
no rangus. 'i

Kas vienoj konvencijoj bu
vę smerkiamą, tai antroj gi
riamą. Kada vienoj konvenci
joj buvo žiūrima į ateitį, pa- 
sisakoma už laisvę, tai antroj 
buvo žiūrima i prąeitį ir ųž- 
giriama visokių atžagareiviu 
pąsikėsinįmai varžyti sąžinės 
laisvę,

Negalėčiau pasakyti, kaip ta^ 
galėjo atsitikti, kad tos labai 
skirtingos konvencijęs buvo 
laikomės viename mieste iy 
vienu kartų. Ar tai buvo tiks 
liai padaryta, ar tik įvykę ne 
paprastas supuolimas, — neži
naų, Orgąnizuotų darbininkų 
reikąlai nuo atsargos kąrinin 
kų reikalų taip skiriasi, kaip 
dangus nuo žemės.

Čią noriu paduoti keletą ta
rimų iš vienos ir antros kon
vencijos, kad skaitytojai m.aty 
tų, kuo organizuoti darbinin; 
kai rūpinasi ir kąs rupi atsąr* 
gos karininkams.

Darbo Federacijos konyenci 
joj buvo indorsuota .pyeąįden 
įo., Bęęsevelto kąndįdątųra. 
Nors prezidentas Creep buvo 
prisiuntęs konvencijai telegra
mą graudendamas konvenciją 
laikytis bepartyvės politikos 
(vadinasi, neindorsųoti jokio 
kandidato), bet konvencija ne
paklausė ir indorsąvp preziden
tą Roose veltą.

Buyo debatuojama rezoliuci 
ja, kurią pridavė Mokytojų 
Unijos. Rezoliucija pasisako 
prieš ištikimybės prisaiką mo
kytoj ąms? prieš yaržyrnų sąži 
nes laisvės, priešx vertimą mo 
kytojus saliutuoti vėlįąvą,

Penktadienis, geg. 8, 1936
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Kięlą pasakojo, kad, jisai per Jokio kitokio programo ne
turį laiką buvo New Yorke, Ibuvo kaip tik prakalbos. Bu

vo garsinta, kad kalbės J. K. 
Maukną, JJ. Gasiunas ir J. 
Baltrušaitis.

Mažukna dar nebuvo grįžęs 
iš Chicagos, o J, Baltrušaitis 
iŠ $avo ūkio, tąi kalbėjo tik J. 
Gasiunas ir Š. Bakanas.

žmonių buvo nedaug.

SLA. 40 kuopa išrinko 
' delegatus į Amerikos 

lietuvių kongresų
Gegužės 3 d. LMD. svetai

nėj įvyko SLA. 40 kuopos mė- 
(Tęsinys ant 3 pusi.)

.■i , ................. ■■ 1.1.   ■■■

jau žmonės pra i 
į laukus, O šis 

ar klubas jąu ke- 
.... gyvuoja,

Pįrm nei kalbesių apie ati 
darymą, tai pirmiausia supa
žindinsiu su to ukiu. Keletas 
metų atgal South Sidės lietu
viai biznieriai susitarė ir nu* 

......... -• • .. <+/-.- • -.-X . |

sipįrk0 gražioj vietoj ūkį ir 
pavadino “Lietuvių ukiu”.’ Biz- 
nierįąį turėdami laiko šventa
dieniais ir šiąip vakarais va
žiuoja į' tą savo ūkį praleisti 
laiką. Lietuvių Draugijos tenaij 
laiko ir piknikus, tik yra nu 
^įskundimų, kad biskį per bran
gi nuoma.

Šis yiešas atidarymas Lietu
vių , ūkio buvo kaip ir pįknv 
kas, Skirtumas tik tas, kad 
nebuvo imama įžanga. Iš ryto 
oras buvo grąžus, tai ir žmo
nių daug suvažiavo ir visi gra
žiui linksminosi. Į vakarą oras 
pradėjo atšalti, tai kąi kurie 
pet ir šaltį pagavo.
Teko sutikti 8-Aio skriJ 

diino lakūną Kielą 
Visai netikėtai Lietuvių ūkio 

atidaryme teko sutikti trečiojo 
skridimo lakūną Antaną Kielą 
Jisai pasisakė, kad organizuo
jąs trečią skridimą į Lietuvą 
iy kalbino, kad apsiimčiau, eiti į 
komitetą ir remti jo rengiamą 
skridimą. Qirdi, jus veikėt an
tram skridimui ir tame darbe 
turite patyrimo.

Padėkavojau p. Kielai už pa
kvietimą ir už teikiamus kom
plimentus. Bet dėl stojimo į 
komitetą ir darbavimosi tre
čiam skridimui, tai patariau p. 
Kielai kreiptis. į musų tauti
ninkus, Ypatingai į tuos, ku
rie taip negrąžiaj niekino 
antrąjį skridimą, Dabar jiems 
yra puikiausia proga parodyti, 
ką jie gali ir kaip reikia trans
atlantinius skridimus rengti,— 
galės pasirodyti darbais, o ne 
žodžiais.

sezono, kada 
deda važinėti 
jįętųvių

Kięlą pasakojo, kad, jisai per

Rezoliucija kelių balsų dau
gumu (59 prieš 44) buvo at 
meąta.

Buvo diskusuojaipa ir taria
ma apie darbo valandų trum
pinimą, apie prganizaYinią ne
organizuotų įąyBpipkų ir ki 
ti svarbus reika
lu

Atsargos Kąrininkų konven
cijoj buvo ųžgirtas FiUsbur- 
gho ųpįvę^W9r Icąnęlęriąus 
BowĮnapo at|agąjreiviška pblį- 
tįięą, Rąd jUą; lalina iš univer
siteto lipąraJišlįą pažiūrų pro- 
fesorius, Netartą reikalauti, 
kad leglalatųrįjftrĮimtų 
ipą, kuriuo uk)Wto|ąi butų w 
čiami sudėti prisaiką kopstb 
tueŲąj, Rrikalaujaipa, kRd mo 
Rytojai, kuri® gtsisakys sąlių.i 
tuotį vėliavą, turį būti ne tik 
iš mokyklų šalinami, bot ii 
baudžiami,

Mat, buvo atsitikimų, kad 
keletas mokytojų biblistų atsi
sekė vėliavą saliutuoti.

Pasisakė prieš kopstitucijog 
keitinių, Labai; daug ir ga^ 
siaį kalbėjo apie 1 °amerikopįza 
ei ją” ir amerikonizmą,

Pąbąjgę savo konvenciją, ką 
rininkai btiVO į surengę didelę 
parodą miesto gatvėmis.

Tuo įr pasibaigė yisąs jot 
markas.

Pasirodo, kad tarpe karinin
kų ir organizuotų darbininkų 
bendras “frontas” yra įmano
mas tik karo metu. Karininkų 
klasė labai toli atsilikus puo 
progreso.

o dabar grįžtąs į Chicago.
Paklausus kųriąmę airporteį 

jo lėktuvas yrą paliktas, pą- 
sisakė, kad jisai keliaująs su 
autęmobiliu ir yra apsistojęs 
pas p. Petrą Pivaroną keliom^ 
dienoms 3-čio skridimo reika
lais.

Pirmosios gegužės 
minėjimas

Gegužės 3 d. Lietuvių Mok
slo Draugystes svetainėj Pitts- 
bųrgho ir apylinkės (draugijų 
sąryšis buvo surengęs: Pirmo
sios Gegužės paminėjimą.

ADVOKATAI
K. P. fi U RIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearfcoru St. 
Kamb. 1481-1434—Tel. Central 4411-2 
Namu ofisas—8323 So..Ęąlsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80.

Tel. Boulevard 1310.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal ęųtąrti$«-

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

8843 South Hųlstęd Si.
Tel. Boulevard 1401

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISH
lietuvis Advokatas

«31 SOUTH ASHLAND AVJįNĘ 
Res. 651? Sę» Roęlnrett St, 
TelephonA! Republic 9728

.i 11 r'-.i i , 1 f. j i .... .’! 1,1 . ..... - ■ "■■■i" ■ i 11 |

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas

8421 S. Halsted St. Tel. Yards 2534
Ofiso vai. vakarais nuo 6 iki 9 vai.

Miesto ofisas
100 N°, La Šalie St. Room 910 

Central 5541 
Rezidencija

3407 Lowe Ayo, Tek Yards 2510

S. Bakanas.

REPORTERIO 
NUOGIAI

Viešas Country Club 
atidarymas

JOHN B, BORDEN
Ofiso valąndos; Kasdien nuo 9 iki 5, 

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
PStnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canąl 4.175.
Namai: 6459 S. Roękwell Street 

Telefonas Republic 9600.

A. A. SLAKIS
J ADVOKATAS

♦ • •

.^1 •-{ J- -

AKUŠERĖS
Mrs.* *

PhoneCąnal 6122
Dr. S, Biezis 

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

Seredomis ir nęd«į. pągąl sutarti 
Rez. 6631 So. California AvenM 

Telefonas Ripubljc 7868
- • ’ ■' "■ ■' ■ Į—...... ...

Tel. Office Wentworth 6336 
Rez. Hyde Park 8385 

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

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
išskyrų# seredomis ir subątopis.

Phpne Boulevard 7042

Dr. C. Z. VezeTis
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 Mti 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutarti.

Jl'J'B'UJll. 1 į M i,1.*111!    ui     —•

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas

yąk. Nedalioj pagal sutarime. 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu TeL: Prospect 1930
»! . ,".1. tf. ' ' t'l, . -'.J

Dr. T, Dundulis
_______ L_____ 1 i

Gegužės 3 oi. buvo atidary
mas Pittsburgho Lietuvių klu: 
bo arba kaip daugeliui yra ži-. 
noma Lithuanian Country Club. 
Nemanykit, kad tai butvo ati
darymas naujai įkurto lietuvių1 
ūkio. Visai nėj

Buvo atidarymas, taip ^a 
kąnt, vairinio ar pavasarinio

i K. Jąrusz
Physical Theravy 

and Midwife 
663Q S, VVesteni 
Avė., 2nd floor 
Hęrnlock 8252

Patarnauju prie
gimdymo namuo 
sę ar ligoninėse, 
(Juodu masąage 
edectric t r e a t- 
ment ir mągne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims irmęr- 
ginoipa patari
mai dovanai.
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Laidotuvių Direktoriai

' r . Telefonas Virginia 0036
i ' Ofiso vąlando's nuo 2—4 ir nuo< T 

i n ur w v Oi 6—8 V/ vak. NedMipj pagal futartf111 W. Washington St
Roorn 787

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

Gyv. vieta: 6738 Crandon Avė, 
namų Tel.: — Hyde Pąrk 8395

.J^tiPafeymL__
Tel. Boulevard 5914 Diena ir Nakti 
Ofisę valandos: nuo 2 iki 4. nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m«

AKIĮI SPECIALISTAI
GYDYTOJAS IR ^CHIRURGAS

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

ILaidotuvių Direktoriąil
■ JUOZAPAS
s UDEIKI

IR TĖVAS
■ REPuMic 8340

♦

.... • ! . •

...  !,'■! " "'/■■'I    - I". ■">

! patarnavimas dieną m naktį 
YARds 1741—1742
J. F. EUDEIKIS

Nariai Chieagos, Cicęros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

S* C« L'ACJJ^^VĮC^ '■»
i Si, Tel. PuJlnmn 1270 arba Ganai 2^15

■ ■ ! ■ S. P. MAŽEIKA
8318 Lituax)icą Avępųe Phone Yards 1Į?8

A. MASALSKIS
8807 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4189

1410 South

’rifii * • ■ y ėr. ' u t ’ ** .-f’. h
i.,;< A. PETKUS 
49th Court Gięero

J J U *- • S '• 1 1 . t ‘

Phone Cicero 2109

J, F, R ADŽIUS
668 West 18tn Street . Phone Canal 6174

« M fllTTTnA
y ; ■■.ir. ' •• ' -• » ■ ■ • . v

S
718 West lltb Street Phęne Monroe 8377

i t 'znrn
• '■l—■ -.V- -I •- ■■ ■■■>

1646 West
«■>#***

4eth Street Phones Boulevard 5208-8418
■ • • U-. Jų ■ ■*

į, F, EUDEIK](S
4805-07 S. 
Brighton F

IJenjiItags Avew Phon 
•ark Skyrius, 4447 S. F

es Yards 1741-1742 
ajrfield, Laf. 0727

LACHAWICZ ir SIĮJNUS
2814 We»t 23rd Plaee

4* T? V Nr
1 2515—Cicero 5927

DR. VAITUSH, OPf
[lietuvis . .

Optęmetricąlly AMų SpeciąliitM, ' 
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudSjiipo. 
svaigimo, ak U aptemimo, nervuotu- į' 
mo, skaudania akiu karšt}, atitaiso | 
trumparegyste 
gia teisingai 

plektrą, parodančia mažiausias klai
das. SpecialS atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v, 
Nedėlioj nuo lO Iki 12.
Daugely atsitikimu akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Dr. A, J, Manikas 
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avė.
Tęl. Virginia 1116 

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

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

Kasdien, išskyrus seredas. 
Sekmadieni susitarus,

2

e ir toliregysi______
akinius. Visuose atsiti

kimuose egzaminavimas daromas su '

■?<r! '■

DR. G. SERNER
LIETUVIS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreiva? Aki?
Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu Diybtuvi 
756 West 35th St. 

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

Nedaliomis npo 10 iki 12 vai. diena.

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

-!*T

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

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

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

Tel. Sęęley 7330 
Narna telefonas Brnnswijek 0617

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

756 West 35th St.
Cor, of SJįtJi ąpd Ralst^d SU. 

Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8 ;M 
Nediliomis varai sutarti.

Dr, Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomus per 86 
metus kaipo patyręs gydytojai chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyru, moterų ir vaikų pagal nau« 
jausiąs metodus X-Rąf Ir kitokius 
ęlektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1034 W. 18th SU Mtpli Morgan Si.

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

TeL Canal 8110 ' 
Rezidencijos, telefonai: -

Hyde Park 6755 ar Central 7464 ■ 
* • A V

*Pli«l*...... ............... ........ .. .... u ji"1*1" i ■!

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland A ve.
2-ros lubos 

CHIC 
OFISO

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

Phone MIDWAY 2880.

ILL. 
N DOS:

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurjce Kahn
4691 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofifo valandos:
Nuo 10 BU 12 diėntf2 iki 8Kpo niietų 

7 iki 8 vai. Ned|l. nuo lę iki 12 
' Rez. Telephone PLAZA 240fl

• "Į J.* IPV "ff?" '■ "į. i 11

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Re^, TųL Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Ęusas Gydytojas Ir Chirurgai 

Moterišku, Vyrišku, Vaikų įr vilu 
chronišku ligų.

- Ofjpas 6850 Stopęy Island Avė.
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Nedi* 

Įlomis ir šventadieniais 10—12
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Pittsburgh’o Naujienos Pirkit TIESIAI
(Tęsinys iš 2-ro pusi.) 

nesinis susirinkimas, kuriame 
buvo nutarta dalyvauti Ame
rikos lietuvių kongrese. Vietoj 
buvo išrinkti ir delegatai. De
legatais išrinkta J. Količienė ir 
O. Saveikieng. Tos pačios de
legatės dalyvauja ir SLA. Sei
me.

— Reporteris,

Pittsburgh, Pa
S. Bakano pasakyta kalba 

radio stoties WWSW
iš

tiją ir laisvę Lietuvoj, tuo iš
reikšdami Lietuvos žmonių pa 
geidavimus ir troškimus.

Gegužės 17 d. LMD svetai
nėj, Soho Pittsburghe, yra šau
kiama Pfttsburgho ir apylinkės 
draugiją atstovų suvažiavimas 
Todėl šiuo noriu atkręipti tų 
draugijų dėmesį, kad Šiandien 
ir kitą sekmadienį išrinktumė
te atstovus j draugijų suvažia
vimą. šis suvažiavimas yra 
Šaukiamas tam, kad geriau pri
rengtų Amerikos lietuvių kon
gresui. ’

Taip pat tuqse susirinkimuo
se pasistengkite išrinkti atsto 
vus ir į Amerikos lietuvių kon
gresą.

Pagelbėk im
nėms atsteigti 
tvarką Lietuvoj.

Lietifvos žmo
demokratinę

Ifi MUSŲ DIRBTUVE

Sutaupyk $10.00
Vertybė žema kaina. Tai galima per

kant tiesiog iš dirbtuvės.

SIUTAI M 5-?5
Suktų vilnų gražiau
sias siutas -— vėliau
sios mados Ir užtikrin
tas pritaikymas. Paši

lk, rinkimas ifi 3.000. V<i 
\ miorai kad tiktų aukft- 

tiems ir žemiems, o 
A taipgi ir vldutiniems. 
Šį) Konservativaus, vientiso 

ir dvigubo krutinės sty- 
/ liaus. Tai rūšis. kuri 
n parsiduoda už apie 
/ $30.00. Tai dėlto, kad 

jus pirkdami iŠ musų 
ir mes juos dirbamo 
musų dirbtuvėse, jus 
sutaupote pelną ir iš
laidas.

MORTON TAUORS 
į 323-25 SOUTH MARKEI ST. 
L In Uit Htarf ot th« Wholewl» #ii»ri«l

Pirkite savo apielinkės
krautuvėse

4

Lie- 
dėl 
dėl 

Stei- 
kon-

Seno Petro biznis 
Naujieną Konteste

“Tukstanties pagundų namai” jau patsai pasakymas nusako, kad Chicagos nacionalčj 
parodoj, kuri įvyks gegužes 16—24 dienose, Coliseumo patalpose bus kas tai nepaprasto ir 
įdomaus.

