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Austrijos Fašistų Vadas 
Pašalintas iš Valdžios
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Fašistinio heimwehro vadas princas von 
Starijemberg liko pašalintas iš vice-kancle- 
rio vietos. Heimwehr busiąs paleistas

VIENNA, geg. 14. — Aust
rijos valdžioje įvyko didelis per
versmas, nors apsieita bekrau
jo praliejimo^

Pasėkoje to. perversmo, kle
rikalas kancleris Kurt Schus
chnigg liko tikru Austrijos dik
tatorium, o iš valdžios liko pa
šalintas princas von Starhem- 
berg, fašistinės ginkluotos 
hęimwehr kariuomenės vadas.

Pats fašistinis heimwehr, ku
ris pagelbėjo skersti Austrijos 
socialistus, busiąs panaikintas 
ir nuginkluotas.

Nesutikimai tarp klerikalų va
dovaujamo “tėvynės fronto“ ir 
fašistų ėjo jau senai. Princas 
von Starhemberg skaitėsi ant
ruoju diktatorium ir taikėsi net 
patapti Austrijos regentu.

Kaip klėrikalai—‘krikščioniš
ki socialai,—taip ir fašistai tu
rėjo savo ginkluotas armijas, 
tarp kurių irgi buvo dideli* 
prieštaravimai.

Kada pereitą savaitę kancle
ris Schuschnigg vadovavo anti 
semitiškų klerikalų armijos pa
radui, tai fašistai visaip jį iš 
plūdo. Policijai reikėjo padėti 
visas pastangas^neprileisti muš
tynių tarp klerikalų ir fašistų.

Bet*- kad# princąs von .^Stąr- 
hemberg, be, kabineto žinios, 
pasiuntė pasveikinimo telegra
mą Italijos diktatorių^ Musso- 
lini dėl užkaraivimo Ethiopijos 
ir joje labai išniekino deftio 
kratiją, tai teko jo nusikratyti, 
nes ta telegrama buvo aiškus 
įžeidimas Anglijai ir Franci 
jai, su kuriomis Austrija bijo
si nutraukti ryšius.

Schuschnigg tada įteikė ka
bineto rezignaciją prezidentui 
Miklas ir vėliau sudarė naują 
kabinetą, tik jau be princo.

Schuschnigg dabar be kanc
lerio ir užsienio reikalų minis- 
terio užėmė taipjau ir karo mi- 
nisterio vietas. O vice-kancle- 
riu liko pastatytas Eduard 
Baar-Baarensfeld, taipjau fa
šistas.

Oficialis pranešimas sako, kad 
princas von Starhemberg liko 
pašalintas iš valdžios tikslu iš*- 
laikyti taip reikiamą vienybę 
pačioje valdžioje. „• s

Kitų nužurima, kad princas 
kuris niekad rimtumu nepasi 
žymėjo, gal ir pats panorėjo 
pasitraukti iš valdžios. Dabar 
heimwehr bus prijungtas prie 
nacionalės milicijos. O.princas 
yra viešai pasakęs,. kad 
kad tik per jo lavoną heim- 
wehr busiąs panaikintas. Mir 
ti gi nesinori, tai ir pasitrau
kė iš valdžios, kad nebūti val
džioje kada heimwehr bus nai
kinamas. Reiškia bus “ir ož
ka čiela ir vilkas sotus“ —ir 
heimwehr bus panaikintas ii 
princas bus ištesėjęs žodį —

nebuvo valdžioje, tai ir nega 
Įėjo heimwehrą išgelbėti. O 
fašistai bus atstovaujami ir 
naujojo valdžioj.

Kitų gi kalbama, kad kleri
kalų valdžia nori užimti nuolai
desnę poziciją tikslu pritraukti 
prie valdžios, liberališkesnius 
elementus ir tuo labau sustip* 
rinti frontą prieš nacius. “Tė
vynės frontui“ nepasisekė už
kariauti gyventojus. Tad dabai 
norima juos patraukti ir priža
dant šiokius tokius rinkimus ii 
suteikiant daugiau teisių darbi
ninkams.

Pašalintas fašistų 
vadas mobilizuojąs 

savo heimwehrą
VIENNA, geg. 14. — Paša

lintas iš valdžios fašistų vadas 
princas von Starhemberg, ku 
ris norėjo patapti Austrijos 
diktatorių, dabar pradėjęs mo
bilizuoti savo fašistinę heim 
wehro armiją.

Austrai yra susirūpinę dėl 
gręsiančio pavojaus kruvinos 
kovos.

Princo šalininkai dabar atvi
rai sako> kad*tilž*dabar prasi
dėsianti tikroji kova už įstei* 
girną Austrijos fašizmo ir už 
kelių dienų pasaulis sužinosiąs 
ką princas manė sakydamas, 
kad tik per jo lavoną busiąs 
heimwehras panaikintas.

Princas šiąnakt išvažiuoja į 
Rymą pasitarti šu Mussolini; 
Norima baigti heimwehrą mo
bilizuoti iki jo sugryžimo, kad 
galima butų tuoj aus pradėti 
veikti kai tik bus sužinotos ko
kios yra Mussolini instrukcijos, 
nes Austrija jau senai yra pa
tapusi tik Mussolini tarnaitė.

Naujoji Schuschniggo valdžia 
irgi pasiuntė Mussolini telegra’ 
mą, užtikrindama jam savo 
ištikimybę.

/

Zeppelinas Hinden- 
burg parskrido namo 

į 48 valandas
FRANKFORT, Vokietijoje, 

geg. 12. —Pasidėkuojant palan
kiam vėjui, zeppelinas Hinden 
burg sumušė visus dirižabelių 
greitumo rekordus ir parskrido 
namo iš Lakehurst, N. J. į 48 
vai. 28 min. Atskristi gi į Ame
riką ėmė jam 61 vai. 50 min.

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

Giedra ir šilčiau.
Vakar 12 vai. dieną tempera

tūra Chicagoje buvo 51°.
Saulė teka 5:30, leidžiasi 

8,02.

Prisibijoma sumiši
mų Jeruzolime

JERUZOLIMAS, geg. 14. — 
Padėtis pasidarė labai įtempta 
ir pačiame Jentzolime, ypąč po 
policijos išvaikytos arabų de
monstracijos radus užmuštą 
arabą. Miestas yra stropiai 
saugomas, bet gali kilti Sumi
šimų ir už paties miesto rybų.

STELLARTON, N. S., geg. 
14.—Campbell, kuris pasižymė
jo gelbėdamas tris žmones iš 
Moose River aukso - kasyklos, 
vakar pats liko užmuštas Mac- 
Gregor anglių kasykloj, kurioj 
jis dirbo.

........ - ”• . r - ? • • ■ -4,-., - . ■- • . ■ . ■ 
Thomas ,Ę. ^o^nson, kurį veda , federališki agentai. Rdbinson buvo -suimtas gegužės 11 d.' Glęn 
dale, Cal. 1934 m. Jis buvo kidnepinęs Aįice Speed Stoll. Teismas jau paskyrė‘Robinsonui bau
dą, — jis turės visą amžių sėdėti kalėjime.

Hitlerio gvardija da
rosi nebeištikima: 

200 areštuota
LONDONAS, geg. 14.—Dai 

ly Herald gautomis t žiniomis, 
daugiau kaip 200 narių Hitlerio 
asmeniškos juodmarškinių gvar' 
dijos, į kurią buvo priimami 
tik pątys ištikimiausi naciai, 
tapo areštuota per pastarąsias 
kelias dienas, nes juos nužiū
rėtą suoklbiaujant prieš Hitle
rį ir nacių valstybę.

Suimtieji likę uždaryti spe
cialiai jiems įsteigto'j koncent
racijos stovykloj netoli Berly
no, kur jie yra nuolatos koman- 
tinėjami.

Pasak laikraščio, jau* senai 
ėjo aštrus kivirčiai tarp gen. 
Goerįng ir juodmarškinių vado 
Himmler. Pasinaudodamas pa
sireiškusiu tarp juodmarškinių 
neramum, Goering ir norys at 
keršyti savo priešininkui; 
Nors tardymus veda Himmle- 
ris, bet jis pats yra dieną i.t 
naktį sekamas Goering agentų

Rado badu mirusį 
lakūną

Atlygins ūkininkų 
išdavikams

Tūkstančio litų premija už pa- 
. rgalbą susekti valstybės turto 

naikintojus

Su- 
ap. 
pa-

KAUNAS.-—Kai kuriose 
valkijos vietose, ypač šakių 
ir pasienyje, pasitaiko, kad 
tamsių gaivalai, raginami sve
timą jėgų, nakties metu piaus* 
tė telefonų stulpus, vienur ki 
tus padaro padegimų ir 1.1. Vi 
daus Reikalų Ministerija pasky- 
ry 100 litų tam, kas saugumo 
organams—policijai praneš tik
rų žinių, pagal kurias butų ga
lima išaiškinti nusikaltėlius. 
Pranešėjų pavardės bus laiko
mos griežtoje paslaptyje.

Laivas skęsta; 180 
žmonių gelbėji
mosi valtelėse

SEATTLE, Wash., geg. 14. 
—Gautomis žiniomis, pasažieri 
uis laivas North Sea, plaukęs 
iš Seattle į Ketchikan, skęsta 
Alaskos pakraščiuose.

140 pasažierių ir 40 narių į- 
gulos susėdo į gelbėjimosi val
teles. Betgi dalis įgulos pa
siliko laive ir laukia atplaukian
čios pagelbos. Pasažieriams ne 
są jokio pavojaus.

Svetimšaliai negali 
įsigyti nekilnojamo 

turto

SLA. Pildomos Tarybos 
Rinkimų Rezultatai 
• M IM'i įI.^ —

Laimėjo 5 progresyviai kandidatai ir 
2 tautininkų

.* . , ,, ■

NEW YORK—Balsų skaitymo komisija jau pabaigė skai
tyti balsus, paduotus SLA. kuopose, renkant Pildomąją Tarybą. 
Galutini rezultatai toki:

PREZIDENTAS
F. J. Bagočius ..............   -..........  3,669
N. Rastenis ............... —.......................-.................... 2,227
J. A. čepononis ............... <............   r... 251

•Ą

VICE-PREZIDENTAS
J. K, Mažukna .....  :.... .-v........ 3,432
A. J O. Šalna ..............      -.... 2,659

SEKRETORIUS
M. J. Vinikas ..... ............      3,394
P. Jurgeliutė ..................     2,466
W. J. Morris ...............        237

iždininkas
K. P. Gugis ...... .............................................. 8,374
J. S. Lopatto .... ....... . .................... —........................ 2,717

IŽDO GLOBĖJAI .
(renkama du)

S. Mockus ...................................   3,442
E. Mikužiutė ...............    :......  3,170
A. Zalatorius ..................................    2,159
J. Miliauskas ......    2,669
K. Prėytis .... ..............      328

3,406 
. 655 
1,922

DAKTARAS*KVOTBJAS 
> Dr. J. Staneslow

Dr. A. J. Valibus
Dr. M. Jdikolainis

Taigi laimėjo rinkimus šie kandidatai: Bagočius, Mažukna,
Vihikas, Gugis, Mockus, Mikužiutė ir Dr. Staneslow. Penki iš jų ėjo 
pažangiųjų narių (Vakirų JįComitet©y sąrašu, du—tautininkų ’ 
(Sargybos Komiteto) sąrašu. ...

t h i‘4Tokiu^spasabu“'i visostautiškojo “prairtą“ pastangos “iš
šluoti” kairiųjų srovių reikiamus viršininkus iš Susivienijimo 
vadovybės ir visa Strimaičio-Tysllavos-Karpiaus-Vaidylos dema
gogija nuėjo niekais. Pikčiausiai buvo niekinamas prezidentas 
Bagočius, bet tisai gavo daugiausia balsų.

Tautininkai apgynė du savo kandidatu, bet p. Vinikas ant
rame balsavime gavo mažiau balsų, negu nominacijose, tuo tar
pu kai p-lės Jurgutės balsai pakilo beveik tūkstančiu.

Reikia dar pastebėti, kad antrame balsavime dalyvavo pa
lyginti nedaug narių-X—beveik • toks pat Skaičius, kaip nomina
cijose. Kitais metais antrame balsavime balsai padidėdavo 500 
iki 1,000. V /

Jeigu seimas, kuris įVvks CJevelande, visus gavusius dau
gumą balsų kandidatus patvirtins, tai SLA. Pild. Tarybos są
statas paliks toks pat, kaip ^ąbar. Pagal konstituciją seimas 
gali bet kurį jų atmesti tiktai dviejų trečdalių balsų daugumą.

' * 

Net mirtimi baudžia su‘

MASKVA, geg. 14.— Toli 
moję šiaurėje, čuchotsko pur 
siausaly, 
mėnesius 
lėktuvas, 
žmonės.
vo rastas ir lavonas vieno įgu
los narių—mechaniko Bogda- 
čevski. Jis buvo miręs nuo ba
do ir šalčio.

Rasti jo užrašai rodo, kad 
jis gyveno 45 dienas, bet delei 
stokos maisto jo jėgos ėjo vis 
silpnyn.

Kiti du lakūnai už 27 dienų 
-po susidaužymo išėjo ieškoti 
pagelbos, bet ir apie juos jokių 
žinių daugiau nebegauta.

pilietis, Ferdi 
turto savinin 
įvykdymą ap- 
valsčiaus teis-

rastas prieš penkiuš 
susidaužęs Rusijos 

kuriuo skrido trys 
šalę sudaužyto lėktų

KAUNAS.— Pernai įiavasari 
Viešvilėje buvo parduodamos iš 
varžytinių vieno vietos gyven
tojo nekilnojamasis turtas. Tą 
turtą nupirko Tilžės gyvento
jas, Vokietijos 
nandas. Buvęs 
kas varžytinių 
skundė vietos
mui, motyvuodamas tuo, kad 
Ferdinandas yra svetimšalis iv 
kaip toks Lietuvoje nekiln. tur
to įsigyti neturi teisės. Tačiau 
ir Viešvilės valsčiaus ir Klai
pėdos apyg. teismas varžytines 
patvirtino. Bet visai kitaip į ši 
reikalą pažiurėjo Vyr. tribuno
las (Klaipėdos skyrius), kuriš 
Viešvilės valsčiaus ir Klaipėdos 
apyg. teismų nutarimus panai
kino, nurodydamas, kad Klaipė
dos krašte svetimšaliai gali ne
kiln. turto įsigyti tik Respub
likos

• mą.

Degtinės šmugelnin- 
kai nušovė federa- 

linį agentą
CHICAGO.— Degtinės šmu 

gelninkai, kurie degtinę šmuge
liu© j a iš Chicagos į Indianos 
valstiją, nušovė federalinį agen
tą John R. Foster iš Mariom 
Ind., kuris buvo pasiųstas gau
dyti • tuos šmugelninkus.

Jis su kitu agentu buvo su
stojęs Hammonde. Pastebėję nu~ 
žiurėtiną automobilių iš India* 
napolis, jiedu ėmė jį vytis. Bet 
kada jį pasivijo ties St. John, 
Ind., tai iš to automobilio pa
sipylė šūviai ir Foster veik vie
toje liko nušautas.

Dabar visoje Indianos valsti
joje stropiai ieškoma užmušė
jų ir tikimąsi juos suimti, nes 
jau niekurie asmenys yra įta
riami.

BERLYNAS, geg. 14. —Na 
cių propagandos ministeriš 
Goebbels uždraudė rašyti kritiš
ką kokio nors vaidinimo iki se
kamos dienos vidurdienio.

vyriausybės gavę sutiki-

COLON, 
Du armijos 
neatsidarius 
jiems šokant 
tuvo. t.