Ir ištiktųjų, tie kurie mano ar jau pradėjo statyti, o ir tie, kurie kad ir dar ne šian
dien, gal tik už metų ar kitų, mano statytis namus ir nori juos pąsistatyti ekonomiškai ir tu
rėti patogų gyvenimų, tegu aplanko šią parodą. Čia bus puikiausia proga pamatyti visas archi
tektūros paslaptys ir pasimokyti kaip padaryti daug iš mažo truputuko.

J. MIKŠIS
RAMOVA AUTO SHOP 

Taiso visokius automobilius 
geriausiai ir pigiausiai 
834 W. 35th St. 

Tel. Yards 6547

- Generalis , 
Kontraktorius

Ištaiso krautuvių frontus, porčius, 
stato garažus, mūrinius arba me
dinius, pakelia stubas, cementuo
ja skiepus. Apskaitliavimas dykai.

WM. NOVAK
2417 S. Campbell Avė.

Tel. LAFayette 7029

I’ 1 £ e «i

VISUOMET ŽEMAS KAINAS 
X-RAY

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

. 32 6 ‘S. STAT E ST ~•
Oppositė Davjs Store, 2d Floor

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

908-910 W. 14th Street 
MOTERŲ DIENA SEREDOMIS

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

Phone CANal 9560

Gerbiami Radio Klausytojai:
Tur but» visiems žinoma, kad 

birželio 20 ir 21 d. d. Cleveland, 
Ohio, įvyksta Amerikos lietu
vių kongresas dėl ątsteigimo 
demokratijos Lietuvoje.

Amerikos lietuviai išgirdę, 
kad jų gimtajame krašte 
tuvoje eina bruzdėjimas 
nusikratymo diktatūros, 
atsteigimo demokratijos, 
giamojo Seimo priimtos
stitucijos pagrindais, sušauki
mo seimo ir grąžinimo pilieti
nių bei civilių teisių Lietuvos 
gyventojams, — Amerikos lie
tuviai skubinasi į pagalbą savo 
broliams ir seserims Lietuvoje. 
Jau visose Amerikos lietuvių 
kolonijose yra stropiai rengia
masi Amerikos lietuvių kon
gresui. Pittsburgho ir apylin
kės lietuviai neatsilieka, — 
darbuojasi, kad kongresas butų 
sėkmingas.

Amerikos lietuvių kongrese 
bus pareikštas galingas balsas 
už aitsteigimą demokratijos 
Lietuvoj ir tuo suteiksim mo
ralę paramą savo broliams ir 
seserims gimtajame krašte.

Lietuvos diktatoriai valdonai 
neleidžia žmonėms ne prisimin
ti apie demokratiją arba seiipą. 
Bei mes gyvendami laisvoj ir! 
demokratinėj Amerikoj galime 
drąsiai pasisakyti už demokra-

Mes Padarom Gera 
DARBA PIGIAI! 
Galite ateiti visados C jEF
Permanents muši ftAk

Specialybi! .

Ideal Beauty Shop, 
Charles Stones, Vedėjas 

1747 SO. HALSTED STREET 
Atdara vakarais

MALEVOS
Didžiauslofl malovų 16dlrb6Jq ir distrL 
bu toriu Įstaigos Chicagoje. Standarti- 
nšs rųšies maleva už tiktai

regu 11 arfa kajno»
7,000 gal. Sherwin Willlams Trim Var- 
nižo, iž Majestic Radio, kuris suban
krutavo. $2.75 vertės QC4
kaina ____ -__ —____________
Namams Maleva. Olose ar Fiat, Great 
Lakęs rųžies, kitur $2.25, $1.25
musų kaina __________ — **
Montgomery-Ward certifikuota maleva 
Sand Kote finish, pirmiau f)A 
$3.20, dabar _____________
Juodas Screen Enamelis 50^
Dabar galionas ----------- 1

Ir tūkstančiai kitų bargenq.
Mes op^fuojam nuosavą sandeli ir tu
rime savo malevų fabriką. Pirkit tie
siog ir taupykit I

PAINT EXCHANGE OF
CHICAGO 

1057 MILWAUKEE AVK. 
6830 S. HAMTED ST. 

2274 ELSTON AVK. 
Telefonas: Armitage 1440.

Gerbiamieji “Naujienų” skai
tytojai ir Seno Petro draugai 
ir rėmėjai. Naujienų kontes- 
tas baigiasi su 31 diena gegu
žės menesio. Kontestas nebus 
pailgintas. Kurie esate pasiža
dėję kontesto laiku Seną Petrą 
paremti, kad jis laimėtų pir
mą dovaną, tai neatidėliodami 
darykite biznį su Senu Petru.

Užrašykite Naujienas į Lie
tuvą ir į kitas valstijas, nes 
yra nupiginta Naujienos” kito
se valstijose arba už Chicagos 
ribų. Ten Naujienos kaštuoja 
tik $5 penkiolikai mėnesių. Už
siprenumeruokite jas arba at
naujinkite.

Kai kurie draugai klausia per 
laiškus, ar jie gaus kreditą, jei 
jų prenumerata baigiasi vėliau 
liepos arba rugpjūčio mėnesį. 
Draugai, jus pilną teisę turite 
atsinajinti Naujienas kontesto 
laiku ir gausite dienraštį 15-ką 
mėnesių, o jūsų laikas skaitysis 
nuo tada, kai dienraščio prenu
merata užibaigio.

Yra daug draugų iš kitų mies
tų ir valstijų pasižadėjusių pa
remti Seną Petrą. Taigi, drau
gai, nesivėhtfokite, patys savo 
prenumeratą atsinaujinkite ir 
gavę naujus skaitytojus pa
siųskite mano adresu, ir tokiu 
budu jus paremsite dienraštį 
Naujienas ir Seną Petrą. Nes 
Senas Petras, užbaigęs šį kon- 
testą, žada važiuoti ne į Hot 
Springs ir ne į Californiją^ bet 
į Pennsylvania valstija, į ang
lių apskritį—Portage' Pa. — 
pas savo seserį Jis gal pateks 
ir į kitas anglies kasėjų kolo
nijas, į kitus pramonės cent
rus. Mėgins taipgi aprašinėti 
Naujienose, kaip anglies kasyk
lų ir dirbtuvių darbininkai gy
vena.

tists were so good that if time 
would have permitted all o f 
the participants would have 
had to do encores. In the Lith' 
uanian write-ūp there' was a’ 
mistake for the first piano s 
lo. Olga Jesinskis played in 
stead of what was written ir 
that ’article.

The latest is that we are 
planning to sing on the radio. 
Boy, ar we ever thrilled. Ali 
those who want to participate 
in that program be su‘re tu 
come on Saturday to the Re 
hearsal. A picnic is planned 
for one of the coming Sun 
days. Are there any of yoii 
whoare between the ages of 
12 to 15 and who are of thė 
malė sex? We are interested 
in organizing a baseball team 
and would likę some new mem- 
bers who have the above men- 
tioned qualifications. This teąm 
will be for pleasure only, and 
so 1’11 be seeing you at the 
rehearsal at Almira Simoris 
Hali, on Hancock and Wabari 
šia. Al.

of the word “scholarship.” This 
will not be a scholarship in the 
sense of the word that money 
will be given away. On the con* 
trary, the recipient will be ex- 
pected to pay back the loan 
within a certain stipulated 
period; Perhaps some people 
will be disappointed at this 
form of a ward, būt they mušt 
remember that this is our first 
venture into anything of this 
sort. Perhaps within the next 
few years, when the fund has 
grown to a larger size, we will 
be able to afford an outright 
grant of money. For the pre- 
sent however, only a loan will 
be given. , >

With this iri mind, it was 
decided by, thfe ; Scholarship 
Committee lnat ' this year, in 
view of the above facts, the 
loan will be’ limited strictly to 
juniors and sęnio^s of Univer- 
sity level. Again, we wish to 
emphasize, since it is a first 
attempt, the Committee acted 
accordingly. And another em- 
phasis — this does not sėt a

precedent for future loans. 
Perhaps next year we will be 
able to change our restric- 
tions.

The problem of getting ap- 
plication blanks and making 
them available to prospective 
applicants has not yet been 
worked out. This will be done 
shortly after the selection of 
the Board of Trustees who 
will choose the recipient of the 
loan. However, it can be said 
that all applications wijl have 
to be in the hands of the 
Scholarship Committee by Au- 
gust Ist, 1936. The first one 
chosen will be announced bv 
Sept. l^t.

All prospective appncants are 
u'rged tt> be on'thę lookout for 
the finai ’detkils soon to be 
made public. The work or the 
committee will be facilitated 
greatly if applications are sent 
in early. You may receive In
formation by addressing me 
thru this paper.

Stanley Drigot, 
Member of Scholarship Com.

............... Į ...........................................................    — ■■■■ " ■■■■■■■■■—■' ■■■ —

f a TrvrirYd dėl geroAli UUD! 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 CERMAR ROAD 

Cicero 4660 - Rockwell ^020

A MALEVOTOJAMS IR
/YIYa O SI NAMŲ SAVININKAMS

Didžiausias 18 Metų Sukaktuvių 
IŠPARDAVIMAS

1 galionas malevos Q7f*
visokių spalvų ..................v i U

1 galionas enamel 
special ...................*1.39

ir daugiau
Specialė maleva medžio 1 galionas flat balta $4
darbui, .... .... ........  gal. V ■ w maleva .............  I .03
1 gal. grindims ir trim varnish, 

išdžiūsta i 4 valandas 97c ir daugiau
1 galionas pirmos kl.
-removal .......    wwv

ŠIOS SAVAITES

Eilra Darganai

Tad šiandie man jūsų para
ma, draugai, yra reikalinga. Ne
atidėliodami žėdnas senas skai
tytojas gaukite kiek galite 
naujų skaitytojų Naujienoirfs, 
nes Naujienos yra vienas iš lie
tuvių dienraščių, kuris suteikia 
teisingų žinių iš viso pasaulio 
ir kovoja už darbo žmonijos 
geresnę ateitį ir už visą lietu
vių tautą.—Senas Petras.

Lith. University
Club

As the public is well aware 
of by this'time (w« hope), the 
Lith. University Club gavę ari 
affair on March lst lašt 
the benefit of a socalled 
“scholarship fund” for needy 

the college 
memorable 

been
heard of as the whereabouts 
of this fund, and no doubt the 

to

Lith. students of 
level. Since that 
evening, nothing has

SAMPELINfi |

ELEKTRIKINĖ B
LEDAUNfi FB
VERTfiS $150

The English Golumn

ROOSEVELT 
FURNITUREča 

2310 West 
Roosevelt Road 

Tel. Seeley 8760

Bijūnėlis News
Well folks, I’m back again 

to haunt you with the doings 
of Bijūnėlis. The rbason you 
haven’t heard from me lately 
is because I have been sorta’ 
laying down on the job. Well, 
now to get down to business.

The concert presented' by 
us was supercollosal. The ar-

dear public was beginning 
cast a skeptical eye in our 
direction. However, let me as- 
sure you dear public, that all 
is well, and that preliminary 
plans have been drawn up con- 
cerning the disposal of this 
fund.

On the basis of an incom 
plėtė accounting of tickets, it 
is estimated that the net pro* 
ceeds will be.in the vicinity of 
$150. This sum is sufficient to 
send* a candidate only thru a 
half year of one of our insti- 
tutions of higher learning 
Theręfore it is the resolved 
purpose of the Lith. University 
Club to collect before Sept. Ist, 
1936, the sum of at least an 
other $150 to assure the com 
pletion oi* that half year. Of 
course, any amount collected; 
over that figure will not be! 
thrown away. The method oi 
this soįicitation will be divulg 
ed later.

Preliminary work has also 
begtfn on the selection of a can
didate for the scholarship. 
However, before I go into that. 
let me clear up the meaning

all

Sol Ellis
TOILETAI 
taip pigiai 

kaip

$5
MAUDYNEI
VANOS tiktai po

PIRKITE PAS MANE

Aš sutaupysiu jums 80% 
ant vartotų plumbingų

Didžiausias pasirinkimas varto
tų plumberio reikmenų

Plumberio reikmenys iš Pasaulinės Pa
rodos, vanos, sinkos, toiletai ir tt. už 
daliną jų originalės kainos. Turime 
didžiausią pasirinkimą tų reikmenų dė
tomis jungtinėmis. Musų 28-metinė 
tarnyba • garantuoja, jums pasitenkini
mą.

SOL ELLIS

18x20 PRAUSIMOSI
INDAI ........ ..............

Vartotos Toileto Sėdynės
SU ŠITUO KUPONU

Išparduodame dalimis. Geram stovy
Pasirinkite už šitą kainą ....................... “

NEPERMIRKIAMAS
ASBESTINIS

TEPALAS STOGAMS
Kuriuo lengvai užtepsite skyles 
Stoge. Daug ilgiau laikys negu 

degutas arba kas kita
* Galib-

nas .......V0V
5-kių galionų induose.

GARANTUOTA 
STOGAM DENGTI 

POPIERA
90 SV. SVORIO 

Su vinčmiš su cementu, žalia arba 
raudona. Tvirta Rolė iš'108-nių 

kvadratiniu pėdų, 

•! .87
KALBAME LIETUVIŠKAI

CHICAGO PHJMBING&HEATINGSALVAGECon).
2130-32 So. State Street Tel. VICtory 3939

Atdara vakarais iki 7 vai.—Sekmadieniais iki 1 vai.
Atsi neškit šį skelbimą—gausite 5% nuolaidos.

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

PIRKDAMI ČIONAI SUTAUPYSIT 25%
HELMAN PAINT STORE

1411 So. Halsted St. Tel. Canal 5063

MAMOMS Platus ČEVERYKAI
Visoms mamoms patinka 
platus ir patogus čevery- 
kai. Musų krautuvėj rasi
te didelį pasirinkimą pla
čių ir gerų čeverykų. Čia 
visa šeimyna gali gauti ge

riausius čeverykus nebrangiomis. kainomis.

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

3337 SO. HALSTED STREET

Gerkit ir Reikalaukit
Visose Alinėse

NATHAN 
KANTER

Mutual Triju 
žvaigždžių

Kentucky
• Bourbon

Ir
Lietuviško* 

Degtinia

Mutual Liquor Co
4707 So. Halsted St

TeL YARDS 0863
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

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

1789 South Halsted Street' 
TelephOne CANal 8500

$8.00
4.00 
2.00 

. 1.50
.75

Subscription Kates:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago,
38.00 per year in Chicago 
3c per copy.

to . .
Entered as Second Claas Matter 

Mareli 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

UbiiryBo kaliai
Čhlcagoje — paštu:

Metama .... ..... .....
Pusei metų
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

Chicagoj' per išnešiotojus: 
Viena kopija —_

Savaitei _ ___________
Mėnesiui ••••••••••••••••••••••••••S'

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams
Pusei metų
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams w
Vienam mėnesiui _____ ___

Uetuvon Ir kitur ušsienlaoss 
(Atpiginto) 

Metams 
Pusei metųNaujienos eina kasdien, išskiriant 

sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St„ Chicago,; 
IH. Telefonas Canai 8500. ’

$5.00
2.75
1.50
1.00

.75

$8.00
4.00
2.50

Pinigus reikia siųsti pašto Money
Orderiu kartu su užsakymų.

SMUGIS TAUTŲ SĄJUNGAI
tlHlil. I L.... * ......... I

Britanijos užsienių reikalų ministeris Eden ir prem
jeras Baldwin aiškinosi parlamente, kad Britanijos val
džiai nesą reikalo atsiprašinėti dėl to, kas įvyko Etio
pijoje. Anglija dariusi ką galėdama, kad karas Afriko
je sustotų, tik ji nenorėjusi imtis tokių priemonių, ku
rios butų iššaukusios karą Europoje. į

Bet jeigu taip, tai padėtis labai liūdna. Vadinasi,; 
Mussolini, Hitleris ar kitas kuris diktatorius gali lau
žyti tarptautines sutartis ir plėšti svetimas žemes •— ir. 
Tautų Sąjunga nedrįs imtis prieš jį griežtų priemonių, 
idant nekiltų dar didesnis karas ! Jokio tarptautinės tai-! 
kos saugumo tuomet nebėra. 1

Anglija vadovavo Tautų Sąjungos kampanijoje 
prieš Mussolinio avantiūrą. Ji pravedė tam tikras usank- 
cijas” prieš Italiją, bet ji atsisakė reikalauti, kad butų, 
paskelbtos aliejaus sankcijos ir kad butų uždarytas: 
Suezo kanalas. Londono* diplomatai, matyt, tikėjosi, kad 
Italija suklups, nepasiekusi savo tikslo. Jų apskaičiavi
mai pasirodė klaidingi Rezultatas yra toks, kad dabar 
yra pažeminta ne tik Tautų Sąjunga, bet ir Britanijos: 

„valdžia. . ;
Angliją valdo konservatoriai ;

listų ir lordų partija. Tame visas dalykas.

G komunistai pasakoja, kad? 
tose valdžiose “stambus kapita
las vyrauja”! Kažin, ar jie nie
kuomet neišmoks rašyti be fak
tų iškraipymo?

Mėsą pakrikštijo “žuvim”

Toliaus toje komunistų ‘kri-Į 
tikoje” skaitome: >

“Liaudies valdžia gi pri-Į 
ima tam tikrą •programą, ku
rio sudaryme ir komunistai i 
turi balsą ir ima! dalyvumą.i 
Ši valdžia turi slopinti stam-j 
bų kapitalą naudai darbinin
kų ir smulkiosios buržuazi-; 
jos.” . . ' !
Koks kūdikiškas argumentas!; 

Nejaugi nors vienas sveikai 
protaująs žmogus gali patikėti,- 
kad Francijos vadinamieji “so
cialistai radikalai”
Herriot partija) yra pažanges-j 
ni už tuos Danijos ir švedijosi 
ūkininkus, kurie remia socialu 
demokratines valdžias?