Panamoj, geg. 13 
lakūnai užsimušė 
jų parašiutams 

iš krintančio lėk-

nerimaujančius 
ūkininkus

KAUNAS.—Neseniai buvo iš
aiškinta, kad Mariampolės ap
skrityje yra susiorganizavęs bū
relis žmonią, kuris gadino su
sisiekimo priemones: piaustėte- 
lefono-telegrafo stulpus, kapo
jo laidus ir pan.

šių metų vasario mėn. 25— 
26 d. naktį Mariampolės-Kauno 
plento ruože ir prie geležinkelio 
linijos prie Puskelinių kaimo 
jų buvo nuplauti 5 telefono-|e- 
legrafo stulpai ir nukapoti lai
dai. Buvo nustatyta, kad šio 
būrelio vadovu buvo Jurgis čės- 
na. Be to, to paties burėlię 
žmonės platino tarp .ūkininkų 
atsišąukimus, kuriais jie buvo 
kurstomi nemokėti valstybei 
mokesčių, o seniūnai, viršaičiai, 
ir burmistrai neeiti pareigų. 
Nusikaltėliai buvo atiduoti ka
ro lauko' teismui. Šis teismas 
balandžio 23 d. sprendė sep
tynių šio būrelio kaltinamųjų 
asmenų bylą. * Iniciatorius ii 
vadovas Jurgis čėsna nusausė
ta mirties bausme, dunusikal 
timų vykdytojai po 10 metų, h 
du po ketverius metus sunkių 
jų darbų kalėjimu, o kiti leng
vesnėmis bausmėmis. J. E. 
Valstybės Prezidento aktu mir 
ties bausmė čėsnai pakeista

vos Vaivos

Robinson nuteistas 
visam amžiui 

kalėjiman
LOUI3VILLE, Ky., geg. 14. 

—Thomas H. Robinson, Jr., 29 
m., kuris tik kelios dienos at 
gal po pusantrų metų stropaus 
ieškojimo buvo sugautas .Cali 
f orai jo j, teisme prisipažino pa 
grobęs Mrs. Stoll ir išreikala 
vęs $50,000 išpirkimo.

Už tą piktadarybę jis vakar 
liko nuteistas kalėti iki gyvos 
galvos.

Pasimirė Palestinos 
užkariautojas 

Allenby
LONDONAS, geg. 14. - 

šiandie nuo širdies ligos stai
gią! pasimirė lordas Allenby, 
karo metu užkariavęs ir at
ėmęs iš Turkijos Palestiną, 
taipjau vienas žymiausių Ang
lijoj karvedžių ir politikų. Jis 
buvo 75 m. amžiaus.

Dar tik pereitą savaitę jis 
griežtai pasmerkė Italijos bu
dus vedimo karo Ethiopijoje ii 
tos šaltes užkariavimą.
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Tas pat atsitiko ir SLA. 40 ’ 
kuopoje

bet pagelbėt Lietuvos žmonėm* 
atsteigti depnokratiją, kijiri pa- 
dąrytų galą visokiems . pikiuo
tiems perversmams.

Kąda ^Us jatsteį^ta demo
kratija, tai žmonės balsavimo 
budu (ne pištalieto pagalba) 
išsifinka sau tokią yąWžią, ko“ 
kia jįęms išrodo gera. Bet jei 
nėra .demokratijos, nėra balsą- 
yįm.ų, tai tada visokie skymj- 
nįnkąi, J<arj.ęrįatąi, .diktatoriai 
daro valdžių permainas sų gin 
klais.

Toj pačioj musų Lietuvoj 
Smetonos > diktatūrai viešpa
taujant ir panaikinus demokra
tinę tvarką kiek kartų jau yra 
buvę visokių ginkluotų pasikė 
niųbnų prieš tautos “vado’ 
valdžią. Kjek yrą fcuyę karo laų 
ko teismo mirties nuosprendžiu, 
įy yię dėl pasikėsinimo prieš 
Smetonos valdžią.

Vienas geras tautininkas p. 
Voldemaras ir dabar dar tebe x 
tupi kalėjime dėl rengimo gin
kluoto pasikėsinimo prieš savo 
bičiulį Smetoną.

Pittsburgho tautininkai bent 
tiek turėtų žinoti, kad visokie 
pučai neapsieina be kraujo pra 
liejimo. O kraujas yra pralie
jamas vien tik dėl to, kad vie 
nas diktatorius norį prašalinti 
kitą.

Kova už at&teigimą demo 
kratijos tai nėra ginkluotas są
mokslas, bet atvira kova prieš 
diktatūrą ir priespaudą. Toje 
kovoje dalyvauja ne saujelė są 
mokslininkų, bet mases už sa
vo teises, už demokratiją.

Kovojant dėl atyteigįiar.p de
mokratijos dąžaai prieina 
kraujas praJi(etį bęi vartyti gių- 

delęgatų- į - Amerikos .taį tik.,.tada* .&ada. jo
kia kita priemone yra n.ęgit - 
įima.

Tautininkai neturi nusigąsti, 
— Amerikos lietuvių kongre i 
sas nesiųs ginkluotos armijos 
į. Lietuvą nuversti Smetoną 
Amerikos lietuvių kongresas 
tik parems morališkai ir rųą-; 
•teriališkai Lietuvos žmones, ko
vojančius už atsteigimą demo . 
kratijos.

— Senis iš Solio.

Į
Teko “Naujienose” skaityti, 

kad SLA. 36 kuopa, kuri yra 
Chicagoj ir žinoma kaip tauti 
ninku tvirtovė, pasisakė .už 
Amerikos Įiet^uvią kongresą 4ę- 
mokratijai atštelgti Lfctuyoį.

Tas pats atsitiko ir pas 
Pittsburghe SLA. 40. kuopoj.- 
kuri ų*gi buvo skaitoma sąWa-: 
riečių —- ;taųtjųinkų tvirtoy-e..

Tiek Chicagoj 36-toj, tiek 
musų 40-toj pasisakant už 
Amerikos lietuvių kongresą 
įvyko ir susikirtimų tarpe de
mokratijos ir diktatūros šali
ninkų. Skirtumas buvo tas, 
kad Chicagos p. Vaidyla, kaįp 
matyti iš aprašymo, gindamas 
Smetonos diktatūrą prisilaikė 
jam priprastų “specialių” po
litikos vingučių* neva pasisaky
damas už demokratiją, bet tik 
priešindamasis šaukiamam kon
gresui. * •

O musų Pittsburgho p. Jųoc 
ząs Virbickas kaip kalvis tie 
sioginiai ir atvirai gynė dik
tatūrą mušdamas iš peties J 
“bolševikišką” baubą. Bet ka
da buvo prieita prie balsavi * 
mo, tai SLA. 40 kuopos naria: 
pasisakė 2 prieš 1 už demokra 
tiją ' Lietuvoj ir i?ž šaukiamą 
kongresą.

» Tai ir dar vienas įrodymas, 
kad Amerikos lietuvių .didelė 
dauguma nepritarė diktatūroms 
ir stojo už demokratiją.

Pittsburgho tautininkai sako, 
kad Smetona busiąs nuverstas

Dabartiniu laiku, Pittsbur 
gho draugijose eina rinkimai

kongresą. Tose draugijose, kti-i 
rių nariais yra musų gerbiami1 
tautininkai p.p. Virbickas ir 
Pivaronas, dažnai įvyksta kur į 
jozų. Tautininkai priešinasi 
kiek jų sveikata leidžia prieš 
delegatų rinkimą. Ginčuose tie 
musų tautiečiai nedyejpj ančiai 
tikrina, kad Smetona esąs ne-: 
geras ir neamžinas, — jį kas 
nors nu versiąs, taip kaip jis 
nuvertė Griniaus valdžią. Tai,; 
girdi, nereikia nė Amerikos Jie ! 
tuvių kongreso.

Pasirodo, kad musų Pitts-i 
burgho x(autininkai pilniausiai 
pritaria ginkluotiems pervers . 
mams ir nesupranta arba ne 
nori suprasti Amerikos lietu 
vių šaukiamo kongreso tikslo. 
Kongresas yra šaukiamas ne 
rengimui ginkluoto perversmo,

Duquesne, Pa
Buvo gražiai pagerbtos 

motinos

Gegužės 10 d. buvo “Motinų 
diena”. Pasinaudojant ta pro
gą vietos jaunų -lietuvaičių 
draugiją

11 " 4-'1-  ihT.'/i wii;i <į ii i

vartoja gražią ir taisyklingą 
lietuvių kalbą.

Buvo ir pora prakąlhęlių pa •• 
sakyta. Pakviesta p. P. Dargis 
ir p. g. Ęąkąnas kalbėti. Dar : 
gis labai gyvai ir gražiai kai : 
bėjo apie * veiklą čią gimusio 
jaunimo, p Bakanas aįškmp apie 
“Motinų dienos” atradimą ii 
ką reiškia ta diena. 1

Publikos buvo pilnptė, svętai-’ 
nė, ir visi gražiai užsilaikė. ’

Po lošimo buvo šokiai ir įvai
rus žaidimai. Jaunimas gražiąi 
linksminosi. Publika skirstėsi 
patenkinta. i

Iš RAJOM)
- Svečias

Kaip

'•į 
gas, kad pagelbėtų /Lietuvos 
žmonėms ątsteigtį demokratiją 
Steigiamojo Seimo priimtos 
konstitucijos pagrindais. < 

Nėra mažiausios abejones,’ 
kad draugija suvąžiavime busi 
pasakytyą Mm įpte Štyigia-J 
mojo Seimo Reikšmę ir dar 
bus. '/'A ’

Teko patirsi Steigiamo
jo Seime auąirinĮ^mp 16 metų 
sukaktuvės bus apvaikščiotos 
ir per Pittsburgho lietuvių ra i 
dio programą; 
S.W’„ 12:30 
gramo vedėja 
gis, ;

“teisin

ILaido tuvių Direkteriail

sukaktuvės )į>us ^apvaikščiotos

W >toties W.W. 
-popiet. Pro»

‘ ^- gęrb; P. Dar- 
yra pakvietus S. Bakaną 

pasakyti prakalbą oro bango-, 
mis apie Lietuvos Steigiamąjį 
Seimą minint t^s;;Svarbias lie
tuvių tautos ‘ siOktuv.es,

Patartina Piįfijį^dp’ ir ap^ į 
linkės lietuyian^fįsukti .savą5 
radio priimtuvus ant W.W.S.W, 
lygiai 12:30 vai. popiet kitą i 
sekmadienį, gegužės 17 d.

’. y T Trr ■/; ■ ’■ n „■. ,< , .

PITTŠBŲĘ.GH, Pą. — Kaip 
tik organizuoti darbininkai prą ■ 
dėjo ruoštis organizavimui piie< 
no indusitrijpą darbininkų, tąi: 
plieno Hęjyklosę tarpę Šjarbi-Į 
ninku prasidėjo Jbruzdėjįmąs. 
Jau jkai kuriose vietose darbi- ' X - - > zz *v i

rl * 1 1 "1* * * * Šneka kaip ^pasižy-darni algų pakėlimo ir unijos * * <
pripažinimo. Pavyzdžiui, Brid- 
gevįlle, Pa., Dniversal Steel 
Co. arti 800 dąrbininlių jau 
kelios savaitės streikuoja. i

Plieno magnatai pajutę, kad’ 
jokiomis kitokiomis intrigomis- 
ir skymąis nebus galima sulai 
kyti darbininkų nuo orgąniza-j 
vimosi, patys pradėjo skelbti,’ 
kad jie kelsią uždarbius nuo; 
5 iki 10 nuošimčių ir kad 'jie: 
savo visiems darbininkams du.o 
šią po 2 savaites apmokamų; 
atostogų. Visi tie darbininkai; 
gausią atostogas, Kurie yrą iš
dirbę nemažiau kaip 5 metus.

Manoma, kad toks plienb 
kompąnijų pažadas: saVo darbi- į 
ninkams yra tik skymas, už-' 
įbėgti, yą^ina-
^i, pačios plieno kompanijos* 
daugiau duoda darbininkams 
negu unija reikalauja. Bet, ži-‘ 
•noma, plieno magnatai jokiu 
budu nenori girdėti apie uni
jos prįpažįnįmą.

Apmokamu .atostogų plieno 
darbininkams davimas padarys; 
tikrą revoliuciją kityjse indus 
trijose. Kitur irgi dąrMninkąi 
pradės reikalauti mokamų ato
stogų.

Atostogų gavimas .šiek tiek; 
pagelbės bedarbiams gauti dau-s 
giaų darbų. Tąčįąų turima ne-; 
užmiršti, kad plieno magnatai; 
leidžią milijonus doįerįų moder-i 
nizavipiui sayo dirbtuvių, kadi 
mažiau darbininkų samdyti tę-i 
reikėtų.

^■įpa^aliųji prezidentą Smetoną, 
P į j 9 vičjtą padėtį ^tąjiną.

i M^įy<, popa^ ma-
lįd, '^aįį^” statytojai 
yra tokie žiopliai, jog jiems ga
ilia" pasakoti vtoHRs nesąmo
nes.

Vanaginis tokiais
gaiš’’ argumentais pasižymi ta
me kunigų laikraštyj jau ne 
pirmas kantas. Kai buvo rengia 
mas antras skridimas, itai tas 
pats Vanaginis su kitais savo 
bičiuliais sųopdavo šventblyvą 
giesmelę apie “eįeilikus”, apie 
“apgaudinėjimą visuomenės”, 
ląbai negražiai apmeluodamas 
rengėjus ir patį lakūną Feliksą 
Vaitkų.

Dabar tie patys argumentai 
Vartojami prieš Amerikos lie
tuvių kongresą. Bet ponas Va
naginis tais savo argumentais 
prieš Amerikos lietuvių kon
gresą nepasako nieko naujo ne 
originalaus. Jis tik kartoja p. 
Šimaičio nesąmones. Vadinasi, 
špeka kaip “pasižyčijęs”.

Daug geriat! butų, jei p. Va- 
į naginis užuot kvaršinęs savo 
galvą tokiais dalykais kaip de
mokratija arba Amerikos lietu
vių kongresas pasirūpintų “ge
gužės karalaitėmis”, “sodalietė- 
plis” ir kitais panašiais katali
kiškais reikalais.

Demokratijos Gynėjas.
(Tęsinys 3-čiam pusi.)

K, P. G ŪGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearbo.ru St. 
Kamp. 1481-1434—Tel. Central 4411-2 
Namu ofisas—<3323 So. Halsted St 
Valandos vąkarais nup 6 iki .8:30.

Tel. Boulevard 1810.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais- 

• pagal nutarties.

■ JUOZAPAS
■ UDEIKI

IR TĖVAS
■ REPublic 8340

f*

& Bakąjįąs.

Telephone: Boulevard 2800

JOSĘPH J. GRISfl
Lietuvis Advokatas

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 ,So. RockweJl St. 
TelephoDA! Renublic 9728

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Vęda bylas visupsę teismuose 
Bridgeporto ofisas 

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

Rezidencija 
3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

JOHN B. B0RDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais; Pąnedėlio. Seredoi Ir 
1 Pėtnycios 6 iki 9. 
Telefonas Danai 1175.

Namai: <6459 S. tiockvell Street
> Telefonas Renublic 9600.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 jki I

Tol. Boulevard 1401

ur. a. Biezis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—2 ir 7—8 

geldomis įr nedM. pagal sutarti 
ties. 0631 So. Canformtf Avenae 

Tifonas tispubtie 7858
l i ii uiiL1 1,1 t"  ■»■■■ m.,   ——wi.ii

Tel. Office Wentworth 6380

Moterų įr vaikų ligų gydytoju

Valandos 1—4 po pietų. 7—8 y. vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis.

LOTŲ SAVININKŲ 
ATIDAI!

. Budavokit Dabar!
f     ■ i. i ..i .i 4 i i i.

Mes finansuosim ir pahudavo- 
sim ant jusu išmokytos žeipės, t 
niekad daugiau nebus taip leną-’ 
va pasistatyti narna, kaip dabar. 
Jusu naujas namas bus suplanuo
tas ir smagus dėl jus ąr jušą 
šeimynos.