Galų gale, reikia pastebėti, 
kad “koalicine” valdžia yra 
kiekviena valdžia, sudaryta iš 
dviejų arba daugiau partijų.

vienymas,’

partijų (jeigu jos turi daugu- 
mą), arba iš darbininkų ir far-‘ 
merių, arba iš darbininkų ir 
pažangiosios buržuazijos, arba 
iš farmerių ir buržuazijos, ir 
t. t. Nežiūrint, kaip skirtingos 
bus itos kombinacijos, bet kiek
viena jųz bus koalicija.

'“Liaudies fronto” valdžia yraj 
tas pats dalykas, tik kitu var
du pakrikštytas. - - '

Pasakojama apie viduramžių 
minyką, kuris pėtnyčioje norė
jo pavaįgyti mėsos, bot bijojoi 
sugrięšyti. Jisai iš tos keblios 
situacijos surado tokią išeitį,! 
kad pakrikštijo mėsą “Žuvim” 
— ir suvalgė, žuvį valgyti pėt-i 
nyčioje ne griekas. ;

Panašiai dabar daro ir ko
munistai. Jie nori paremti tą; 
Francijos buržuazijos dalį, kuri 
stoja už sąjungą su Maskva. 
Bet dėtis su buržuazija —] 
“griekas”. Tai jie pakrikštijo 
sutartį su tąja buržuazija “liau-' 
dies frontu”. O koalicinei val
džiai, kurioje dalyvaus tos bur
žuazijos ' atstovai, jie duoda 
“liaudies valdžios” vardą.

Tuomet, pąsirodo, viskas 
tvarkoje: ir revoliucinė nėkal- 

gali būti tybė apsaugota, ir politinis ka-

(Daladier-;

Ko-alicija reiškia sus 
sąjunga. Koalicinė valdžia reiš
kia jungtine valdžia.

Koalicinė valdžia
sudaryta vien iš darbininkiškų1 pitalas įgytas!

Žalioji Savaitė 
Lietuvoje

stambiųjų kapita-:

r-———————-------

Apžvalga
v *. -t Mf ;‘ (• įf t; • • V,

SURENGĖ “TEISMĄ” MA VO
RUI HOAN

Mihvaukee’s komunistų pik
tumas prieš mayorą Hoan’ą už 
tai, kad jisai atmetė jų indon- 
savimą jo kandidatūros, dar( 
nepraėjo. Taigi jie surengė jam 
viešą “teismą”.

Šitokiais ^teismais” komunis
tai prieš keletą metų stengda
vosi sukelti publiką prieš at
skilusius nuo jų “sklokininkus”. 
Tur būt, panašią komediją jie 
padarė ir Milwaukee’ję. Bet rei
kia pasakyti, kad Čia jie pasi-i 
rodė ypatingai netaktiški. , 

Kaip nebūtų, visgi mayoras; 
yra miesto galva, ir iš jo pub
likoje juokus daryti tai begė
diškumas. Be to, Hoan yra iš
buvęs mayoro vietoje jau dau- 
giaus kaip 20 metų ir dabar 
tapo vėl didele balsų dauguma 
išrinktas naujam terminui.

Komunistai tą žmogų bando 
diskredituoti publikos akyse ir 
įsivaizduoja, kad jie “šviečia 
darbininkus”. Jeigu Hoan butų 
ne socialistas, bet kokios nors 
kapitalistiškos partijos “džiab- 
holderis”, tai jisai butų atsiun
tęs į tą komunistų ‘Ueismo”; 
komediją kurį policijos ir ji; 
butų padariusi “teisėjams” vi-^ 
šokių nemalonumų. i

Bet Hoan jų nekliudė. Tik 
“Milwaukee Leader” pastebėjo; 
kad sovietų Rusijoje toki val
džios išjuokimai butų netole
ruojami. Tą laisvę, kurią ko
munistai turi Amerikoje, jie 
turėtų branginti, o ne naudoti’ 
pasityčiojimui iš tų, kurie jau 
veikė darbininkų < Judėjime; 
kuomet komunistų partija dai 
nebuvo nė gimusi. • ’

KADA JIE IŠMOKS GERBTI 
TIESĄ?

Aną dieną “Naujienos” nu
rodė, kad kairiosios 'partijos 
Franci j oje dabar keičia savo 
taktiką. Socialistai, kurie po 
pasaulio karo visuomet laikėsi 
to nusistatymo, kad į koalicijų

ministerių kabinetą negalima: 
eiti, dabar jau rengiasi suda
ryti valdžią kartu su radika
lais. O komunistai žada tą vai-, 
džią remtį. ^SęniaUs komunis
tai. buyo. tam ^griežtai priešingi.

Taigi pasirodo, kad gyveni
mo praktika pripažino tiesą va-, 
dinamiems “dešiniems” socia
listams, kurie nelaikė “nusidė
jimu” dalyvavimą koalicinėje 
valdžioje. Ta gyvenimo prakti
ka sumušė tai0 pat ir leniiniš- 
ką (bolševikišką) marksizmo 
interpretaciją, pagal kurią ka
pitalistiškoje sistemoje valdžia 
“negali” būti niekas kita, kaip 
tik “darbininkų slopinimo ma-. 
šinerija”. Francijoje naujoji 
valdžia, žinoma, nepanaikins 
kapitalizmo sistemos; daugiau
sia, ką ji galės atlikti, tai — 
prašalinti kai kuriuos 'labiausia 
įkyrėjusius tos sistemos ‘blogu-* 
mus ir daugiau sudemokrati-’ 
zuoti valdžios aparatą. !

Bet jeigu ta valdžia turės 
vistiek būti “darbininkų slopi
nimo” įrankis, tai kaip ją rems 
komunistai?

Tačiau, kada mes šituos ne
užginčijamus faktus pažymėjo
me, f ai komunistai ve ką pa
rašė .

“Liaudies fronto valdžia,..; 
nėra koalicinė valdžia. Koali-! 
cinės valdžios, kokias social
demokratai turi Danijoj,; 
Švedijoje, Belgijoj ir kitur .j 
yra socialdemokratų bendra-, 
darbiavimas su buržuazija ne1 
socializmo vykdymui, bet pa-( 
laikymui kapitalizmo. Čia 
stambus kapitalas vistiek vy-: 
?rau ja.” j
Didesnio absurdo negali būti. 

Visų-pirma, Belgijos valdžia su
sideda iš įvairių partijų (socia
listai turi ministąiįų kabinete 
apie trečdalį vietų), tuo tarpu 
kai Danijos ir Švedijos val
džios susideda vien tik iš so
cialdemokratų, taigi nėra koa
licinės paprastąja to žodžio 
prasme.

Danijos ir Švedijos socialde
mokratai betgi dar neturi dau
gumos parlamentuose, todėl' tos 
valdžios gali pasilaikyti tiktai 
dėlto, kad parlamentuose jas 
remia radikaliskos • ūkininkų 
partijos. '

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje) . -A •' ’ ‘

Lietuvos visos žemės ūkio: 
kooperatiškos organizacijos sa- 
vo metimus susirinkimus at
lieka vieha po kitai, šie su
sirinkimai užsitęsia daugiau 
kaip savaitę kitą. Jau nuo kurio 
laiko šitas metinių sųsirinki- 
Inųl; laikotarjpjMniįnta /vadin

dienų. Suvažiavimo

Tikrai tuomet Kaunas įgy-; 
ja savotišką kaimo koloritą. 
Juk į tuos ūkiškųjų organiza-* 
cijų suvažiavimus atvyksta ne 
vienas šimtas kaimo žmonių, 
kurie čia įneša savo nuotaiką 
ir savaip paįvairina KaunąJ 
Viešbučiai, valgyklos, restau- 
ranai, kavinės, kino, teatrai 
tuomet pilni Lietuvos ūkinin
kų. J šituos suvažiavimus 
atvyksta daugiau rinktinė pu
blika, geriau apsitrynusi, dau
giau kame nusimananti, la
biau išsiprusinus, na ir dau
giau pasiturinti, kuri kartais 
vieną kitą litą gali beręikalin- 
gai išleisti. Kas nuostabiau
sia, kad seniau į šitokus su
važiavimus ūkininkas savo’ 
reikalus siuntė atstovauti kai-į 
mo inteligentą, ar tai mokyto
ją, ar tai agronomą, o kartais 
net kunigą ir jau labai retai 
medicinos daktarą, veterino-; 
rių ir visai retenybė buvo ad
vokatas. Dabar matomas jau 
kitas vaizdas: šiuose įsuvąžia-; 
vimuose beveik visai išnyko 
mokytoj as, kunigų nematysi,! 
retai sutiksi agronomą. Pats 
ūkininkas, visus kitus nustu-< 
męs į šonus, vyksta į tuosius 
suvažiavimus. Ir reikia saky
ti, kad . dabar tie suvažiavimai 
daug arčiau reikalo stovi, anot' 
vieno ūkininko, kuris man saJ 
kė, girdi, dabar ne jš jausmu 
viską spreudžiama, bet iš rei
kalo. • ;

Ir ištikrųjų dabar tuose 
suvažiavimuose mažiau mėgi
nama vienas kitą įtikinėti, 
dingo aistringos kalbos, bet 
stengiamasi praktiškai viską! 
rišti. Suprantama, kad <tam' 
tikras politinis režimas visą 
tai savaip nudažo. j

H
Seniau kooperacijos bankas 

lyg ir buvo visų kooperatinių 
organizacijų finansiniu centru, 
arba bent stengėsi tokiu būti. 
Jo įsuvažiavimai buvo vieni iš 
įdomesnių, nes čia atspindėda-; 
vo bendras kaimo ūkio vaiz
das. šito banko sųrirjūkimai, 
visuomet tęsdavosi net keletą -

dienų. Suvažiavimo atstovai; 
išsijuosę kalbėdavo, karščiuo
davosi, ugningus žodžius ko
operacijos Reikalais tardavo. 
Vieni su kįįąįs susipykdavo, 
tai čia pat vėl susigerindavo.^ 
Žodžiu, kęoperacijos banko 
vadovybė apųomet daug , karš
tų dienų tupėdavo, neš nuo 
susirinkimų derėjo jų likimas 
ir jų materiale būklė.

Kooperacijos banko anuo-, 
metiniuose susirinkimuose su
sidurdavo kųimo pilkųjų žmo
nių reikalai su tų inteligentų 
reikalais, kurie ryždavosi 
tiems pilkiems žmonėms pa
tarnauti. Vieni kitiems čia 
daug prikaišiodavo, išmėtinė- 
davo, bet visai tai dažniausia 
baigdavosi geruoju ir skirsty
davos dar geresniais draugais. 
Tų laiku banko vadovybė ne 
tiek paisė centro valdžios rei
kalų, arba norų, bet turėjo 
žiūrėti iš ko duoną valgo. Kar-į 
tais vyriausybė čia taip pat 
išgirsdavo karčių žodžių, bet; 
dėl to jos autoritetas nė kiek! 
nemenkėjo. Po karštų žodžių; 
po aštrios kritikos nuošird-; 
žiai eidavo ipasveikinti bendro 
Lietuvos gyvenimo vairuoto-’ 
jus. • ;

■ Kooperacijos bankui pri
klausė beveik visi kredito 
kooperatyvai,, žymi dalis pre
kybos ir daug gamybos koope
ratinių bendrovių, tai ir į su
važiavimus suvažiuodavo kar
tais keletas šimtų žmonių.

Prasidėję pasaulio masto 
ūkiški negaliavimai skaudžiai 
sukrėtė Lietuvos kooperatinį 
judėjimą. Daug jų susmhko,' 
sugiužo. Paimtos iš centrų' 
skolos pradėjo įšalti. Prasidė
jo tiktai vekselinės operacijos, 
Vietoj pinigų grąžinimo atėjo 
tiktai vekselių pakeitimas.- 
Centrai pradėjo labąu įsiga
lėti, nes pereferija vis tolyd
žiai finansiniai pasidarė neat
spari ir' labiau centrams pri
klausanti. . Centrų valdybų na
riai pasidarė taip pat pasto
vesni ir pradėjo jie labiau 
klausyti vyriausybės.

Atsirado tuomet \ savos rū
šies teoretikai, kurie pradėjo 
įsodinėti, kad tik centralizuota 
kooperacija gali veikti. Jos 
valdomieji organai turi būti 
pastovesni, žodžiu, pradėta ir 
kooperacijoje ieškoti savo va- 
dų. I

Kooperacijos bankas, išdali
nęs savo pinigus pavidale 
trumpalaikių skolų, jau tuo
met jų atsiimti negalėjo. Rei
kėjo didinti banko pagrindi
nis kapitalas, bet lėšų nebuvo 
iš kur imti. Jo vadovybė vis 
dažniau pradėjo varstyti fi
nansų ministerijos duris. Ko
operacijos banke nepriklauso
ma dvasia nyko. Pirminin
kas V. Kvieska, ilgametis ko-; 
operacijos banko veikėjas ir 
žymus liaudininkų darbuoto-, 
jas, jhii tuomet pradėjo liau
dininkus kurstyti, kad reikią 
keisti savo .partijos progra-. 
mą, reikia eiti centralizacijoj 
keliu, žodžiu, jis pasijuto pas 
liaudininkus esąs jau ne savo 
kaily j e. Kiti banko valdytoj ai 
taip pat pradėjo savotiškai sa
vo pažiūrose keistis. Jų kabi-; 
netuose tautininkai pasidarė 
mylimi svečiai.

■Pagaliaus. kooperacijos ban
kas suakointas. Sudarytas tri
jų milijonų litų kapitalas, ko
rio vyriausias šeimininkas yra 
finansų ministerija, nes jos; 
rankose beveik 90% akcijų; 
yra. .

Kooperatyvai čia nepajėgė 
savo nepriklausomybės išlai
kyti, nes neturėjo lėšų. Da
bar kooperacijos bankui dau
giausia priklauso kredito ko
operatyvai, iš prekybos — 
mažai kas akcijas pirko.

Rodos, nereiktų priminti,) 
kad dabar kooperacijos banko 
vadovybe beveik išimtinai su
sideda iš tautininkų, truputu
ką liaudininkais atmiešta, bet 
asmeninis sąstatas mažai kuo 
pasikeitė....

Seniau kooperacijos banke, 
sutilpo daugumoje liaudiniu-, 
kai, kurie socialdemokratais, 
buvo atmiešti. Dabar iš sd., 
čia nieko nebeliko. Koope
racijos banko metiniai suva
žiavimai dabar ilgiausiai tę
siasi pusantros valandos, nors, 
iš kaimo žmonių suvažiuoja, 
bet ja,u? jie čia jaučiasi (nebe 
šeimininkais, bet tik svečiais 
ir, kaipo .. tokie, beveik visai 
nekalba. <

Kooperacijos bankas finan
siniai tvarkosi gerai. Jo perei
tų metų balansas siekia 19,- 
411,422 litų. Pelno turėjo 58,- 
705 litus.

Kredito kooperatyvus aptar
nauja gerai, finansiniai pajė
gus, nors dar šiais metais už, 
akcijas devindento nepajėgė 
išmokėti.

III.
Visuomet būva įdomus su 

važiavimai tai vieno 
biausio kooperatyvo - 
perdirbimo bendrovių sąjun
gos, trumpai vadinamo “Pie-’ 
hocentras”. šitas kooperatyvas 
jungia 209 pieno perdirbimo 
bendroves, kurios po visą Lie
tuvą yra išmėtytos. Viso tose

bendrovėse yra per dešimts' 
tūkstančių narių. Ir daugiau 
kaip kita tiek ne narių ūki
ninkų su šitomis bendrovėmis 
turi reikalo. Daugiau kaip iš 
67 tūkstančių karvių toms 
bendrovėms vežamas pienas. 
Pieno surinkta 315,126,189 ki
logramai, iš kurio sviesto gau-: 
ta —13,189;664 ’klgr. Jo į už
sienį eksportuota Cwt. 238,211, 
tame skaičiuje Jungtines Ame 
rikos Valstybes 12,t)35, arba 
5,05% viso sviesto eksporto.

Bendro Lietuvos eksporto 
sviestas sudaro 16,34%. Svies
to eksportu jau Lietuva toli 
paliko pralenkusi Lenkiją, 
Suomiją, daugiau eksportuoja 
už Estus, SSSR, tik Latviją 
dar nepasivijo, bet tikimasi, 
kad šiais metais ir Latvija bus 
pralenkta.

Pienocentro suvažiavimai, 
buvo Visuomet 'labai gyvi ir! 
tęsdavosi bent dvi dienas.

i

stam- 
pieno

S.A.BERGMAN
tar*

■
••PAINT-OP"

VALU E S
1524 West 63rd Street

Didžiausia h Malevu
KrąutuvE 
Chicagoie

I
 Išskirtinai 
malevos, 
sienom 
popiera ir 
langams 
uždangalai.

i

SIENOM POPIERA valoma, 1936 
mados dezeniai—už rolę 4 

ir virš
Sienom' Popiera del^niegkarfibarių

- už roi«...........12 -C
VARNIŠAS amžinas, Nudžiusta 
i 4 valandas, už ,

Galioną .. ..........   ■
LONG LIFE or FLAT Enamel 
MALEVA dėl virtuvių ir maudy
nių, balta arba spal- $ 4 OR. 
vuota, už galioną ...... .
VALYKLAS popie- į 4 
rai arba H. R. H. l

DYKAI į PRISTATYMAS 
Utarninke, Ketv.’ir Sub. atdara 

iki *— 9 vai. vakaro.
PAŠAUKITPROSPECT-3440

šiais metais jis dar buvo pa
įvairintas.

Mat, pienocentro vadovybė 
apdovanojo tris pieno statyto
jus savo dovanomis, kurie nuo 
vieno ha žemės daugiausia 
pristatė pieno, tai yra šioje 
srityje jie suknušė rekordus.