Be ĮmokėjiiTĮŲ!
F. M. A. Insurance Cpmpąny 

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

H. M. ZEMON DO,
30 No. La Šalie St..

Tel. STATJS 7092
Atsakomingi namų statytojai 

nuo 1916 — šimtai užganėdintų 
kostumerju. * .

Atdara iki 8 vai. vakare.

Generahs 
Kontraktorius

•e »

Ištaiso krautuvių frontus, porčiųs, 
stato garažus, mūrinius arba me
dinius, pakelia stubąs. c^meptuo- 
ja skiepus. Apskaitliavipias dykai.

WM. NOVAK
2417 S. Campbell Avė.

Tel. LAFayeUe 71)29

pukkery^ ’Lie.tuyos 
J^ietuvių syątamčj suiieinge gra
žų yakarą motinoms pagerb 
iti. /

Vakaras susidėjo iš lošimo; 
dainų, šokių jr žaidimų.. B.uyo 
gražiai sulošta komedija “Pe
nią Puplienė ir penia Ęuklie 
nėM.

Lošime dalyvavo ponios Pąp 
lienės rolėj — Marijona Bart 
kaitė; Kuklienės relėj — Elz ‘ 
bieta PauĮaiskaite; žirnienės 
rolėj — Ėvejyn Rarpinskaitč; 
Kasi.enes rolėj — Zosė Bart- 
kąitė; Dulcįienės rolėj — Zosė 
Kusliėkaitė.; Smegienps toįėj 
Pranė Jęseskaitė; Vitkienės rP 
iėj/— Juzė Račkauskaitė; Tp 
velienės rolėj — Liljiah Rašin

' » A • > t », ' • r t

skaitė.
Vaidintojos savo roles atliko 

kuo geriausiai. Kaip iš čia gi 
musių ir augusių tąi geriau 
negalima nė norėti. Ypatingai 
scenos prirengiinas buvo Įlikrai 
su geru skoniu. Tps pačios’ 
mergaitės ' sudarydamos kvor- 
tetus gražiai padainayo keletą 
dainelių. Buvo tai dienai pritai 
kyta deklamacija.

Programą vedė jaunas vai
kinas', neseniai iš Li^tųyps at-; 
vykęs Petras Jucevičius. > - Jįs

atsitiktinumas

Zosė Bart-
* f, f -

Kada Fįttšburgho ir apylin
kes lietuvių draugijose eina 
bruzdėjimas dėl Amerikos lię- 
t.uvių kongreso, tai tuo prade
da susirūpinti net ir tokie ne
va rašytojai,1 kįurie mažiausią, 
nuovoką turi apie tai, kas yrą 
demokratiją ir kas yrą lais • 
vė. . f.;;. .. -

Vienas iš tykių rašytojų tai 
kunigų “iDraugo” Pittsburgho:

i skyriąųą Tąsai Mp!
Kees Rocks “bučĮėriš” pirmiau-.; 
šiai pasako :<pamQk^eįį ^ben
dram frp^tųFZP/irb'^etuy de-, 
mokratijoš i gynėjams. Bando- 
aiškinti dpj^.oįrąįją,1 fašizmą;' 
.diktatyrą, Markso mokslą ir c 
kitus dalykus, apie ktyrįltps jį 
sąi mažiausios -jQjiQXQk.Q8 nety
n. ■■ • .

■Nors Vąnągmis yisąda save 
skaito gęrtu kataliku:, bet nesj-

< į ’ 1 i Ii

sarmatija per akis meluoti pa- 
sa.tadwąą» demotaatijos 
gy^ejąi šąukią )seįmą -(suprask!! 
Amerikos liet.. koRgtysą) , ’ kad

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarus?

physical Therapy 
and Midwife

6680 £ Westem 
Avė., 2nd floor
Hemlock 925? 

Patarnauju prie 
gimdymo nampo 
se ar ligoninėse., 
.duodu massaęre 
electric t r e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt 
Moterims irmęr 
ginoms patari 
įnąi dovanot

■M1'-..........f -1'. ........—. ....

MES FERKAM 
MORTGIČIUS

Chapman
J

A« A* SLAKIS
ADVOKATAS

Įll W, Washington St
Boom 737

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

Gyv. vieta: 0733 Drąndon Aye. (
namų Tel.: — Hyde Park 3395

Pboae Bjųleyard 7042

Dr. C. Z, Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avie.
artį 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Senedoj pagal sutarti.

State 4690 Prospect 1012
KAL & ZARETSKY 

ATTORNEYS AT LAW 
6322 So. .Western Avė., 

Valandos: kasdien nuo 8:30 po piet 
iki 8:30 v. yak. Subatoj nuo 12 iki 

6:00 vakare.
188 W. Randolph St.

Valandos: kasdien niio 9:00 ryto 
iki 3:00 po piet.

SKIU SPECIALISTAI

135 S. La Salk St. •
Franklin 0576

Dr. Strikol’is 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVI 
Ofiso val;:Nup 2 iki 4 k nuo 5 iki 8 

vak. Nedalioj pagal sutąrim*.
Ofiso Tel.; Boulevard 7820 
Namu TęL: Prospect 1930

Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Vtrginia 0036 

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

‘ Kiti Lietuviai Daktarai.

Tel. Boulevard 5914 Dieną įjr Nakti 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 

pikį 8:30 y. Nedėk nuo 10 iki 18 a. m.
Dr. S. Naikelis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS1 Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted SL

1: •! • X ' 31 f X^HCAGO.TILLi 2 • ’ ‘ .>’

DR- "Dr, A. J. Manikas
Optomeirically Akty Specialistas. Į PHYSICIAN-SURGEON 
Palenjrvins akių įtempimą, kuris Office 4070 Archer Avė.

esti priežastimi galvos skaudėjimo, ♦ Tel. Virginia 1116 
svaigimo, akįu aptemimo, uervuotų- Valandos: 1—3; 7—8:30 p. p. 
m6, skaudama akių karkti, atitaiso Office & fesidence 2519 W. 43rd St. 
trumparegyste ir toliregyste. Priren-J Tel. Lafayette 3051 
gia teisingai akinius. Vįsuose atsiti- Valandos: 9—10 ryta. 5—6 p. p. 
kiniuose egzaminavimas daromas pu Kasdien, išskyrus seredas. 
elektra, parodančia mažiausias klai- Sekmadieni susitarus,
das. Speciale atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v.
Nedėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau
* kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phone Boulevard 7589

•i    .i h ■.  - j »■ — '—■■■ —■ ■ .

’«err

šiandien, t.y. gegužės 15 d., 
sukanka 16 metų nuo .Lietu
vos Steigiamojo Seimo sus'irįn ‘ 
kimo. Iki 1926 metų Lietuvoj' 
kas metai būdavo švenčiama . ..» f ‘ I
Steigiamojo Seimo sukaktuves 
kaip tautos šventė. Po to “tau
tiško” perversmo 192.6 m. Lie
tuvoj ne tik kad buvo papai 
kintas Steigiamojo Seįųio sų-; 
kaktuvių minėjimas, bet .drau
džiama Lietuvos įmonėms ii; 
prasitarti seimą.

Lietuvos valdovai bijo ir is į 
girsti apie seiiną. Kitą sekma-' 
diėiiį, gegužes 17 d., įvyksta 
Pittsburgho ir apylinkėm drau-i 
gijų suvažiavimas, kuris bųsi 
lyg ir prisirengimas Amerikos1 
lietuvių kongresui dėl dempi, 
kratijos Lietuvoj. ' ;

Nėra mažiausios abejonės/ 
kad draugiją suvažiavime bus 
linkės draugijų atstoyu suvąL: 
žiavimę bu‘s paminėta ir Lie
tuvos Steigiamojo Seimo 16Į 
metų šukaktuvės.