(Bus daugiau)

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

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant Ule kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo dėlei.

DIDELIS METINIS IŠPARDAVIMAS
VELTUI ©OVAN0S VISIEMS

ADAMS MEAT MARKETS
5205 W. 25tii St, Cicero
1734 West 47<th Street
1835 West 47th Street

5226 South Ashland Avė.
Penktadienį ir šeštadienį, 8 ir 9 Gegužės

SKIRTINA MĖSA DARBINGAS SVARAS

VERŠIENA KEPIMAMS 
pienu maitintų veršių, ’

VERŠIENA nuo kojų ir kepenos
pienu maitintų veršių, 1 2%C
PIAUTA Iš VIDURIO $414* 
VERŠIENOS stoikas

23čSVARUS svarai
SMALSIUS —1 už
TAUKAI I
Svaras .............. ......
ŠVIEŽIOS KIAULIŲ 
KOJOS. Svaras ...........
RAUG. KOPŪSTAI, 
Svaras ......... ........
Sultingi namų darbo 
FRANKFURTERS, svaras
VERŠIENOS Dešros 4
Svaras ............... ...........
Swift venžyti Cieli 4 
KUMPIAI, Svaras ....
Country Style venžyti OO14ji
BUTTS, Svaras ............Cfc

BWIFT PREMIUM KUMPIAI 
Visas ar puse, 23%c
Specialus piaustytas 4
KUMPIS, »/i sv. pak. Z-W

KUMPIS, pusryčiams 4 RVift 
gabale. Svaras .......

PUIKI JAUNA | ‘ 
KIAULIENA kepimui, sv> - -
Puiki jauna L'OIN. 
kepimui, svaras .........
T, BONE STEAK, 
Svaras' ...... .......... ........
VYNIOTAS*
STEAK, Svaras ........
Skirtina jautiena
POT ROAST. svaras
šviežius Kiaulienos O
HOCKS ........ fc
Country Roil
SVIESTAS, Svaras
■SURIS gabale,
"Svaras .... ................... .

,14^c

ir/sc
Į8%3 
12<c 

suž13c

26'Zc

ADAM WOŽNIEWSKI, savininkas

PIRKIT NAMUS DABAR!
Pakol namų kainos pakils, dabar yra laikas pirkti 
namus paimtus už morgičius. Kainos -pradeda kilti, 
todėl, dabar yra laikas pasinaudoti žemomis kaino
mis nejudinamo turto. .

Sekanti namai yra siūlomi pardavimui:

BRIDGEPORTE:

3752 Penkių kambarių medinis namukas. Pe
čium šildomas.
Lotas 25x125.

3626 Penkių kambarių medinis namukas. Fur- 
nace šildomas.
Lotas 25x125.

MARQUETTE PARKE: ,
1638 Moderniškas dviejų augštų mūrinis namas 

su English skiepu. Dviejų karų mūrinis ga
ražas. Garu šildomi Jlataj.
Lotas 30x125.

8900 Dviejų augštų bizniavus namas su priedu. 
Karštu vandeniu ir pečiais šildomas.

«. Lotas 45x125.

Viršmineti namai yra gerame stovyje ir taksai ap
mokėti. ATSIŠAUKITE:

UTHUANIA BUELDING LOAN AND 
HOMESTEAD ASSOCIATON 

713 West 18th Street, 
7:30 ANTRADIENIO VAKARAIS

ARBA

JOHN P. EWALD, 
840 West 33rd JStreet 

CHICAGO, ILLINOIS
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[KORESPONDENCIJOS Į
m' ■     —

ria nepasirašė komisijos narė- 
Fi Budvydienė (narė LSS 116Į 
kuopos) liko atmesta 16 bal. 
prieš 6. Kai kurie delegatai ne-; 
pasitenkinę priimta rezoliucija, 
Lietuvos klausimu dar paduo
da įnešimą, kad butų pridėta ir 
sankcijos. i '

Toliau seka rinkimas delega
tų j pastovu komitetą nuo kiek
vienos draugijos po vieną.

Prie užbaigos pridursiu, kad 
kai kurie delegatai užsispyrė,j 
kad ši konferencija priimtų 
bendro fronto pobūdį, nežiū
rint, kad buvo šaukiama tik 
tuo tikslu, i 
demokratiją Lietuvoje, 
užsispyrimas neneša garbės 
naudos niekam, 

i •
Iš darbo lauko

Darbai Šiuo tarpu eina ne
blogai, tačiau toli gražu bedar-: 
bių, kiek jų yra, visų į darbus; 
sudėti negali. Dirbtuvės, kad’ 
ir paima kokį darbininką, tai| 
tik tokį, kuris yra toje dirbtu
vėje dirbęs ir buvęs atleistas. / 

» » » ( 
WPA darbininkai, kurie yrąs 

samdomi prie Westera Hjgh, 
School “project” darbų, k. -tį 
elektros, plumberystos, paipų 
vedžiotojai ir blėkoriai paskel
bė streiką reikalaudami didės-; 
nio atlyginimo.

P. Jurkšaitis. <■

Detroit, Mich.
Balandžio 29 d. įvyko kon

ferencija * pr o g r esyvių 
draugijų, kad galėtų ge
riau prisirengti Ameri
kos Lietuvių Kongresui, 
įvykstančiam Cleveland, 
Ohio, birželio mėnesį.

Tenka pažymėti ir dar vie
nas geras dalykas, tai kad ir, 
komunistinių organizacijų na i 
riai buvo atsilankę į parengi
mą.

Pirmiau jie visuomet boika- 
tuodavo S.L.A. 236 kp. paren- 
gimus. Bet už tai katalikai,, 
kurie pirmiau vis remdavo mu
sų parengimus, tai dabar jau 
užėmė pirmųjų poziciją. Atro
do, kad vieni progresuoja, o 
kiti rogresuoja. Nors apgailė
tinas reiškinys, bet toks jau*, 
tur būt, lietuvių būdas.

Indrelienė; 3) dvi solistės — 
Z. Užemeckienė ir Cagarienė 
— išpildė po dvi dainas solo' 
ir po du duetu su drg. V. Rai
la; 4) prakalba — pirmos ge
gužės istorija ir jos reikšmė. 
Kalbėjo drg. Guoba; 5) vieno, 
veiksmo scenos vaizdelis “Pir
moji Gegužės”; 6) trijų tau
tų, būtent, lietuvių, vokiečių ■ 
ir ukrainų sudėtinis dūdų 
kestras, kuris išpildė tris 
gus. muzikalius kurinius, 
drg. Samaškos vadovybe.

Publikos buvo arti 300 žmo 
nių. Parapijonai ir šiuo atve
ju boikotavo, nes Vos keli te
buvo atėję. Bet dalyvavusieji 
visi buvo patenkinti programų, 
kuris tęsėsi iki 11:30 vai.

Visas programas buvo išpil
dytas su gerais pasisekimais 
visiems dalyviams programe.

Programo vedėjo pareigas ir 
įžanginę prakalbą atliko drg. A. 
Frenzelis.

or- 
ii 
Po

Šią konferenciją sušaukė 
LSS 116 kuopa, tad ir susirin
kimą atidarė minėtos kuopos: 
delegatas drg. J. Besasparis. 
Drg. J. Besasparis paaiškinęs 
susirinkimo tikslą pakvietė de
legatus išsirinkti šiam susirin
kimui pirmininką. Pirmininku 
liko išrinktas Jačionis, sekr. 
Demskiene. Eita prie delegatų 
vardašaukio, bet pasirodė, kad 
niekas nepridavė delegatų var
dų sekretoriui, todėl pasiganė- 
dintą draugijų laiškais, kurios 
davė atsakymą į pakvietimą. 
Pasirodo, kad konferencijoj da
lyvauja apie 16 draugijų su 33 
delegatais, nes kai kurie dele
gatai negalėjo atvykti dėliai 
darbo. f i

Kalba Jačionis. Pagina dele
gatus rimtai svarstyti dalyką. 
Antras kalba Masys. Nurodo,; 
kaip svarbu yra atsteigti de
mokratiją Lietuvoje.

Kyla nesusipratimas; pirmi
ninkas siūlo atsistatydinti, ta
čiau pasilieka. Tad sekr. Dem- 
skienė atsisako, o jos vietą už
ima J. Overaitis.

Komisija priduoda dienotvar 
kę ir tuoj lieka išrinkta rezo
liucijų komisija iš trijų asme
nų. Būtent, Gugo, Budvydienės 
ir Jackobs. •

Nutarta prisidėti prie Ame
rikos Lietuvių Kongreso Cleve- 

, landė. tĮ kongresą delegatus; 
siųs kiekviena draugija. Kyla; 

, .klausimas, kad ir, ši konferen
cija pasiųstų delegatą-us į kon
gresą. Ilgai bediskusuojant šį 
klausimą buvo ir juoko, kada 
delegatai ėmė klausinėtis patys 
savęs: “kas čia, aš nežinojau” 
ir t. t., pagaliau liko nutarta 
delegato nesiųsti.

Priimta rezoliucija Lietuvos 
valdžios klausimu. O antra re
zoliucija, kuri lietė grynai šios 
šalies politinį veikimą ir po ku-

----- o-----  '
Balandžio mėn. 30 d. įvyko- 

Toronto liet, progresyvių org., 
ruošiamas Pirmos gegužės 50 

_ metų jubiliejaus- paminėjimo, 
idant pasisakyti užį koncertas. Koncerto programai 

buvo Jabai turtinga ir įvairi. ;
Būtent, Lietuvių bendras 

choras, išpildė 5 dainas ir In
ternacionalą; 2) (deklamacijos, 
kurias pildė drg. Byra ir drg.

Toks 
nė!

- S.LjA. narys.

Viniką ginti, kam, girdi, čia 
maišomas jo vardas — nors1 
niekas, kitas jo “neįmaišė”, kaip; 
kuopos; sekretorius Vaidyla, ku
ris parašė, kad tą “kriminalis-, 
tų lizdą” Chicagoje užtikęs Dt.i 
Vinikas.

Vaidylai tai 
žinutė”

Pats Vaidyla nesigynė, 
jisai rašė tai, ką jam papasa
kojo centro sekretorius, bet ji
sai sakė, kad čia nieko tokio— 
“paprasta laikraštinė žinutė”, 
ir tiekį Jisai ginčijosi, kad vi
sa, kas joje įdėta, tai tikra tie
sa; to$ blogybės, kurias jisai 
iškėlė aikštėn, pasieksiančios 
da ir valstybės prokurorą — 
tuomet, esą, ir “Naujienos” ne
tylėsiančios:

Vaidyla protestavo, kad čia 
jam norįs kas uždėti “cenzūrą”, 
užimti burną. (Vaidyla didelis 
demokratas, kada jisai nori ki- 
tus šmeižti!)

“paprasta

kad

Kitas sandarįetis (Solis) ta
čiau, bandydamas išpainioti p. 
Viniką iš nesmagios situacijos, 
pareiškė, kad Vaidylos rašinys 
tai “bobiškas plepalas”, kurio 
nereikią paisyti.

Tačiau .paaiškėjo, kad tas, 
“bobiškas plepalas” visgi išėjo; 
iš centro sekretoriaus lupų. Vi
nikas, būdamas Chicagoje, pa
tyrė, kad yra tyrinėjami kokie 
tai nesusipratimai vienoje kuo
poje. Kaltinimai, kuriais keli 
susipykę tos kuopos nariai ban
dė kits kitą diskredituoti, dar 
nėra patikrinti ir niekas nega
li pasakyti, kas juose tiesa, o 
kas ne. Bet iš to tapo sufabri
kuota istorija, kurioje visa 
kuopa yra piešiama sukčiais ir 
apgavikais.

Jeigu p. Vinikas, tik kelias 
dienas pabuvęą Chicagoje, davė 
medžiagos tokiam piktam “bo
biškam plepalui”, tai nereikia

re j o pilnus kubilus srutų savo 
“literatūrai”. j •' j

SLA 36 kp. mitinge buvo 
paduotas įnešimas tą visą ne
švarią istoriją ištirti. Bet “be
šališkas” pirmininkas neleido 
to įnešimo balsuoti. —N-ys.

Lietuvių Draugi jų ir 
Kliubų dėmesiui

Susirinkimai ir pramogų pranešimai 
DYKAI bus 'talpinami Naujienose 
tiktai per DVI DIENAS. Už dau
giau pakartojimų reikės mokėti, 

“NAUJIENŲ** ADM. .

Salutaras Urug & 
Chemical Co.

Salutaro Biteris yra vienas iš geriau
sių Biterių ka šiandien randasi ant 
marketo. Jis žinomas kaipo gera gy
duolė dėl vidurių ar kitu nesmagu
mų. Plačiai yta -parduodamas aptie- 
kose ir vartojamas. Tavernose geras

__ J________________ 2.*^. 1___-V __e •\ p p . įkerti su degtine ir be degtinės. -Rei-
stebėtis, kad New Yorke tauti- Į kalaukite visi ir visados Salutaras Bi-

Detroit, Mich
SLA 236 kuopos 

parengimas

Balandžio mėn. 25 d. įvyko 
S.L.A. 236 kp. parengimas^ 
Buvo! suvaidinta trijų veiksmų* 
komedija ‘Burtininkė”. Po vai
dinimo buvo šakiai. Tenka pa
žymėti, kad aktorių tarpe bu- 
Vo trys asmenys, kurie >pirmu 
kart pasirodė scenoje, bet jie-
visi atliko savo užduotis labai 
gerai. Galima tikėtis, kad at-’ 
eityje jie bus aktyvus scenos: 
dalyviai. Tai yra šie: drg. U 
Bieliauskas, Ą. Kudrevcpvas ir' 
J. Indrelė. .

Publikos nors buvo nedaug,? 
bet rengimo komisija, regis/ 
turinti ir kiek pelno.

PIRKIT NAMUS DABAR!
Pakol namų kainos pakils. Dabar yra laikas pirkti 
namus paimtus už motgičius. Kainos pradeda kilti, 
lodė), dabar yra laikas .-pasinaudoti žemomis (kai- 
nonds nejudinamo turto.

Sekanti namai yra siūlomi pardavimui:
BRIDGEPORTE:

3232

3629

3407

3416-L

3500

Dviejų aukštų medinis namas ant cemen
tinio pamato. Pirmas augštas—storas ir 
keturių kambarių flatas. ANTRAS AUGŠ
TAS—penkių kambarių flatas. Pečiais šil
domi. Laitas 25x125.
Dviejų augštų mūrinis namas su skiepu.' 
Keturi ^keturių kambarių flatai pečiais šil
domi.
Lotas 25x125. ■ -
Dviejų augštų mūrinis bizniavas -namas. 
Pečium šildomas.
Lotas 25x125. !
Dviejų augštų medinis bizniavas-namas. 
Pečiais šildomas.
Lotas 25x125.
Dviejų augštų mūrinis bizniavas - namas. 
Pečiais šildomas.
Lotas 25x125.

Namai yra gerame stovyje ir taksai yra apmokėti

KEISTO LOAN AND BUILDING 
ASSOflATION No. 1
840 Wesf 33rd Street,

CHICAGO, ILLINOIS

SLA. 36 kp. pasisakė už 
Demokratijos Kongresą
Didžiausioji Susivienijimo 

kuopa, 36-ji, nutarė dalyvauti. 
Kongrese Lietuvos Demokrati
jai Atšteigti, kuris įvyks atei
nančio mėnesio 20 ir 21 d. d. 
Cleveląnde. Kuopa išrinko j 
Kongresą 3 delegatus — P. 
Grigaitj, Čeponį ir V. Stulpiną.

Keikia betgi pasakyti, kad 
šitie nutarimai nepraėjo be at
kaklaus pasipriešinimo iš kai 
kurią kuopos valdybos narių 
pusės. Jie norėjo visai neduoti 
kongreso klausimo diskusuoti.

škerečiojosi Dr.
kad

Balsuojant delegatų siuntimo 
klausimą, tik vienas pakėlė ran
ką prieš.
Narių pasipiktinimas “Sanda

ros” šmeižtu
SLA 36 kp. susirinkime, ku

ris įvyko pereitą trečiadienį 
Lietuvių Auditorijoš apatinėje 
svetainėje, įvyko da ir kitas 
aštrus susirėhnmas su tautiniu-* 
kų “pruntu” — dėl bjauraus 
šmeižto, kurį p. Vaidyla paskel
bė “Sandaroje” pasikalbėjęs 
su Dr. M. J. Viniku.

Kada kuoįos organizatorius 
<p. Juozapavičius nusiskundė, 
kad suriku’5 ghuti naujų narių 
Susivienijim'ul, nes kiti susivie
nijimai darą kompėticiją, pri- 
iminėdami barius be įstojimo 
mokestieš, vienas narys nu
rodė da ir kitą priežastį, ken
kiančią SLA; vajui: šmeižtus, 
kurie iš SLA centro sekreto
riaus lupų patenka į tam tikrą 
spaudą.

Paėmęs pereitos savaitės, 
“Sandarą”, tasai narys pasakė: 
“Ar gali kuopų organizatoriai, 
gauti naujų narių, kuomet apie 
■Susivienijimą rašoma, pasire
miant paties SLA sekretoriaus 
Viniko žodžiais, kad į jį pri
imama mirštantys nariai, kad 
pomirtinės išmokama už gyvus, 
pašalpos ligoje duodama nesir- 
gusiems ir t. t. ?

Vinikas užtikęs kriminalistų 
lizdą SLa kuopoje

Daugiausia
Naikelis, reikalaudamas, 
butų balsuojamas įnešimas (da
gi neparemtas) uždaryti mi
tingą, kuęmet sumanymas rink
ti delegatus į Kongresą jau bu
vo paduotas, paremtas ir svar-- 
Stomas. Bet dauguma balsų už
darymo įnešimą''"atmetė.į Tuo
met prasidėjo ginčai, siųsti de
legatus į Kongresą, ar ne.

Prieš sumanymą daugiausia1 
kalbėjo tas pats Naikelis ir 
Vaidyla. Pirmasis sakė, kad ji
sai nešioja Amerikos kareivio 
•uniformą ir ne jo esąs dalykas., 
kaip Lietuva tvarkosi. O p. 
Vaidyla išreiškė visai ,priešin
gą nuomonę. Jisai pasakė, kad' 
Lietuvos žmonių kovą dėl de
mokratijos reikia remti, ir siū
lė čia pat priimti protesto re
zoliuciją dėl spaudos varžymo, 
politinių partijų uždarymo ir 
seimo ,nešaukime. Bet jisai ne-1 
norėjo, kad 36 kuopos delega-' 
tai važiuotų į tokį Kongresą, 
kuriame dalyvaus ir komunis
tai, “sutepę savo rankas demo
kratijos krauju”. 1

'■ t
Kongresas ne komunistų

< , šaukiamas

J tuos “Sandaros” redakto
riaus argumentus buvo atsaky
ta, kad demokratijos kongresą 
šaukia ne komunistai ir iš vi
so, ne partijos, bet jvairių drau
gijų atstovų išrinktas komite
tas. Toliaųs buvo nurodyta, 
kad ir Susivienijime yra komu-! 
.nistų ir kad jų bus ir pačiame 
SLA seime. Jie nėra diskvalifi
kuoti. !

Jeigu komunistai seniaus ne-, 
rėmė Lietuvos demokratijos, tai, 
tautįninkai pasielgė dar blo
giau: nuvertė Lietuvos demo
kratinę .valdžią gjpkluota jėga 
-*■ o bėtgi sandariečiai laiko 
bendras konferencijas su jais, 
ir daro “bendrus .pruntus”. Ma
tydamas, kad jo išvadžiojimams 
dauguma susirinkimo neprita
ria, -Vaidyla pasikalbėjo su kai 
(kuriais savo vienminčiais ir, 
<Jui per duris. Paskui jį išėjo j 
kai kurie kiti kuopos valdybos 
nariai (Bąlčunas, Brąčulis). 
Ųž stalo paliko tik vienas pir
mininkas, ;p. Zalatorius. Kadan-( 
gi sekretorius Vaidyla pabėgo,
tai pirmininkas pasikvietė vice- žalą daro orgąnizacijai 
pirmininką-p. Stulpiną sekreto- Viniko skleidžiami “faktai 
įiaųtk pirmininkas Zalatorius

Narys, kuris Išreiškė pasi-
piktinimą tokių šmeižtų skelbi
mu, perskaitė šitokią “Sanda-; 
roję” tilpusią žinią, po ąntraš- 
te “SLA. kuopą, kur priklauso 
vieni melagiai”:

“Atvykęs Chicagon Dr. M. 
Vinikas surado ‘pavyzdin
giausią’ SLA. kuopą. Nei vie-! 
nas narys nėra padavęs tik
ro savo amžiaus. Pašalpas 
ligoj, pasiima visai nesirgę; 
pomirtines gauna gyvi būda
mi; parašai ant čekių f alsi-' 
fikuojami ir t. t. į

“Keli nariai tapo priimti.]’ 
kuopą sirgdami neišgydoma 
liga ir prieš .pat mirtį.

“Niekas jų ‘nebaderiuoja’ 
dėl to, kad jie balsavo už 
bendro fronto kandidatus.” 
Šitą šlykštybę p. Vaidyla 

įdėjo į savo laikraštį su aiškiu 
•tikslu apjuodinti tuos, kurie 
eina prieš fašistuojančios “Sar
gybos”- politiką Susivienijime. 
Bet jisai pabijojo įvardinti tą 
kuopą, kurią jisai pasirinko už 
“pavyzdį”, todėl Vaidylos-Vini- 
ko šmeižtas metė, dėmę ant vi
sų kuopų Chicago j e.
’ Apgailėtinas dalykas, kad 36' 
kp. valdyba ir Šitame klausime: 
pasirodė labai vienpusiška. Ka
da nariai ėmė įrodinėti, kokią 

tokie 
”, tai 
šoko

ninkų “Sargyba’” viaa laiba ’terio. Pašaukite telefonu Ganai 1183.Visą jai Ką tu- ,639 Wegft 18th St

^Ouality Products
KOOPERACIJOS SANDĖLIS, 3150 WEST 51-ST STREET, TEL. PROSPECT 2261

T0WN CRIER

89c

23c
_____ - ž

24% svarų
maišelis.........

5 svarų
maišelis
Puikiausi Kokybe—Didžiausi

Ekonomija

MILŽINIŠKI 
OOTAGON 'SKALBI

MO MUILAS 
523c

OCTAGON CHIPS —1
3 už 25c |

EVERY DAY KAVA
SVARO I Er 

' MAIŠELIS •

BARTLETT GRUŠIOS
N°. 1 p
kenai " už w

CALIFORNIA GIRL

COLLEGE INH

3 26c

Ateikit į Musų Mėsos 
DEPARTAMENTĄ 

DĖL SPECIALS

20 MULE TEAM BORAX 
Apsaugoja Jūsų Drabužius 

Skalbatai drabužiai ilgiau laikys, jeiku vaitosite
20 MULE TEAM BORAX

1 svaro pakelis..................... 14c
SUNKIST ORANŽIAI

Tuzinas 31c
Agurkai .............  2 sv. 13c
Kopūstai................... 3 sv. 10c
Jonathan Obuoliai.... 4 sv. 19c

i Ma Brown 4 "Tf
RAUG. AGURKAI I f ft

; 32 uncijos....    ®

Fireside 8 unc. pak.
MARŠMALLOWS .. . 2 už 17c

UNIVERSAL QUEEN 
ALYVOS

10 UNCIJŲ,. OI n
D2IARAS C I G ‘ ’

SOUP

ii,.......... . .- ai1

<1 Ir į

Birutė Sako: Pirkite Dabar!
Iš ŠIŲ MODERNIŠKŲ į

Universal Food Krautuvių
PAS MUS RASITE DIDŽIAUSI 

MAISTO PASIRINKIMĄ!
IŠPARDAVIMAS!

Penktadienį ir šeštadienį, Gegužes 8 ir 9

MILTAI

No. 1 inr H
_________ kenai; I V V___________________ :

SUNSHINE
ĮVAIRUS NUT TOPS

10 už 10c
MARTINI BUTTER CRACKER

Pakelis 15c
................... ...... .. . ............ .. 1 i“—;

Keystone Drabužių Virvės
50 pėdų ,................ .......... 21c!

Gold Medai Clothes Pins
2 pakeliai ....... ............... - 15c

COLLEGE INN 
SRIUBOS 

įvairios
RICE DINNER
CREAM OF TOMATOE
’OHIOKEN BROTH 
CREAM OF CELERY 
MUSHROOM SOUP

BušOc

PALMOUVE VEIDO MUILAS * 
3 už 17c

SUPER SUDS

šešių Skonių

3 ul9c

Grocer Boy ŽIRNIAI 
No. 2 KENAI 

Leisure TOMATĖS 
No. 2 KENAI

CUT GREEN BEANS
No. 2 KENAI

JUSU PASIRINKIMUI

3„ž 25c
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Naujienų Vajaus Kontestas Kontesto Eiga
Kontestantų stovis, laipsniai ir balsų skaičius

LAIPSNIS PENKTAS, REIKIA 
8,000 BALSŲ

LAIPSNIS TREČIAS REIKIA I
5,000 BALSŲ . , 1

1 ? | 3 1 2 3

SENAS PETRAS

1739 S. Halsted 
S-treet. Chicago 
Te). Canal 8500 
Turi 9684 balsų
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F. BULAW
1739 S. Halsted 
Street, Chicago. 
Tel. Canal 8500 
Turi 4109 balsu

J. MAČIULIS
906 Prescott St. 

Waukegan. III.
Turi 3026 balsu

1

' — f '

•A 

4

LIPSNIS PIRMAS, REIKIA 1,100 BALSŲ___________
1 2 3 4 5 6

šios dienos kontęstantų 
kopėčiose įvyko pusėtinai 
daug pasikeitimų. J. Mačiu
lis iš. Waukegand pralenkė 
H. Labanauskų. Draugas 
Mačiulis jau vejasi F. Bu
lovų. Iš Non Gradus sky
riaus jau persikėlė chieagie- 
tis J. Sinkus ir detroitietis 
V. Budyidis į pirmų laips
nį. Nors ir kiti Non Gradus 
skyriuje kontęstantai gana 
smarkiai pasidarbavo, bet 
dar nepajėgė į pirmų laips
nį persikelti.

Al. Savickas iš Rockfor- 
do jau beveik pasveikęs, 
nes pereitų savaitę buvo at
silankęs su reikalais į Chi- 
cagų ir buvo užėjęs į Nau
jienas. Išrodo gana, gerai, 
o ir iš jo balsų skaitliaus

Kontestanto Al, Sa 
vieko pastabos

AL. SAVICKAS
719 Lincoln Avė.

Rockford, III.
Turi 2320 balsu

J. SINKUS 
1739 South 
Halsted St.
Chicago, III.

Turi 1089 balsų

532

LABANAUSKAS 
6631—llth St. 
Kenosha, Wis.

Turi 2562 balsu

VINCAS 
BUDVIDIS 

4094—9th St. 
Ecorse, Mich. 

Turi 1160 balsu

MOCKUSST

J. YOKUBYNAS

Turi 480 balsų

Turi 
1224

SKIRMONTAS
15723 Lathr.jp
Avė. Harvey. III.
Turi 960 balsų

82 Crawford St.
Toronto, Canada

Turi 570 balsu
K. MATEKONIS 

3437 West 
Jackson Blvd.
Chicago, III.

Tel. Nevada 8416
Turi 590 balsų

480 balsų
Herrick Av

Racine, Wis.

K. URNEŽĮS 
4607 S. Talman 
Avė.. Chicago
Turi 654 balsų

NON-GRADUS—NEPASIEKT PIRMO LAIPSNIO

9

STANLEY 
BARTAŠIUS

131 Adams St.
Westville, III.

Turi 360 balsų

MRS. D. fcUKAS

2135 
ding 
Tel.
Turi

F. VILIS
N. Spaul- 

Ave.. Chic. 
Alb. 2981 
330 balsų

121110

4500 South
Rockwell St.

Chicago.

A. FRENZELIS
12 Parkman Av. 
Toronto, Canada 
Turi 430 balsų

F. KAMINSKAS
46,19 South 

Hermitage Avė. 
Tel. Yards 0093 
Turi 280 balsų

MRS. F. 
EDKINS

1418 Muskegon 
Grand Rapids, 

Mich.
Turi 205 balsų

JAMES 
SHOLTEM AN 

6456 South ’ 
Maplewood Avė. 

Prosnect 1695 
Chicago.

Turi 240 balsu

Turi 807 balsų

14 15• 13

SKIRKOK.

Turi 160 balsų

700 S. 9th St. 
Herrin, III.
170 balsų

713 7Wisconsin St ,' J
Port Washing- 

ton, Wis. MRS. E. 
NORGAILIEN® 

4454 South 
.Richmond St. 

Tel. Laf. 5647’ 
Chicago, III. 

Turi 160 balsu

iUltO. JU.

KU V 21111h.

16 17 18

Turi 80 balsų

1519 W. Lom- 
bard St., 

Baltimore, Md.

M. J. MATU- 
LIAUSKAS

G.
212
W. B. 'VERSECKAS 

377 W. South St. 
Akron, Ohio.

Turi 80 balsų

SUGDINIS
E. Clark St.
Frankfort, 

Illinois 
Turi 80 balsų

tuvų ir parsivežė jaunų ir gra
žių draugę; dabar gi neperse
niai jiedu susilaukė garnio do 
vanų.

Gasparas Grinius, kurs taip
gi važinėjosi Lietuvoj, bet nie
ko neparsivežė; atrodo, kad nė 
Lietuvoj jis nerado sau tinka
mos. j

Jonas Skrusdis, 8th. Street 
Tavern užlaikytų jas. Jo biznis 
tai Waukegano lietuvių vieta. 
nes ten jų betrūksta. Didžiu
ma arba ir visi Watikegano lie
tuviai jų aplankų,
neužmiršta lietuviųJ - 
šia kai jie ruošia parengimus. 

I Jo antrašas yra — Eight Street

Kas darė biznį per 
Sena Petrą

matyti, kad pas jį kas kar
tų daugiau energijos atsi
randa.

J. Yokubynas iš Toronto, 
Canada, taip smarkiai pa
sivarė pirmyn, kad keturis 
kontestantus pralenkė. Apie 
savo darbuotę konteste jis 
pats rašo šiame Naujienų 
numery.
Stanley Bertašius iš West- 

ville visų laikų buvo 14 nu- _
mery, bet dabar susyk už-Į £“^7 Z g™™ 
lipo 7 langėmis.

Ačiū visiems draugams 
kontestantams už jūsų pa
sidarbavimų, ir tikiuosi, kadi 
per ateinančias 3 savaites 
neliks nė vieno iš jūsų Non 
Gradus skyriuje.

T. Rypkevičia.

.tad ir jis 
labiau-

kegan, III.
Lietuviai paš lietuvius.

— J. Mačiulis;
906 Prescott st., 

Waukegan, III.

Kenosha, Wis

. širdin-ROCKFORD, ILL. 
gų ačiū tariu šiehis draugams, 
kurie parėmė mane užsirašy
dami Naujienas:

p. A. Tarabilda 15-kai mė
nesių; p. Tarabilda yra geras 
artistas teatrų lošėjas, be jo 
nelabai kada apsieiname.

p. K. J, Bardukas 15-kai 
mėn.; p. K. J. Bardukas pri
klauso daugeliui lietuvių orga
nizacijų.

p. J. širvinskas 15-kai mėn.; 
p. J, širvinskas yra daug pa
sidarbavęs Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoj 77 kuopai, o 
ir p-nia širvinskięnė yra daug 
prisidėjusi tam pačiam darbe; 
gi jų duktė Ona t yra gera tea
trų lošėja. k?

p. S. J. P. 15-kai menesių; 
p. S. J. Pi labai -daug pasidar
bavęs lietuvių tarpe.

p. J. Tamošaitis 15-kai mėn.; 
pp. J. Tamošafeai yra rimti, 
malonus ir draugiški žmonės.

p. R. Mitchęll 15-kai mėn.; 
p. Mitchell yra nepailstantis 
vietos darbuotojas.

pį J. šalucka 15-kai mėn.; 
pp. šaluckai ramus, rimti ir 
geri žmonės.

p. J. Livisky-Levickas f5-kai 
mėn. į. pp. Levickai yra geri, 
mandagus žmonės, turi savo 
farmų, yra išauginę šeimynų 
ir ramiai sau leidžia senatvės 
dienas.

p. B. J. Staphon-Staponam 
čius 15 kai mėn.; p. Staphon 
užlaiko Bernųrds Tavern adre^ 
su 1424 So. Main st. ir varo 
sėkmingų biznį.

p. Vosylius 15-kai 
Vosyliai yra seni 
skaitytojai ir šiaip
viški ir dratigiški žmonės.

p. M. Jankus 15-kai mėn.; 
pp. Jankai draugiški ir links
mi žmonės. i
Iš atsilankymo. De Kalb, III.

Atsilankiau į De Kalb, III. 
Pirmiausia sutikau senų savo 
draugų Mike Petrauskų. Kiek 
pasikalbėjęs jis suprato mano 
atsilankymo tikslų ir pareiškė: 
“Aš tave pavežiosiu savo au
tomobiliu”; dar šyptelėjo kų tai 
ausin savo moteriai. Leidomės 
daugiau mano senų pažįstamų 
atlankyti ir prie progos su 
Naujienų bizniu. Kiek pavaži- 
nėjtis, sakau: “Paleisk mane, 
einu savo7 giminaitį atlankyti, 
t.y. pusšvogerį J. Stankų”, Ne
leidžia, veža pas save namo.

Stigrįžę jau radome p-nių 
Petrauskienę pietus pagaminu
sių. -Tuomet supratau ką taš 
tylus šnybždėjimas į ausį reiš
kė. Skaniai; pavalgiau rūpestin
gai priruoštų pietų. Ir tariu 
širdingų ačiū už jutos.

Po pietų vėl mudu su Mike 
leidomės pas kitus draugus, 
čia gatvėj susitinku senų pa
žįstamų A. Baranauskų. Trum
pai pasikalbėjus A. Baranau
skas atnaujino.^ Naujienų pre-

numeratų 15-kai mėnesių. P- 
nas A. Baranauskas užlaiko 
valgomų daiktų krautuvę ad
resu 1015 Market st. ir varo 
biznį sėkmingai.

Atlankėme < 
draugų, ir Naujienas užsirašei 
p. J. Pavarotnikas 15-kai mė
nesių ; pp. Pavarotnikai yra se
ni De Kalb gyventojai ir drau
giški žihonės.

Atlankiau ir giminaičius 
Stankus, kurie leidžia du sū
nūs į mokslų, tai Danielių — 
į daktarus ir Waltėrį — į vais
tininkus. O pats tėvas, kiek pa
tyriau, liutosų laikų praleidžia 
prie bičių auginimo. Sakos ii 
jų kalbų suprantųs. Nežinau... 
bet žinau, kad J. Stankus kal
ba lietuviškai, rusiškai, lenkiš
kai, angliškai ir žydiškai; o ko
kia yra bičių kalba, to tai ne
žinau.

Tačiau jis tur būt yra spe
cialistas bitėms auginti, nes ir 
man išvažiuojant saldumynų 
pridėjo. T

Užsirašiusiėms per mane 
Naujienas tariu didelį ačiti. 
Prašau jus DeKalbiečius, ku
rie dar neturite Naujienų, už
sirašyti jas per mane arba at- 
sinaujint, prisiunčiant man ar
ba per M. Petrauskų, 1003 Lin
coln Highway, De Kalb, III.