šiame draugijų atstovų vsw 
važiavime Lietuvos Steigiamo1- 
jo Seimo įsukaktuvių minėji-; 
mas turės ypatingos Reikšmės 
Amerikos lietuviai deda pastan

Laidotuvių Direktoriai

■F-T

i

y i /

feV.y.y.rJA-’r -vfeV.u •.uĮ-y-hSf:

‘ -iM.intaii.. ju u- 1 '1.’'inw

kambas Halsted Sjb.
Valandos nuo 10—4. nuo 6 iki 8 

Nedaliomis PU0 10 iki 12 vai. diena

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

♦ . ■ ■!> ■ i ■'- « T ■■ į .7 I > , * • ' / - - / / ■

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nąriąj.

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

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

Tel. Seeley 7330
Narna telefonas DrunsjĮrick 6597

Nariai Uhicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos. t
, ■■ "* . O.1VI'. ' i'1 H. I I.1!' I - ■ ................1 ’

PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ.
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

■II, I ll-.i'l l' <'   !l.»!»t'i)',>i!ĮHI"fllll«Į!ll'jill|ll t 1 1 'T i,    l'l!

■ ...<EČĖRSKl!S IR SŪNŪS
1073J S. MjcĮiigan Avė. _________  Tol. Pullman 5703

4605-07 S. Hermitage Avenųe Phonęs Yards 1741-1742 
Brighton Pairk: $kyrius,: 4447 Š. Fąįrfieid, Ląf. 0727

I ..... LAėilAWliGZ ir SŪNUS
281.4 West žSrcl Place Pliones Ganai 2516—Cicero 6927

"t •JH.»iu»l'j>ia«»l.lįiKiy« 11 1 iji.ŲU   I  r." ?"! 1 .. . V 1 ;

■ '■■■ S. C. LACHAVĮCZ ’
42-44 East 1081h St, Tel. Pųllyiąn 127.0 arba C.ąpaJ 2515

4092 Archer^Avenųe Pbone Jjąfąyette 8572
, r- n.n n.f I -..T-,....--

< gė
?819 moanica Ąvenme

..... A, MASALSKIS
8807 Lituanica Ąyenuę Pbone Ęouleyąrd 4489

N ................. ................... . ■■ .,■■■ ■  ................ H1.,. '■

A, PETKUS
■1410 South 49th Gourt cicero Phone Cicero 2109

i">wiiTW,’i'iii4i|lMH"i'>i".ii i     . *>u   u" r"', iĮiu».

’ X E. KADŽIUS
į66g Street ’ Phone JCanal 61J4

TW

Phone Yards 1138

. . ‘ S. M. Skudas ■
■U3 ^est IKth Stfęej; ' Ųione Monroe 3877
’ y ti,ji ■ ><■» <>»■<■( i?i I "■ rrmi-,WĮį4^r^.Įi,. ,-!iT ,     .m ", .tii.'. , i.įnį .jjJ.n.ij.., 

' L'j. zolp
1,643 JVg»t 46th Stręet Phoųes Boulevard 520&-8413

. 4 -* T V . I ■ ..... --4 , z *♦ ■ '

AM.BŲLANCE PATARNAVIMAS PIENĄ IR NAKTĮ

'• , J^F-TUDEIKIS

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS
Gerą! lietųviąųis žinomąjį Der 85' 

metus kajpo patvinęs gydytoją^ chi
rurgas ir akušeris.

Gydę staigias ir chroniška* ligas, 
vyrų, moterų įr vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros Prietaisus.

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akiniųt I l034 v^^isSi Sl.^netoli^Morian Si. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akiiiių Dirbtuvė

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

756 West 35th St.
Cor. oi 35th and Halsted Sts. 

>fiyo valandos nuo 1-8 nuo 6:30-8 
gedMiomU nagai jN>Ur<

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo Ąikį 7:30 yal; vakare. 

*- ’ TeL Cąnal 3110
Rezidencijos telefonai: 

Įlydą Park 5755 ar Centol 7454

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Aye.
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
.OFISO VALANDOS;

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 jld 4 
ral. po pietų k* nuo 7 iki 8:30 vaL 

^toro. Nedėliojus nuo iki 12 
blandai diena.

Phone MIDWAY. 2880. 
ii _ IĮ į ,1 ■ , , ..........

Tfilefonąs Y«rd> 0994

Dr. Maurice Kahn
4p31 SOUTH ASHLAND AVĖ.

DfifO yąląndos:
Muo 10 iki 12 diena. 2 11d 8 po plieta 
7 iki 8 vaL NedUL nuo 10 Iki 12

' Rez. Telephone PLA?A 2409

' Ofiso Tel. Doiehester 6194 
R««. Td. PmMl 9UU

Dr. A. A.Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, vyriškų. Vaikų ir ’visd 
< chroniškų ligų.

Ofįsa? $850 Stoj»«y Jaland Avė. 
Valandos: 2—4. 7—9 vai. vak. Nedi<

8 do piieti

chronišką ligų,.
_______ Z-^4,'7—-9 vai. vak. Nedi«
Ii o n? ji Iriventadiapiai* 10—19

PECOMMENOEt
POR 40 YEAQS

Kaip žuvis be van
dens, I taip geras 
lietuvis be ‘-Naujie
ną” neturėtu būti.

L. i..-<*

/

siOktuv.es
Dearbo.ru
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Pittsburgh’O Naujienos
(Tęsinys iš 2-ro pusi.)

LIETUVIŲ MOKSLO 
DRAUGIJA PASISA
KĖ UŽ AMERIKOS 

LIETUVIŲ KON
GRESĄ

SOHO PITTSBURGH. — Ge
gužės 10 d. įvyko Lietuvių 
Mokslo Draugijos susirinkimas, 
kairiame buvo pakeltas klausi
mas apie siuntimą delegato į 
Amerikos lietuvių kongresą. Di
delė narių dauguma susirinki
me dalyvaujančių pasisakė už 
Amerikos lietuvių kongresą. 
Priešinosi tik musų geras tau
tietis p. Juozas Virbickas, ku
ris su keliais savo šalininkais 
šukavo apie bolševizmą, bolše
vikus ir kitus “baisius” 
kus.

Bet kada buvo prieita 
balsavimo, ftai pasirodė, 
tautininkų pastangos
ant uodegos nunešė. Daugumas 
narių balsavo už Amerikos lie
tuvių kongresą ir už siuntimą 
delegato prieš Virbicko ir kelių 
kitų tautiečių rankas. « 

Delegatu liko išrinktas LiViD 
prezidentas Antanas Lėlionis, 
kuris nepriklauso jokiai politi
nei partijai ir yra katalikiškos 
orientacijos čia gimęs ir au
gęs, bet lietuviškame veikime 
aktyviškai dalyvaująs žmogus.

LMD Narys.

daly-

prie 
kad 

margis

Carnegie, Pa..
Musų padangės nau

jienos
Tai jau tikrai pavasaris. 

Gamtos grožis musų širdį džiu
gina. Girdime, žmonės jau pra
deda bruzdėti dėl vasarinių pa
rengimų. ; . !

Kaip girdėti, ; tai vis tie ku- 
nigužiai rengia piknikus savo 
parapijonams ir skubina užim
ti geresnes vietas bei bando iš 
anksto sužvejoti * publiką sa
viems kermošiams.

Bet tai ne lietuvių kunigai 
darbuojas. Mes Carnegie mies
te neturim lietuvių dvasiškų 
ganytojų. Musų dūšių ganymu 
rūpinasi svetimtaučiai, y patim 
gai lenkai.

Negalima praleisti nepaminė-

MALEVOS
Didžiausios- malevų 18dirb$jų Ir dlstri. 
bu tori ų Įstaigos Chieagoje. Standarti
nes rųAies maleva už tiktai

TARP MUSU

Universal Food Stores

8
S

SS

H I

gražus
Food

‘‘kvar- 
dieno-

SSS

o

Little Ferry, N. J. — Slaugės laiko 
,1 4

tetą” (keturis berniukus), kurį šiomis 
mis pagimdė Elizabeth Kasper. Motinos vienos 
dukters paveikslas yra žemai.

■ ■

BARGAIN OUTLET
TIK SIANDIAN

Penktadienį! 
TIKTAI! 