Mano antrašas: Al. Savic
kas, 719 Lincoln avenue, Rock
ford, III.

— Al. Savickas.

Iš KONTESTO VEIKLOS

stėn- 
gar- 
kon- 
Pra- 
man,

mėn.; pp. 
Naujienų 
progresy:

Kenosha piliečiai visada 
giasi apginti savo miesto 
bę. Todėl ir “Naujienų” 

dar vienų, kitų | įeste negalima apsileisti, 
šau tad visus pagelbėti 
kad galėčiau kitus kontestan-Į: 
tus suvaryti “į ožio ragų”/Tuo L 
atveju jie negalės krutinės iš- L 
putę vaikščioti ir sakyti, kad 
Kenosha lietuviai tik daug ža
da, o maža padaro.

j Iki kontesto pabaigos jau 
nedaug laiko beliko, — netru
kus jis pasibaigs. Tojičl šia 
proga noriu paraginti viąus, ku
rie nori laikraštį . gauti nupi
ginta kaina per penkiolikų mė
nesių, pranešti man apie tai. 
Praneškite atviruku ar kaip 
kitaip, o aš visada busiu pasi
rengęs jums patarnauti, —- Už
rašyti “Naujienas”.

Ii ; ’ 1

Paskutiniu laiku užsirašė 
“Naujienas” visi gerai žinomi 
piliečiai. Tariu jiems didelį že
maitiškų “dėkų”. Štai kam no
riu “dėkų” pasakyti:

A. T. Jankus, Kenosha Boi- 
ler Co. savininkas. Jo dirbtu
vėje yra gaminami visokios rų- 
šięs geležies dirbiniai, dagi dar 
lys laivams. P-ia Jankus .yra 
žymi vietos dainininkė. Ne tik 
kęnoshiečius ji daug kartų sa
vo gražiu ir malonių balsu yra 
linksminusi, bet yra dainavusi 

| ir didžiuliuose parengimuose 
Chicagoje.

Ponų Jankų, sūnūs mųkosį 
Wisconsin universitete. Jis stu
dijuoja inžinierystę. Vadinasi, 
seka savo tėvų. Duktė gi moko
si Northwestern universitete 
dramos.

A. Pūras yra nepamainomas 
muzikantas musų parengimuo
se. Kai reikalas yra, tai jis ei
na ir chorvedžio pareigas. 
Dratige su ponia Pūras jis daug 

[energijos padėjo besidarbuoda
mas prie Dailės Ratelio.

VI. Jakutis laiko moderniška 
valgomų daiktų krautuvę. Drau
ge su ponia Jakutiene jis visa
da pasiryžęs mandagiai savo 
kpstumeriams patarnauti.. Ten
ka labai abejoti, kad ta krau
tuvė pereis į kitas rankas. Juo 
labiau, kad jų sūnus studijuoja 
komercijos mokslų ir pagelbsti 
modemiškai krautuvę tvarkyti.

J. šimanauskas yra tikrai 
nuoširdus Kupiškio pilietis. Jis 
laiko puikiai .įrengtų tavernų. 
P-ia šimanauskienė yra gimusi 
Amerikoje, bet labai gražiai 
lietuviškai kalba. Pas ponus 
šimanauskus visada malonu yra 
laikas praleisti.

J. Šulskis yra, taip sakant, 
visokio draugijinio veikimo šu
las. Organizacijose jis yra la
bai aktyvus. O kadangi nesibi 
jo darbo, tai dažnai yra skiria
mas į visokius komitetus. Duk
tė taip pat mėgsta visuomeni
nį Veikimų. Ji yra gera pianis
tė, o netrukus bus gera slau
gė, — tos profesijos ji mokosi 
Milwaukee mieste.

H. Labanauskas 
(6631 — 11 Avė.)

J. Yokubyno žodis
Brangus Naujieniečiai, —. 

šiandien aš biskutį “pasispar- 
džiau” ir štai prisiunčiu j tirps 
čekį keletui prenumeratų.

Nors musų kolonija neperdi- 
delė, visgi “Naujienas” mylim 
čių žmonių randasi, ir aš ga
lėčiau “N.” daugiau pasidar- 
buot, bet visa bėda ta, kad 
man prisieina dirbtuvėje* išbū
ti ligi 10 vai. vakaro, kas, be 
abejo, mano pasidarbavimų pa
prastais vakarais sutrukdo. Sek 
madieniais įvairus draugijiniai 
reikalai, ir taip laikas ir pra
bėga. Bet aš turiu viltį, kad 
ligi pabaigai šio kontesto de? 
“pasispardysiti”.

— J. Yokubynas.

Kontestanto J. Ma 
čiulio darbuote, 
Waukegan, III.

Tariu padėkos žodį drau
gams, kurie mane rėmė šia
me Naujienų konteste užsira
šydami dienraštį Naujienas:

Pranas Mačiulis, ūkininkas, 
Waukegano gyventojams gerai 
žinomas, nes netoli miesto
vena adresu Liwes avenue, Rt. 
1; Box 10, Waukegan, III.
* Antanas Kapturauskas, ša- 
pos darbininkas, geras Naujie
nų patriotas ir pritarėjas.

Ignas Povilaitis, ktirs 
porų metų atgal nuvyko Į

gy

apie
Lie-

Šie žmones darė biznį per 
Senų Petrų:

Frank Kairelis, 5858 South 
Ashland avenue, F. Bulawopa- 
Įrapijęnas, užrašė dvi Naujie
nas savo draugams Kl. Strums 
kitii, 4024 Pulaski st., Indiana 
Harbor, Ind., ir M. Petruševi
čiui, 6914 So. Westem Avė.

Draugas Frank Kairelis yra 
geras tautietis, priklauso Chi- 
cagos Lietuvių Draugijai, Su 
sivie.nijimui Lietuvių Amerikoj, 
užlaiko dvi gerai įrengtus ta
vernų biznius—vienų jų aukš 
čiau minėtu adresu, o kitų ad 
resu 6746 So. Ashland avė. 
Per paskutinius du kontestus 

|drg. Frank Kairelis užrašė po 
5 Naujienas per Senų Petrų, • 
kad tik Petras laimėtų, ir sa
ko, jogei ir šiemet tos kvotos 
laikysis. Ačiū drg. Kaireliui.

E. Petraitis, The Chicago 
Tribūne darbininkas, pašaukė 
Senų Petrų per telefonų ir at 
naujino Naujienas.

Ch. Kasiliauskas, 3364 So. 
Halsted st., užlaiko gerai iš- 
[puoštų tavernų, kur visuomet 
randasi geros rūšies degtinė, 
alus, cigaretai, cigarai ir duo 
dama mandaugs patarnavimas 
Patys pp, Kasiliauskai yra 
draugiški žmonės, Naujienų h 

peno Petro geri rėmėjai, kurie 
užrašo po kelias Naujienas į 
Lietuvų ir sau.

Vera Kasiulienė, 6227 South 
Ashland avenue, Queens Tavern 

[savininkė, atnaujino Naujienas;
Stella Shuranienė, 2906 So. 

Union avenue, tavernos savinin
kė, davė garsinimų. Neužmirš 
kitę. šios ponios užeigos.

Mrs. Adams, 3738 So. Hal
sted street; ji užlaiko tavernos 
ir valgyklos biznį, davė garsi 
nimų ir užsirašė Naujienas į 
Michigan valstijų, *

»F. Fernart, 2446 Wetft 71 
street, užlaiko gražų tavernos 
biznį, kur yru visuomet geros 
rųšies degtinė, alus ir teikiama 
mandaugs patarnavimas.

M. Mačiukevičius, 1036 East 
st.; pp. Mačiukevičiai yra pla 
čiai žinomi Burnsidėj kaip se
ni draugijų darbuotojai, drau
giški žmonės ir tavernos biznie
riai.

Fr. Zalpis, 5257 So. Princeton 
avenue, užlaiko bučernes ii 
grosemės biznį, kur visuomet 
galima gauti šviežios mėsos ar
ba groserio už prieinamų kai 
nų.

J. Zemktis, 5059 So. Wells 
street, užlaiko tavernos biznį, 
kur visuomet randasi gera deg
tinė, alus, cigarai ir teikiama 
mandagus patarnavimas.

Visiems, kurie kokį nors biz 
nį darė per Senų Petrų, tariu 
širdingų ačiū. Reikalui pusėjus 
garsintis ar atnaujinti Nau
jienas šaukie Senų Perų tele
fonu—Canal 8500 arba laišku.

—Senas Petras.
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SUSIRINKIMAI

Gegužes 2 dię

32c

Winewood Beer Garden PADĖKAVONiš

šeštadienio vakąrą, Neffo svetainėje, 2435 Go

nes phbiAu
zemeje

jį^&įįįįi

Vėl pasiūlo moterims gerus 
maisto produktų bargenus

Jono;iir Bronės Ką 
valiauskų 15 m. ve 
binio gyvenimo su 
kaktuvių bankietas

Sūnūs
Gimines

Stepono Demb- 
draugai ir. pą-

Salutaras Druggist and 
Chemical Company

• A different, delicious 
flavor! Time-honored in- 
gredients of mąyonnaise 
aųd old-fąshioned boiled 
tįressing, ęombined in a 
new way. Try it! #

SIŲSKIT PEK 
NAUJIENAI 
PINIGUS LIETUVON

Vįųewood Beer Garden
Musų užeigoje visados randasi ge 
ros 
garai, i * 
mandagus 
gijoms! 
parengimų!

Pete Young yra draugiškas 
žmogus, Chicagos Lietuvių Dr? 
j,os narys. Jo užeigos garsini
mas eina Naujienose kasdien.

Pocahan
6 tonai ar daugiau $7..3O tonas 

Smulkesni $7.05 tonas

ATTO
Valan

Preferred by > 
millions . 

to mayonnirise

Archer avė. ties O’Henry Park. Pradžia 12 vai. dienos 
Joniškiečjų parengimai visados esti rūpestingai parengia
mi, todėl užprašome sayo kajpiyųųą ^agariečįus, gruz
diečius, Skaisgiriečiųs, Me&kuitięČjus, KrukieČius, ^a- 
Bvintiečiųs ir visus musų draugus dalyvaut. Dėdė B. Vai- 
tekuoas,.

namų statytojai 
šimtai užganėdintų

BRIDGEPORT 
plačiai žinomus 
nierius 
bar randasi naujoje 
antrašu 3659 So 
Vieta yra daug didesnė ir pa
togesnė, taipgi naujai įrengta.

Verta pastebėti, kad p. Wir- 
ba yra mėsos bizny nuo 1924 
metų, Prieš tų laikų jis dirb
davo taipgi prie mėsos biznių 
pas kitus biznierius.

Linkėtina jam pasisėkimo 
VBA.

Paul Wirba perkėlė biz 
nį į naują vietą

■egužes 1, o cją- 
Kazimiero kapi- 

amžinai nutilęs ir nega

paskutini pą-

geros rųšies 
cigarai CMlra CyriTITATuA EJ. 1.

Tel. CanaI ?£22

12:15 v. dieną, 
n., suląukęs puses am- 
gimęs Lietuvoj perpečių 

.. if Gęlvonių par. Amerikoj 
išgyveno 30 męty. Paliko di- • Įw 
paniją, po tėvais Martinkiutę,

alla, žentą Louis jų 

Teodorą Virsulį, Je-

Bernaitį ištiko ne 
laimė

randasi 
Laidotuvės 

/ 9 d. 
•v.‘My 

1644 Wabansia avė., pa 
bažnyčią, kurioj atsl

Sunkiai susirgo Juo 
zas Mockus

: Lietuvių Vyrų ir Moterų Pašalpinio Kliubo mėne- 
usiripkimas įvyks sekmąęĮiąiįį, gegužės Į0 dieną,

1 vai.
Visi nariai malonėkite atsilankyti ir atsivesti 

parių, nę$ įstojimas yrą ląbąį pąlengyintas, būtent 
nuo 16 iki 25 metų priimami be įstojimo mokės 
asmenys amžiuje nuo 25 iki 45 mętų prilipami už

Gegužės 9 d. sukanka 5 metai 
kai gyvuoją Northyvestsaidps 
Moterų Kliu'bas. šiame kliubo 
yra susispietusios visos pažan
gios ir darbščios Nor^hsaid^š 
moterys. Kad atžymėti < sayo 
organizacijos 5 metų sukaktu
ves, kliubietės rengia šokius sti 
užkandžiais ir dovanomis gegu
žės 9 d, Mel Roy svetainėje, 
ant kampom.jDąmen ir North 
avė, Pradžia 8 vai. vakare.

— Vįsįęips 
bučeris-biz- 

Paul Wirba, da- 
viętoje 

Halsted St.
Spripg Jnn, prie 82 gatves 

ir jįeąn avęnue, Tad m ęp- 
Kučinskų nuosavybė. &io|e už
eigoje yisuomot gausitą gęrps 
rūšies dagUųės, alaus, cigąrų, 
cigąretų,-šviežio sūrio, sviesto 
ąr suvalkiškės kapsižkos var
škės. Mat p-nią 
turį gerų Jęrsey karvę, kuri 
tiek daug pieno duoda; kad jo 
užtenka ne tik gęrti, bot ir sū
riams ir sviestui. Daržas pik
nikams, išvažiavimams a^ba 
parems veltui, Neužmirškite 
Kučinskų Užeigos. Jie garsi
nasi Naujienose kastiem

—Senas Pet/ąs.

, 25ounces25<?

;ąęįau joje bųyp didelis susi
grūdimas. ’• !

Prie skanių valgių ir gėrimų, 
prie geros muzikos ir draugiškų 
pasikajbėjimų visi gražiai pra
leido laikų.

Už skaitlingą atsilankymą pp, 
Kavaliauskai taria visiems sve
čiams i* viešnioms širdingą 
ąčiu. —Senas getras,

rūšies degtinė, vynas, alus, ci- 
cigaretai, vištienos pietus ir 

patarnavimas Atydadrau- 
veltui daržas dėl visokių 

Savininkai
WM. DAMBRAUSKAS IR 

BERTHA KINDER
6 blocks West of Kean Avė. on Ar

cher. Tel. WillQw Springs 43.

Musų ųi 
skanus * užkandžiu. _____
šokiu veltui, draugijoms. ipv 

mams ir narėms. Savini
KUCHINSKAI

nais, gauna pigiau, taigi ir sa
vo kostumeriams gali parduoti 
r parduoda - pigiau.

šeimininkės turėtų pastebėti 
didelius tų krautuvių užrašus: 
Universal Food Stores. Tai yra 
moderniškos krautuvės ir savo 
kostumeriams teikia atsakantį 
patarnavimą, (Sp.)

To prašo Uetuvosbonėsir 
pataria Lietuvos banhr

CIGĘRO
ną, šeštadienio vakarą, įvyko 
graži pp. Jono ir Bronės Kava
liauskų (1247 So. Cicero avė.) 
15 metų vedybiniam gyvenimui 
paminėti parė. Kadangi pp. Ka
valiauskai yra draugiški žmo
nės, tai įr svočių atsilankė 
daug. Svečių buvo taip svetim
taučių, taip lietuvių. Nors PP- 
Kavaliauskų užeiga yra erdvi,

North Westsides mo 
terys švenčia

Gegužės 10-tą d. 1936 m. įvyks Teisybės Mylėtojų Draugystės 
mėnesinis. sųsirįpkimus Cbicągps Rietuvių Ąųditorijoj 
3133 S°. Halsted St. 12-tų vai. dienos. Nariai prašomi 
skaitlingai dalyvauti, nes yra svarbių reikalų. SL Narkis, 
sekretorius.

Kupiškėnų Kultūros Draugij

BRIDGEPORTAS. — Sun- 
kiai susirgo jaknų įdegimu 
Juozas Mockus, 3440 So. WaĮ- 
lace St. Dvi savaites jis išbu
vo šv. Kryžiaus ligoninėje. 
Dajuar j^u randasi namie, bet 
vis nesijdučia SĮveįkąs,

J. Mockus yra riipto budo 
žjpogus, prįtarįųs socialistų 
darbuotei ir Chicagos Lietu
vių Draugijos narys. Veliju 
jam greitai pasveikti.

—l^iękufis..

21 Piące Tavern and Ępstaų- 
mnt, ?oj West 81 yrą nuo
savybė pp.. Antano įr Ągnęs 
Stųkas. šioje užeigoje visuo
met randasi geros įr šviežios 
mėsos ir cMovių valgių už 
prieinamą kainą., Laikoma se- 
ros rupios degtinė, alus, ęįgą- 
rai ir cigaretai. Teikiama man
dagus patarnavimas.

*
.Įstaigos garsinimas ęįpa Nau

jienose.

PETE’S INN
Mąno užeigoje visados randasi pe- 
ros rūšies degtinė. Garden City alus 
cigarai^ cigaretai, saldainių, šalta- 
kųšės, ( užkandžiai ir mandagus pa
tarnavimas. Užeiga prieš lietuviu 
tautišku kapinių vartus. Kviečia 
yisųs savininkas.

PĘTE YOUNG 
ą2-nd ąnė Kean Avė.

SąJntąras Dryggjst ąnd Che
mical Coįnpapy randasi adresu 
639 West 18 stree.t.

Salutąras Riteris yra viepus 
goriąųsių įtarių 4Š - Visų,., ko
kie šiandie, randasi markete. 
Jis yra žinomas kąipo gera gy
duolė vidurių ir kitiems nesmą- 
gumams pašalinti. Plačiai par
duodamas aptįekose ir vartoj ą- 
mąs tavernose, geras gerti su 
degtine arbą be degtinės. No- 
redąmi įsigyti bitėrio prašyki
te Sąlutarąs biterio.

žiūrėkite į Naujienas, nes tos 
įstaigos garsinimas eina kas
dien Naujienose, ir čia rasite 
platesnių informacijų.

A. A. JOSEPH TVASILKUS, 
kuris mirė dieną bal. ir pą- 
laidotas tapo 
bar ilsis Šv. 
nėse.
lėdamas atsidėkavot tiems, ku
rie suteikė jam paskutini pa
tarnavimą ir palydėjo ji i tą 
neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jo prasišalinimą jš musų 
tarpo, reiškiame giliausią pa
dėką dalyvavusiems laidotuvė
se žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams. Lėkąvoja- 
me musų dvasiškam ' tėvui, 
kun. Baltučiui, kurs atlaike įs
pūdingas’ pamaldąs už jo sielą; 
dėkavojame graboriui Pavla- 
vičia Undertąjdng Cp., kuris 
savu geru ir mandagiu patar
navimu garbįpgaį nulydėjo ii 
1 amsinastj, o mums palengvi
no perkęsti nuliūdimą ir rū
pesčius, dėkavojam gėlių ąuf 
kautojąms, mišių' aukautojams, 
grabnešiams ir pagalios dė
kavojame visiems dalyvavu
siems ląidotuvėse čigonėms; o 
tau musu mylimas teveli sako
me: ilsėkis šaltoj

Npliudę lieka,
Duktė, žentas.

CONKAD
PHOTO §TUDIO 

420^^rdSt. 
Englewood 5883-5840 
Fotografiją yrą amr 

Žiną ątmintįs.

STEPONAS DEMRAUSKĄS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės' 4 d-. 12:15 v. dieną, 

žiaus 
kaim. Į 
delianie nuĮiųUime moterį Ste- 
paniją, po tėvais Martinkiutęj 
2 sūnus Adomą įr Alfredą, du
kterį Stell'a, žentą Louis ,ių 
dukterį: SalĮy Cecerius, 2 pus
brolius: Teodorą Virsulį, Je
ronimą Virsųlį ir gimines, o 
Lietuvoje seserį Kazimiera įr 
dėdė Pranciškų Dembauskus

Kūnas pašarvotas randasi 
1929 Fowler St.
Įvyks šeštadienį, geguži 
9 vai. ryto iš namų i 1 
kolo 
rąpijos v ... ..
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į šv.1 Kazimiero kapines.

Visi A. A. 
ausko giminės. 
žvstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinmą

Nulįudę liekame, 
Moteris. Sūnūs, . Duktė, žentas, 

Pusbroliai ir Giminės.
Ląidptuvėse patarnaują Lai’- 

dotuvįų Direktorius Tnomaą 
Gibbons, tęL Ąr^tįin 04^0.

JMUDGEPOĘTAS, — Tre
čiadienį po piet p, Tverijono 
6 metų supus, 3342 Lituanicą 
avenuę, žąįdė kartu šu ’kai- 
|nypų mergaitėmis sviedinį 
(bolę). Sviedinys įpuolė į vie
nų kiemų. Mergaitės užkėlė 
hernąįtį ant tvoros, kad jis 
nusileistų į įdėmų ir iš tęn] 
paimtų sviedinį. Bet kieme 
butą šuns, kuris ir užpuolė 
bernaitį draskyti. P-nia Ur- 
nęžienę išgirdusi vaikų kliks- 
mą išgelbėjo berniukų. Nuken
tėjusiam vaikučiui buvo su
teikta daktariška pagelba St- 
Paul’s ligoninėje. Vakar, t. 
y. ketvirtadieny, berniukas 
jąu vąiįštįpęjo. Laimė kad gi
lių žaizdų berniukui nepadą- 
ryta. Šuo paimtas į dispensijų.

—Niekutis.

F. M. A. Insurance Company 
Paskolos. Finansuojam sulig su jū
sų įplaukomis. Lengvus mėnesiniai 
išmokėjįmąi, Pasitarimąs, Brię- 
žiniai ir Apąkaitliavimas DYKRAI!

H. M. ZEMON CO.
30 No. La Šalie St., 

Tel. STATE 7092 
Atsakomingi 

nuo 1916 — 
kostumerių.

Atdara iki'8 vai. vakare.

CBAKING 
POWDER

Šame Price lodau.

NiežCjimo, ISbBrimų ir Dedervines—• 
Žemo greit palengvina ^^ųsmus nuo 
sušvelnina iritaciją ų^io spuo-
8ru ir panašių odos n^vęiUumų. ^25 
metus Žemo vartojam## ir gir4#ipas 
milijonų kaipo švarus ir ęaVR# TĄ1®* 
tas prašalinimul otįos įp|#UJų. Pair
tas Good Housekeeęiųf ĮĮureau. Ną. 
4874. 35c. 60c. ir $1. v(|į 
kal užlaiko.

ir^hetuvai^ą.

Arthur Glassford 26 m. ir 
Alice Karbowskį 26 m.

Frank Macenas 28 m. ir Stel- 
la Januška 25m.

Charles1 Syrewicz 30 m. ir 
Helen Mukules 24 m.

82th and Kean Avė. Willow Springs
I-.Į.I

mėnesinis susirinkimas įvyks 
nedėlįoi, gegužės 10 dienų, 1:30 valandų popiet, p. švel
nia naįnuose adresu 2419 West 45 Street, pirmos lubos. 
Visi malonėkite dalyvauti, ba yra labai svarbių reikalų 
ąpsvarstyti. •

SPRING INN
žeigoje visados geros rūšies

draugi
parėms.

Pete’s Inn randasi prie 
gatvės ir Kean avė. Tai 
Pete Young nuosavybė. Čią vi
suomet galima gauti geros rų 
šies degtinė, alus, cigarai, ęį 
garėtai, šąltakošėį saldainiai 
Teikiama mandagus pątarnavi- 
mas.

Tavernos
Kur Susirenka Lietuviai

Winewood Bper Garden, šeši 
blokai į vakąrųs nuo Kean avėt 
Tai graži rodhauzė ant kalne
lio miške, apie bloką tolump 
nuo Archer ąve. Yra pora ąk~ 
rų gražaus daržo, kuris veltui 
duodama /piknikams, išvažiavę 
mams arba parėms. Vidury dąr? 
žo prūdas, kur žuvis nardo vi
sados. ,

šios užeigos savininkai yrą 
Wm. Dambrauskas ir Bertha 
Kinder.

iĮstaigos garsinimas eina Nau
jienose kasdien. , ’

Žęs 9
šL Bus programas ir vįkarfehė, Įžanga tik 50c. 

asmeniui. Visi kyiečiamį atsilankyti.
Ghicągos Lietuvių Vyrų Choras repgįą vakąrą šeštadienį, gegu

žes 8 Nęffp svtainej, 2435 Sq. Leavitt st. Įžanga 
asmeniui tik 50 centų- BUS išpildytas gražus programas, 
o ir vakarienė bus suteikta. Chprp rėmėjai ir sirųpatiza- 
toriąi kviečiami dalyvauti,

Jenįškįąčįų Labdarybės ir Kultūros Kliubo piknikas įvyks šok*

cioj
name, 333 S. Ashland Blvd. Malonėkite
Valdyba.

Garfield Parį
sinis
Lawler Hali patalpose, 3939 West Madison st 
popiet.
naujų
nariai

... ties, o

TARP MUSĮJ 
BIZNIERIŲ

II II ĮĮII|I 1IĮIJIU

Universal Fooc| 
Stores

pak. 19^ 
sy'," 19£

Universal Food Stpyęą pra
nešu lietuvių yįsųomenei, jo- 
gei jie rengia dįdel} pikųikų 
sekmadienį, liepos 26 dieną, 
The Oąks Darže, Archer ir 
126 St. Lįetųyįams žinoma 
vieta. .■

;• H"- ' ‘ 1 ■"

Jie prašo, kad tų dienų nie
kas ‘ Jcitąs nerengtų piknikų, 
kad nepasidarytų hereįkąlin- 
gų lenktynių- .

S AT LAVf 
restern Avė., 

ien nuo 3:30 po piet 
I y. vak. Subatoj nuo 12 iki 

6 :Q0 vakare.
188 W. Randolph St.

ien nuo Q:00 ryto 
10 po pigt.

""" .......

LOTŲ SAVININKŲ 
ATIDAI!

Budavokit Dabar!
Mes firiąnsųosiin ir pąbųdąvo- 

sim ant jūsų i|mQkėtois ' žemes, 
niekad daugiau nebus taip leng
va pasistatyti namą, kaip dabar. 
Jūsų naujas namas bus suplanuo
tas ir smągųs. dėl ąlis įr jąsų 
šeimynos.

Be {mokėjimų!

“GOLD DUST”
'■gILVER DUST" ......... 

' į

“GOLD DUST” švMiimri pąųderis ..... iZZ...... „.........T 2 uT^
J__________ Mes priimąm švęitįmo pąųdęrio kupopus, __________

$100.00 CASH KAS SAVĄITE—-TAUPYKITE MUSU 
PELNO PASIDĄLlNjMp KUPONUS.

/ PIRK NUO

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS
PENKTADIENY IR ŠEŠTADIENY, 8 IR V 

Pas Midwėst Stores”

21st Place Tavern 
Restaurant .

Stekai, porčępąi ir Iptį šilti valgiai. 
Bismark alus. L”.“ - *• - 

degtinė ir cigi 
ANTĄNAS IR ĄGNI 

Savininkai 
W? 2Įpt Place T

Petęr Pranskus Tavern 
Musų naujai atidarytoj ir gražiai iš
puoštoj užeigoj yisą4oą randasi ge
riausios rūšieą degtinė, vynas, ąlus, 
cigarai, užkandžiai ir mandagus patarnavimas. Kviečiame visus drau
gus, pažįstamus ir Marųuette Manor 
gyventojus atsilankyti i musų užeigą 

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

Tei, ąepublic 8401 
Grane Coal Cę, 
5332 S. Long Avė.

gūžes
Arche:
A. Vii

Mornįng Stąr Ęliubąą laikys mėnesinį susirinkimų gegužės 7 
dieną, 8 vai. vak. kliubauzėj 2007 North Avė. Draugai 
malonėkite dalyvauti susirinkime, nes yra daug svarbių 
reikaliį aptartį. Mt rašt,

Kriaučių Lo^alo 26? A. C, W- pf A. susirinkimas įvyks pėtny- 
d. gegužės, 7:30 vai. vak. Amalgamated Centro 

visi dalyvauti.

Siunčiam Gėlos Telegramų i Visas 
Pasaulin Dalis 

LOVEIKIS 
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuyėmte. Ęankiętąms 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted St.
Tel. BOUlevard 7314

—..... .'.u.i.IHM

Kaip matote, kiekvienų penk
tadienį telpa Naujienose grabus 
skelbimas Universal Food krau
tuvių. Tame skelbime nurodo
ma maisto produktų bargenai. 
Moterys, o ypąč tos, kurios 
skaito kasdien Naujienas, tu
rėtų lankyti Universal Food 
Krautuves.

Reikia atsiminti, kad šios 
krautuvės yra vedamos koope 
racijos budu. Jos turi savo san 
dėlį. Perka tavorus vagonais. 
Suprantamą, prikdamos • vago-haujoje vietoję.

24^.;sv...QC|W 
maišelis WMM.

....... Pakelis 10c

K-4VA “Midwest” De Luxe sv. ken. 25c 
“SUPERIOR” GRYBAI šmotui ir Koteliai 2 unc. ken. 2 už 17c 

i<Snider,s>, GHILI SAUCE ..............  12 unc, bunka
MMidwest” Ęxtra Sijoti ŽIRNIAI No. 2 kep. 2 už ,ae«
“Midwest” SWĘET CORN No. 2 kenąi g ųž

Q įoPCėntų VĘRTĖS Už 

Special Deal in a Shopping Bag._________________

KNOX JELL Visų Skonių ........................... 3 įtyp
“Larsen’s” RĄBY FQODS 3 kenaį 230
Ą?niour's “STAR” PIGS FĘĘT 14 unc, <Ižiani<i Į8^ 
"Morton’s” LEMON FLAVOR .......  8 unc. bonka
Šviežiai Iškepti GINGĘB SNAPS   ...... ..... 7..... 16^
SHREDDED WHEAT ....  ........... ................ pak, 12t
DYKAI! Magic Flpwer Garden su 
"CAMPFIRE” MARSHMALLOWS ... 
PARISIAN NOUGAT SALDAINIAI 
Naujieji Texas
GELTONI CIBULIAI ........ ....... 3 #v. 10c
KOPŪSTAI Nąuji Texas..... ......... 3 sy. 11c
’-Simkist" SAEDVS NAVEL ORANŽIAI did.:17b fe- gg# 
“Midivest” LAŠINIŲ PĄLTIS visa ar puse sy. 33# 
“PABSTETT” CHEESE FOOD ąpvaĮ. pak. ĮĮpį 
"Daisy” CREAM CHEESE 3 unc. pak. g už ĮSy 

SATJNA” 3 pąk. 14£ 
g >iž 17y 

170 
23^ 

3^ž~170
Ž 90

“ELMDALE” HAND PACKED
TOMATĖS......t ..į
‘PILLSBURY*S*^ 'BEST ’ ’

MILTAI 5
“PILLSBURY’S” KARINA ....

Lietuvių Draugus ir. Pažįstamus 
atsilankyti

Nedelioj, Gegužes 10 dieną
i Pirmą šiemet

Birutės Daržo Atidarymu
Prie 79th ir Archer Avenue

Įžanga visiems veltui. Bus gera orkestrą šo
kiams ir galėsite smagiai pasilinksminti ant 
tyro oro. Visus užprašo

MRS. MAKUTENAS, 
Savininkė Birutės Daržo

“La France” pak. 8c
'■Little Boy Bliie” LOZURKAS .........
‘‘Little” Bo-Peep” AMMONIA 8 unc/
“Little Bū-Peep*’ ĄMMONIA kvorta
palmoliVe muilas ........... :
“OCTAGON” CLEANSER
^ėTfcoN,’ 'yįlDO mūTlas -....
SUPER SUDS 3 re«. pakeliai 26c Dideli pak. 190

DIDELI PAKĘLĮĄI

v j. u pm. n. "w u ii u a Ji 1111

Lokįškčnų Kliudo mėnesinis susirinkimas įvyks penkMwi» £e" 
8 .d., 8 vai. vakaro p. F. Micko krautuvėje, 4146 
Avė. Esantys ir nauji nariai kviečiami atsilankyti.

ItcMng
MILLIONS oi- HUUNDS HAVt HttN 

USED BYOUR GOVERN NfEHt 7.

y—-----------------— ------ - ---------------- - --------—-r-----------------------r,-------- T-.------------- - ------- ----- ------------------------------- —
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CLASSIFIED ADS

garsus

Joniškiečiu Klubo
Furnished Roomsišvažiavimas

’aąkolosFinansai

MORTGIČIUS

Miscellaneous

VISOS Vištos deda ŠVIEZIUSkiauSinius!
M VISI eismui iln SVIEZŲS!

Rakandai-Į taisai

Visi sako

cigaretai yra geresni negu seni

sako TAIP”!Visi

Dvi eiles

Old Golds

steam

Established 1760

CLASSIFIEDADS

© P. Lorillard Co., Ine,

9 mylios nuo

iš Chicagos istorinių 'vietų,' tu
rėjusi įdomią ir garbingą pra

. 8.50
$3.50
$6.50
$5.50

$12.50

ir tei- 
atlikti

blčties 
pagei-

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

Šiandien paskutine 
diena rezervacijoms 
“Pirmyn” bankietui Business Service

Biznio Patarnavimas

IŠLAUKINfi EILfi 
/‘CELLOPHANE” 

Atsidaro iš Apačios 
VIDUJINĖ EILfi 
“CELLOPHANE” 

Atsidaro iš Viršaus

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

Business Service
Biznio Patarnavimas

REIKALINGAS kriaučius—geisti
na, kad butu patyręs prie moteriškų 
ir vyrišku taisymu ir prosinimų. At
sigaukit Naujienos. Box 440.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

res k
Stprės1 .
Tenai jus rasite visas speciales ver 
tybes. kurios yra Šiandien 
nose” -t : 
garsinime.

lakūno
atvyko iš

nai
joj vietoj

pro^Amas. Po 
trumpų kalbų 

kuriems gros G.

2 EILĖS, DVIGUBAS “CELLOPHANE” 

paiaikp juos Dirbtuvės-Šviežume
RINKTINIO DERLIAUS TABAKAS

• • '■ ■ ' i

padaro juosLabiau-SuŠvelnintais

PATAISYK 
RYNAS

ĖusinessChances
Pardavimui Bizniai

Sekmadienį choras rengia iškil 
mes rėmėjų pagerbimui

UNIVERSAL STORAGE 
' V. BAGDONAS. Sav.

Local and Lcng Distanre
Furniture and Piano Moving

3406 S. Halsted Stręef
Phone Yards 8408

Vietoms užsakyti šaukite rr 
Steponavičius Lafayette 7552 
arba sekr. p-lę Mildą Baronas 
Canal 8500

PARSIDUODA KEPYKLA. 2238 
West Cermak Ęoad.

Help Wanted—Malė 
^Darbininkų Reikia

Naiijiehų piknike

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

Pirmyn” cho

iš savaitinių reguliarių 
__ _ _ j” i'špardaviminėji-

REIKALINGAS partneris i pekar 
nes bizni-—kuris supranta biznį— 
Šaukite Yards 5379.

urmo sandėlius, ir, dėlto, kad 
, prekės yra 
kiekviena šei-

PARSIDUODA pigiai grosernė, 
kendžių ir ice creamo krautuvė, se
niai išdirbtas biznis Bridgeporte. At
sišaukite Vietory 5206.