IŠPARDAVIMAS 
prasideda 9 vai. ryto 

VIRŠ

1000 DRESIŲ .
Taip poniutes 

Atiduodame _ veik

i

Į jus nė musų Carnegie apylin
kės lietuvių, 1 -• 
progresyviai 
save skaito, — jie fanatikų i; 
fašistų parengimus remia i< 
juos gerbia. Norėčiau paklaus
ti, kodėl jie taip daro. x

Man rodos, kad Carnegie lie
tuviai turėtų būti pažangus pa 
triotai ir prisilaikyti Šukio “sa 
vas pas savą”. Vadinasi, remti 
savo tautiečių parengimus. Mu
sų draugų jau čia yra ir vis 
daugiau atvyksta apsigyventi.

Gegužės 1 d. atidarė likerio 
biznį (saliuną) du Pittsburgho 
lietuviai, būtent, Antanas 
gaitis ir Antanas Augys. 
nis labai patogioj vietoj, 
East Main St., Carnegie, 
Ten yra mandagus patarnavi
mas ir tikrai lietuviška užeiga. 
Manadžerium yra Juozas Čir- 
vinskas, šioj apylinkėj gerai ži
nomas žmogus. Pasitaikius pro
gai lietuviai neturėtų pro duris 
praeiti neaplankę šios vienin
telės lietuviškos užeigos, 
tikrinu, kad atsilankiusieji 
nuoširdžiai priimti.

Dar butų pageidaujama, 
koks patyręs lietuvis čia atida 
rytų maisto krautuvę (bučer- 
nę ir grosernę). Nors tokių 
biznių čionai netrūksta, bet 
man rodos, kad vienas lietuvis 
galėtų daryti gerą pragyveni
mą, nes kai kurie čia daro 
daug biznio. \

Biznio gatvė
Miestelis nedidelis, biznis 

kasi tik apie vieną didžiausią 
gatvę — Main Street. Carnegie 
gyventojų gal būt yra apie 
20,000. Visa apylinkė* yra gana 
tirštai gyvenama. Tenai nesi
randa nei saliunų, nei bnčernių. 
žmonės važiuoja' į Carnegie 
pirkti sau visokių reikmenų. 
Pasiturintys žmonės teleponais 
užsako, p krautuvininkai jiems 
į namus pristato reikmenis. 
Kiekvieną vakarą Carnegie 
Main gatvė yra pilna žmonių; 
šeštadienio vakarais šioji gat
vė yra tikrai prisigrudus.

Tiek pasakysiu, jog kai grį
žo legališkas likerio biznis, tai 
desėtkai pradėjo rūpintis gavi
mu likerių laisnio, ir jiems 
daug tai kainavo. Advokatai 
juos gerai apšukavo. Mat, buvo 
manoma, kad kas greičiau gaus 
laisnį, tai galės daryti gerą 
biznį. O jei kas pavėluos, tai 
negaus nė laisnio. Be to, buvo 
toks patvarkymas, kad prie 
barų nevalia buvo gerti! žmo
nės tad pirkosi stalus, krėslus 
ir kitus rakandus. Bet dabar 
ta tvarka liko pamainyta. Grį
žo gėrimas prie barų, stalai ir 
krėslai pasidarė nereikalingi. 
Buvo paplitusios , kalbos, kad 
Carnegie nebusią leista atidary
ti daugiau kaip 10 saliunų. Bet 
šiandien Carnegie yra apie 40 
likerių biznio įstaigų ir apie 
tiek pat saliunų, kame parduo
dama vien tik alus.

Kaip išrodo, tai nėra per 
daug. Mat, smuklininkai prisi
laiko tam tikro gudrumo, — 
savo kostumeriams duoda gert? 
ant kredito, nors tai įstatymais 
yra uždrausta. —Elzbieta.

kurie yra nevr 
arba bent tokiai;

Gri- 
Biz- 
215 
Pa.

Už- 
bus

kad

per

su-

MOTERŲ ATYDAI

Šiandien laidos Da
rata Adomaitiene 

ę • • •

Tautiškose kapinėse

coln Turner svetainėje, 1005-09 
Diversey Parkway.

P-lė Nausėdaitė yra kukli, 
gražiai tėvų išauginta mergaitė. 
Jaunasis, Vincas Jonikas yra 
inteligentas jaunuolis. —L.

Neužilgo atsidarys Lietuvių 
Dailės Paroda Maudei Brothers 

. ... . i ' • »

departamentinej krautuvėj, to
dėl jėigu jus turite kokių nors 
ypatingų dirbinių iš Lietuvos 
ir norėtumėt paskolinti, prašau 
neatidėliojant pristatyti juos 
p-ui Beliajui arba pašaukite te
lefonu Victory

Southsidėj
mane pašauk Ii Republic 0364 
arba atvažiuoti 7204 S. Camp
bell avė. —J. žymonti^nė.

Geg. 15 d. 1 vai. poipet bus 
iškilmingai palaidota Daratą 
Adomaitienė, kuri pasimirė 
staigia mirtimi geg. 11 d. '1936. 
Gyveno nuosavame name ant
rašu 5650 So. Bishop St.

buvo 
pą-

Lietuviai ir lietuvai
tės >aėme leidimus 

vedyboms

5259.
moterys galite

Draugė Adomaitienė 
laisvų pažiūrų moteriškė, 
vyzdingai išauklėjo 3 sūnūs ir 
vieną dukterį. Taipgi buvo nau
ji enietč nuo pat, pradžios dien
raščio įsikūrimo.,,

Laidotuvėms -patarnaus di
rektorius S. M. Skudas. Chicjj- 
gos Lietuvių Draugiją atsto
vaus ir kalbą s pasakys V: B. 
Ambrose. "

ir

ir

Rytoj p-Iės Nausė 
daitčs šliubas

Kiekvieną penktadienį telpa 
Naujienose didelis ir 
skelbimas Universal 
3tores. Tų krautuvių randasi
visose lietuvių apgyventose vie
tose. čia valgių-1 produktai yra 
pardavinėjami pigesnėmis kai 
lomis, negu kur kitur.

Šios krautuvės turi savo di
lelį sandėlį ir jos perka mais
to produktus iš savo sandėlio 
J tas sandėlis perka tavorus 

vagonais. Suprantama, pirkda
mi vagonais, gauna pigiau, už
tai ir savo krautuvėms parduo
da pigiau. Tuo budu šeimynin- 
kės pirkdamos iš šių krautuvių, 
visuomet gali sutaupyti pinigų 
ant maisto produktų.

Šeimyninkes eikite į Univer- 
al Food Krautuves ir pasinau

dokite pigesnėmis maisto kai
nomis. (Sp.)

Moterims Dovanos su 
Kuponais

dykai

110c
Ravons, 

Acetates, 
Novelties, 

geros rū
šies bovel- 
nos, Eye- 
lets, prints 
ir tt. Labai 
gražios pa
vasariui ir 
vasarai. O- 

riginalės 
kainos iki 

$2.98.
Kataliogu 
kostumerių 
sugražintos. 
Nėra tele

fono ne Mail 
Orders 
PLANAS

• 1-ma dresė 
............... 49c

• 2-ra dresė .... 10c
• 1-ma dresė.
• 2-ra drese
• 1-ma dresė $1.49
• 2-ra dresė .... 10c

500 PORŲ BATELIŲ

99c
10c

šiandie ir rytoj telpa Naujie
nose skelbimas J. Spatis Fede- 
ral Meat Markets, 1949 South 
Halsted St., 3407 S. Halsted 
St., 3631 S. Halsted St., 2119 
W. Cermak Rd. šiose keturiose 
J. Spaičio krautuvėse parduo
dama gera mėsa pigiomis kai
nomis. Moterys eidamos pirkti 
mėsos, išsikirpkite iš jo skelbi
mo kuponus ir nusineškite į 
krautuvę, gausite gražią dova
ną DYKAI.*

Kviečiame visas šeimyninkes 
pasinaudoti šia nepaprasta pro- 
ja, —■ nusipirkite šiose J. Spai
čio krautuvėse geros mėsos pi
giomis kainomis ir nusinešusios 
kuponą gausite gražią dovaną 
DYKAI. (Sp.)