Tarp svečių, kurie jau užsi
sakė vietas bankietui, yra dak
tarai Yuška, Vežei, Strikolis, 
Juozaitis, pp. Gugiai, Haughta- 
lingai, J. Mackevičiai, Nekro
šiui, Narvidai ir daugelis kitų.

Svečiai bus pavaįšinti skania 
vakariene, kurios laiku įvyks 
ir muzikalia 
programo i 
įvyks šokiai, 
Štephens orkestras

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

Gerai pripildyta 
Indauja!

nes ji žino, kad

daržų, žolės ir t. t. 
_  

Pristatom anglis.
STANLEY GAVCUS, 

7118 S. Talman Avė. REPublic 6051 
Chicago. III.

RENDON fomišuotas kambarys 
dėl vyro ar moters—2 šeimoje. 6938 
So. Campbell Ave„ Prospect 0144, 
1-mos lubos.

— EXCHANGE — 
Mainysiu lotą ant automobilio,

PARDAVIMUI STAND, prie pat 
“Sauk Trail Lake” prie pat Chica
go Heights, Storas ir du kambariai 
gyvenimui, ir 10 laivuku pasivaži
nėjimui, 
fornišiais 
Renda, 
metus.
bar gali pirkti viską už $1000.

J. T. NAGRECKI
401 E 69th Street Chicago. III

Joniškiečiai šią savaitę karš
tai meldžia Merkurijaus, kad 
suteiktų gražų , ir šiltą orą. 
Ypač tuo yra susirūpinę Vikto
ras Kazimieraitis ir kiti komb 
tėto nariai. .

Ir štai kodėl: gegužės 10 d. 
Shady Tree (p. Juozo Spaičio 
darže) įvyksta Joniškiečių L 
K. Klubo gegužine.

Rengėjai tikrina, jog kas tik 
atsilankysrį1 joniškiečių pavasa 
rinį išvažiavimą, dafe turės “ge
rus laikus”. • Bus gera muzika 
šokiams. Be to,’ibu$ užkandžių 
ir visokių g’SrimųpiPrfedu iš jo
niškiečių krūtinių išsiverš gar 
sus' bąlsaį dainos ^pavidale. Jo
niškiečių dainoši tikrai skambės 
po Willow Springš miškus.

AUGĖS VYRAS 40-50 metu am
žiaus padaboti bara, nereikia paty
rimo Turi būti nevedes, mokėti 
skaityti ir rašyti angliškai ir būti 
svetaunas. Kambaryj,/užlaikymas ir 
alga. 5702 W. 65th‘ Št.

14000
Gerame stovyje. 

Atsišaukite 
3601 So. Union

P-nia ^Vaitkienė
Waitkaus motina, - 
Milwaukėe į Chicagą atsisvei
kinti su savo įduktere Mrs. Rus- 
sell. Motina ir duktė neužmir- l 't ■ - 1 ■šo ir pas manė'ateiti ir paša* 
kyti ; “iki pasimatypių”.

, P-nia Waitkienė mano už po* 
ros dienų grįžti į-- Milwaukee. 
Bet ketino vėl sugrįžti su sa 
vo jauniausiu sunumi Vilimu1, 
dalyvauti

PARSIDUODA 5 kambariu frame 
—visiškai moderninis. Lotas 30x125. 
Kaina $2000. Igsimokėjimai. William 
Jerpe, 3113 W 111 St Tel. Beverly 
7680.

Bronės Senulis gimi
mo dienos siurpraizo 

bankietas

Vardadienis ir gim 
tadienis

P-lė Bronė gavo gražią dova
ną — rankinį laikrodėlį.

Ūž taip skaitlingą atsilanky-, 
mą svečių ir už šią varduvių 
puotą ir dovanas taip p-lės Bro
nės tėvai pp. Senuliai; taip ji 
pati taria visiems širdingai 
ačiū. -‘-Senas Petras.

CARR BROS. VVRECKING CO.
(Ine.)

Parduodame Visokios Rūšies 
ANTROS RANKOS BUDAVOJIMUI 

MEDŽIAGA:
Nauja Statybai Medžiaga ir Malkos 

Lietūvi pardavėją rasite musu 
varde.

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

GREITAS PATARNAVIMAS 
Skolinant) pini pus ant mortgiČiu 
Užrašoin visokios rūšies andfaudas 
— Insurance. Padarom dokumen 
tns. Išrenduoiam. parduodam arba 
išm&inom nekilnojamas savastis.

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

Hemlock 0809

Žig-Zag, Dine and Dance: 
6627 So. Western avė., savinin
kės Estelle Andruliutčs varda
dienio ir gimimo 'dienos prčga 
visas Zig-Zag štabas atydžiai 
rengiasi prie šaunaus iV į vai 
raus .programų baliaus, katras 
įvyks šeštadienį, gegužes 9 d. 
npo pietų ir tęsis iki sekma
dienio ryto.

Zig-Zag, Dine and Dance, tur 
bi?t yra vienintelė tos rųšies 
lietuvių užlaikoma pasilinksmi
nimo vieta. Didumu ir puoš
numu ji patenkina visus atsi
lankiusius svečius. Bet rytoj 
bus specialiai prirengtos vaišės 
ir programas.

Kviečia '.atsilankyti: Estelle 
Andruliutė ir motina Mrs. Ta
mošaitienė, savininkės.—S.

4180 Archer Avė
arti Sacramento Avė.

2 aukštu plytinis namas — 
heat, krautuvė ir 6 kambariu flatas 
Bargeno, kaina.

Stanley Realty Co.
179 W. Washington St.

šiandien yra paskutinė diena 
užsisakyti vietas iškilmingame 
lėmėjų bankiete( kurį šį sek
madienį rengia 
ras.

Iškilmė: yra rengiamos už 
baigimui sezono ir atidavimui 
pagarbos visiems muzikos my
lėtojams, kurie pinigais ir kito
kia pagalba rėmė chorą 
kė jam daugiau jėgų 
įvairius darbus.

P. S. 
jeigu 
kykit 
nintų 
kysit 
retai 
sugrąžinkit _____ ______ _
Šimts cigaretu ir apdangalų bile 
kada, laike 30 dienų, nuo šios 
dienos, ir. mes prisiusime jums 
Dvigubai tiek pinigų kiek jus už
mokėjote UŽ pilnr pakeli,' plūs už 
persiuntimų. Musų adresas, 119 
West 40th Street, New York, City

PARDUOSIU Tavem Wisconsin 
valstijoj. Turiu 2 vietas tai vienų iš 
jų parduosiu. Viena yra Woodruff, 
Wis.. o kita Mercer, Wis. Parduodu 
pigiai. Atsišaukit 5335 So. Halsted 
St.. S. Burba

Rome Furniture Co.
3236 So. Halsted St.

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

MAX KOHN. Turim Rusiškų ir Tur
kiška tabakų, 1728 S. Halsted St, 
Canal 9345.

PARSIDUODA grosernė ir mesi 
nė labai prieinamai. Gerai išdirb 
tas biznis. Gera padėtis.

2953 W. 59th St

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 pirkaite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumet 5269.

neduoda jiems išdžiūti ir palaiko juos geriausiam stovyj.

Dvi eilės, Dvigubas Cellophane, palaiko cigaretus DIRBTUVĖS ŠVIEŽUME 

jie yra taip šviežus kaip tas kiaušinis, kurį višta sudeda savo lizde.

Trumpas laikas atgal p-le 
Bronė Senulis, 601$ So. FrAn- 
cisco avėnue, Chicagos Lietuvių 
Draugijos ir Naujosios Gady
nės Choro narė, susilaukė gi
mimo dienos ir ta proga su
rengto siurprizo bankieto.

Tą bankietą surengė p-lė He- 
len Markus iš Summit ir p-le 
Mąrtha Dudonis iš Auburn 
Park. šioje ' gražioje varduvių 
parėję dalyvavo daug Svečių,, 
ypatingai gi jaunimo. Visi sma. 
giąi laiką praleido prie skanių 
valgių ir gėrimų ir geros muzi-

Visi choro rėmėjai gauna bi
lietus veltui. Rėmėjai yra pra
šomi, jei to dar nepatarė, pra
nešti telefonu ar galės daly
vauti.

Visiems kitiems svečiams bi
lietai yra po $1.50 vakarienei 
arba 75 c. vięn programų! ir. 
šokiams.

STOGDĖNGYSTfi
Mes dengiame ir pataisome visokios 
rūšies stogus, taipgi dirbame 
darbus, 
daujama

BRIDGEPORT ROOFING 
3216 So. Halsted St. 

, Vietory 4965

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu sv 
rendauninkais. Mr.ža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 i-yto iki piet.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951
Mes esame iaų šiuo adresu viri

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis — Prieina

momis išlygomis
$100. Importuoti ir Amerikoniški 

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

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

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

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So.- Ashland Avė.

PARDAVIMUI elektrikinis pianas, 
tik kelis mėnesius vartotas. Taipgi 
Graham Page Automobilis, 
myliu vartotas 
viską parduosiu pigiai 
Tel. Yards 2414 
Avė. 1 aukštas

BUNGALOW savininkas aukoja 
modernini 6 kambarių stucco, 55 
nėdų lota impruvmentus išmokėtus. 
Fųmace šildymas. 10940 Hermosa 
Avė., Beverly 1265.

Dr, J. Russell, vienas musų 
jaunųjų ir gabiųjų gydytojų, 
gavo gerą pasiūlymą ir užtik 
rintę vietą Kansas Valstijos 
Ligoninėj (Kansas Valstijos Li
goninėj (Kansas State Hospi- 
tal). Jis ten bus gydytojų šta-

$1.00 SPRING TONIC 
50 CENTŲ 

ATSINEŠKIT šita apskelbimą pas 
“PUR-ERB”, 4738 So. Ashland Avė. 
(antros lubos).

FARMOS — BARGAINS
40 akeriu geri budinkai, Mich., 

kaina $1,300. Illinois — 121 akerių 
geros žemės arti miestelio 7 kam
bariu trioba $1.850. Indiana — 40 
akeriu geros žemės ir budinkai— 
$1,350. Indiana. 170 akeriu Michi- 
gan budinkai, gyvuliai—be skolų. 
Mainyti ant^. gero namo. 80. akerių 
Michigane gyvuliai $500 skolos. Mai
nyti ant namo. Atsišaukite bile va
landa.

Pinigus Gražinant Dvigubai 
nebusite patenkinti. Suru- 
pusę pakelių cLabiau-Sušvel- 
Old Goįds. Jeigu nephsa- 

kad tai yra puikiausi eiga- 
kokius jus kadanors rukėt, 

mums likusius do

bė ir turės’ savo priežiūroj nuo 
300 riki 400 pacientų.

Šis pasiūlymas duoda jam 
proįją dirbti labiausiai mėgia
moj šakoj. Jo ambicija yra tap
ti specialistu nervų ir proto 
(mental) ligų. \ 1

Dr. J. Russell ir jo Žmona, 
Antonette Wąitkus-Russell, la
kūno Felixo Waitkaus sesuo, ma
no apleisti ^hieagą ateinantį 
pirmadienį, gegužį 11 dieną.

Dr. J. Russell ir žmona taria 
visiems skvo draugains, pažįs- 
tamieins ir pacientams “Sudie”, 

^Linkiu Dr. Russell ir jo žmo- 
geriavsio pasisekimo nau-

Tai “Kalbantis Bokštas”, ku
rį bus galima pamatyti Chica- 
gos nacionalėj parodoj, įvyk 
siančioj 
pylonas 
parodą 
Estate 
Federal

Kiekvienų šeimininkė didžiuojasi 
gerai pripildyta indauja, nes tuomet 
ja nevargina rūpestis, kada užeina 
netikėtas svečias. Tai yra todėl, kad 
ji gali paruošti užkandžiu tuoj iš 
lentynų.'O taip pat ji piekad nesto
koja reikalingiausių pietums, ir va
karienei daiktų. Vis. tai todėl, kad 
lentynose yra visa ko jai reikalinga.

Kiekviena šeimininkė, kad ir ne
turėdama pakankamai pinigu, Rali 
pripildyti savo indaujos lentynas iš- 
palengva įvairiausiais daiktais, jei 
/ji seks tam tikros sistemos pirkda
ma sau prekes. .0 tii sistema kaip 
tik seka iš savaitinių reguliarių 
“Midwest '.Stores” i'špardaviminėji- 
mų, kurie ivyks'įp kas Penktadieni 
ir šeštadienį, Tuo budU ji sutaupo 
pinigo, kas vėliau jai leidžia nusi
pirkti daugiau prekių ir susidėt į 
lentypas,.
j Yra svarbu žnpti, kodėl “Midwest 
Stores” kainos yra daug žemesnės. 
Tai. yra dėl to, kad tu krautuvių sa
vininkai yra sufofmaVe kooperatyvą, 
kuri veda savo' didelius urmo san
delius. I šiuos sandėlius Vežama vi
sus toms krautuvėms skiriamos pre
kės. šios prekės perkama dideliais 
kroviniais tiesiai iš dirbtuvių ir ga
mintojų. Ir tai jdų žino visi, kad 
perkant daug ir sutaupos yra dide
les. ■

Taipgi svarbu žinoti, kad dėl t6s 
priežasties, kad šios krautuvės turi 
savo 
perkant po tiek daug 
yisuo.mėt šviežios; o 
mirtinkė juk nori, kad prekes butų 
visuomet šviežios 
jos pagaminti valgiai tik tuomet yra 
maistingi ir ekonomiški.

Todėl; kiekvienas gali lengvai ma- 
auda perkant “Midwest Sto- 
rautuvėse. Ląnkykit. “Midwest 
” . krautuvę jūsų apielinkėje.

i “Naujie- 
paskelbtos • “Midwest Stores”

(Apskelb.)

Cellophane. .. ne vienh, bet DVI... apsaugoja Labiau-Susvelniiitų

Todėl kitą sekmadienį visi 
važiuokime į jonįškiečių drau
gišką išvažiavimą, ir pasilinks
minimą. Smagiai laiką praleisi
me ir tuo pąčiu laiku pasigė
rėsime atgimstančia gamta.

Jūsų Grinorius.

maudymosi kostiumai su 
pečiais ir visi įrankiai, 

laisniai užmokėta už visus 
Kainuoja virš $2000.00 da-

Vieta iškilmėms yra 
Chicagos skerdyklų Saddle & 
Sirloię Club”, prie 43-čios ir 
Halsted St. Kliubas yra dalis 
istoriško Stock Yards Inn vieš
bučio. Tas viešbutis yra viena

VALGYKLA parsiduoda pigiai; 
geras biznis, tarp dirbtuvių, arti 
Madison St. 22 So. Racine. Mon- 
roe 6007. -

REIKALINGAS darbininkas i Ta
verna dėl apklinijimo ir retkarčiais 
padirbėti už barų. Turi suprasti an
glų kalba. 1247 So. Cicero Avė.

KADA JUMS REIKĖS ko nors iš 
rakandų, ateikit pas mus. Jūsų se
nus rakandus mes priimsime mai
nais. West Side Furniture Co., 1325 
West 18th St.

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo, kad mokėtų valgi gaminti; 
apie užmokesti susitarsim. Taipgi 
reikalingas vyras, kuris mokėtu vi
sokį darba apie namus. Gyvenimas 
ir kambarys ant vietos. Atsišaukite 
3601 So. Union Avė, 1 augštas.

gegužes 16—24. lai 
16 jpėdų aukščio, šių 
rengia Chicagos Real 
Board, kooperuojant 
Housing administraci

jai, Coliseum patalpose prie 
15th ir Wabash Avė.

ų. baksi) ir kviet- 
tik South sidej 

6100 S. State St 
Tel. Wentworth 7942,

STOGĄ IR 
DABAR

KLAUSYKIT, ŽMONES!.gB švieži kiaušiniai yra geresni negu seni 

kiaušiniai? r . : \ -

cigaretu šviežumą. Dvi,eiles, Dvigubas Cellophane užpečytyja pa

kelį ir neleidžia orui persisunkti. Dvi eiles Cellophane nepraleidžia drėgnumo,

North West Lietuvių Moterų Kliubas,
— RENGIA —

5 METU SUKAKTUVIU BALIU 
Šeštadienį, Gegužės-May 9,1936 

MILROY HALL,
1564 North Damen Avenue

Pradžia 7:30 vai. vakaro. Įžanga 25 Centai
5 metų sukaktuvių iškilmių proga atsilankę svečiai gaus dovanas. 

3 pulkus laimėjimai už gražiausius lietuviškus šokius.

Pašauk mus dėl 
liavimų. 25 mel 
Blekorius ir Sto,

JUODŽEMIS, yųrdais arba veži 
mais, specialė žemjė —- ‘humus” — 
25c. už bušelį, 5 bušeliai — $1, ge 
ra kai sumaišysit su moliu ar sme 
linga žeme dėl gėli 
kynų. Pristatom 
Charles Gavcus

H. A. PADY 
4452 So. California Avė.

PARSIDUODA 80 akrų farma, 40 
akrų nuvalytos, 4 kambariu narnas^ 
balkiai dėl barnių 
Rhinelander, Wis. Kaina $1,500 cash. 
Ant didžiojo kelio, tuojau suteikia
ma nuosavybė. W. A. Brown,’ 
Rhinelander, Wis. 921 Arbutus St.

dykai apskait- 
tai patyrimo— 
gius.

Leonas Roofing Co. 
8750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

Fdr Rent
PASIRENDUOJA išforništuota 

kriaušiaus šapa, gera vieta geram 
krihučiaus šapa. gera vieta geram 
vietos gyvenimas. Atsišaukite 4457 
So. Talman avė, arba Lafayette 2235

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
MUZIKALIU INSTRUMENTŲ 

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

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

REIKALINGA moteris ar mergi
na namu darbui. Savas kambarys 
nėra skalbimo. $4.00 savaitėj. Doug- 
las Brennan, 4431 Adams St., Mans 
6796.