Originalės vertybės iki $2.95. 
Suardytos mieros, bet visos 

mieros krūvoj.
• 1-ma pora bateliu 
$1.00—2-ra pora

tiktai 25C 
Ateikite 

anksti.

Kampas Harrison St.
S1| SOUTH FAUUNA ST......TH. SttltV 4000

šie Hetįrviai ir lietuvaitės iŠ 
siemė ląisnius (leidimus) 
dyboms t

. Anthony Slautas 28 m.
Frances Sobczak 26 m.

Anthony Kucinski 23 m.
Lucille Nowak 22 m.
William Young 31 m. ir Mary
Vaišnoram. 1 1

Albert R&h’i’ės 21 m. ir Agnės 
Cibas 18 m.

, ' Ffiorian Juraška 22 m. ir 
Sophiė Zwijas 25 m.

, Jošeph Pekules 28 m. ir So- 
phie Fern 22 m.

George Petraitis 22 m. 
Abn Ostrovvski 19 rn.

William De vries 29 m 
Frances Jankowski 27 m.

. Julius Baskes 44 m. ir Gladis 
Werledka 40 m.

—i—

ir

Atidarymas Gražaus Daržo
BIG TREE GROVE

Archer Avė. (six blocks West of Kean)
•" WILL0W SPRINGS, ILL.

Gegužės-May 17 dieną, 1936
: Užprašau visas Draugystes ant atidarymo, kurios yra’ paemusios 
daržą šiai vasarai ir visus Lietuvius čia pakvėpuoti šviežiu oru, pasi
linksminti smagiai ant tyro oro. Užkandžiai veltui.

« Užprašo JONAS MIKNIS, Savininkas.

Rytoj, geg. 16; d., bus duotas 
p-lei. Piųs Nausėdaitei ir Vin
cui Jonikui šliubas- 10 valandą 
ryto Šv. Jurgio parapijos baž
nyčioj. Apeigos ruošiama iškiL 
mingos, dalyvaujant kaip gie- 
doriams pp. Elenai Bartush,! S. 
Lau taitienei, F. Nausėdai tei- 
Prančiunienei ir J. Savičiui!

Vestuvių pokilis įvyks. Lin-

ir

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

Gerkit ir Reikalaukit

regullarfs kalno.

ŠIOS SAVAITES
PETERJPENExtra Bargenai

NATHAN 
KANTER

KAINOS I
PRIEINAMOS Į,

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

908-910 W. 14th Street 
MOTERŲ DIENA SERĖDOMIS

Po naujų savininkų priežiūra. Naujfii išremontuota išmalevota. Ma
sažai—Chiropodistai—Atdara^ diehą ir naktį. Swimming Pool.

Phone CANa| 9$60

SAMPELINfi |
ELEKTRIKINŽ I

LEDAUNfi Bg
VERTES $150

Z

Visose AlihCse 
Mutual TrijĘ 
žvaigždžių 
Kentucky , 
Bourbon 

Ir
Lietu vilkos 

"Degtini*

7.000 gal. Sherwin VVilliams Trim Var- 
nišo, iš Majestic Radlo, kuris suban
krutavo. $2.75 vertės 
kaina ~
Namams Maleva, Gloss ar Fiat, Great 
Lakęs rųšies, kitur $2.25,

Montgomery-Ward certifikuota maleva 
Sand Kote tinish, pirmiau f) A 
$3.20, dabar _____________
Juodas Screen Enamelis CZAjA
Dabar galionas____________ _

Ir tūkstančiai kitų bargenų.
Mes operuojanti nuosava sandeli Ir tu
rime savo malevų fabrikų. Pirkit tie
siog ir taupykit!

PAINT EXCHANGE OF 
CHICAGO 

1557 MILWAUKEE AVB. 
633fl S. HALSTED ST.

2274 ET.STON AVĖ. 
Telefonas: Armitage 1440.

ROOSEVELT 
FURNITUREčo 

2310 West 
Roosevelt Road 

Tel. Seeley 8760 '

William J. Bogan, buvęs 8 me
tus Chicagos mokyklų 

superintendentas
Neseniai / William J. Bogan 

mirė, o* šiomis dienomis, būtent! 
gegužės 12, Chicagos meras Ed-j 
waid J. Kelly išleido i miesto, 
gyventojus atsišaukimą, kuria
me paskyrė gegužės 24 dieną 
kaip Bogano paminėjimo dieną. 
Tame atsišaukime meras, be 
kitko, kviečia gyventojus daly
vauti masiniame susirinkime 
geg. 24 d. 3 vai. popiet Lane 
Technical High School patalpo
se, kur bus padėtas William J. 
Bogano atminties fondui pama
tas.

YRA 
PAVOJINGA

pritaikinti su pilnu pa-
astikinčs pančiakos, diržai, braces

KIEKVIENOS Vf Zk
RŪŠIES JL> JĮ

Tiktai moksliškas paraištis tinkamai jumt i mus paraiSčiul 
pritaikintas pagal skirtinga kylos ruSj i sttikBjintiu! 
jums tikrai padfis. Vengkite nemalonu-1 ElastikinSs —----- ,
niu. Atsiduokite i patyrusio Experto pa-1 pažeistiems, čeverykai tiems, kurių sana- 
raiščio pritaikintojo' rankas. Ateikite pas I flai besveiki.

I VYRAS IR MOTERIS |
Į PRIŽIŪRĖTOJAI Į ,

Chicago Orthopedic Co., 183 W. Lake St.
. ARTI PRIĘ WELLS STREET

te

VTUH 8AI.L.OT NJOUJ 
ęTAMDS

Llnexplon?dl qqoq 
COULfttfy J

9.999
m-asiicai cavteę ' 672

',95'
NA/MATT’ 
<5M/>sL-L. 

VYS-
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AnIO TLU9 
iŠ . ThE ”

Į

'"-■"..i111 juiĮ"i*^

OU , MBOJS 
coY&ę

VViUL-

Mutual Liquor Co.
4707 So. Halsted St

TeL YARDS 0803

(TDR-i c‘ t 
• PLtĄZE: 60 roT 
-ęHE. ui^EXpLOTED'

OSCfr- -r7

TMEr; BALLOTlKOW' 
\9TAKJD9 ’ .>

smile crrv ; 9,999
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SMILB CITY, TOO/OI 
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NAUJIENOS
The Lithuanlan Daily News 

Published Daily £xcept Sunday by 
The Lithuanlan News Pub. Co., Ine 

178$ South Hahrted Street 
Telephone CANal 8500

Užsakymo kalnai
Chicagoje — paštu: 

Metams .. ... .... $8.00
4.00 
2.00 
1.50 

.75

j imas politikoje gali parversti 
ją ant šono.

Subscrlption Bates: x
$8.00 per year in Canada 
$5.00 per year outside of Chicago 
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

■ ■I. Į jHUMH lobi—fr ■ ■■■«■*■ cMjhrt——................. ,

Entered as Second Oass Matter 
March 7th 1014 at the Post Office 
of Chicago, Dl. under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
dros^ 1739 S.Halsted SL, Chicago,

18c
75c

Trims mėnesiams
Dviem menesiams 
Vienam menesiui

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija —.---- :——.
Savaitei ■■■■ • •••••••
Menesiui

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams $5.00
Pusei metų •••••••••••••••»••••••••••••»••• 2*^75 _
Trims menesiams 1.50
Dviem menesiams 1.00
Vienam menesiui .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
j ’ (Atpiginta)

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

Orderiu kartu su užsakymu.

FRANKO LIKIMAS

Labai daug kalbama ir rašoma apie politinių parti
jų kovas Frakcijoje, bet dauguma žmonių visai užmirš
ta pažvelgti į ekonominį pagrindą, iš kurio tos kovos 
kyla. Ir nepakanka žinoti, kad Fra n ei j oje viešpatauja 
kapitalizmas, kuris šiandie pergyvena gilų križj.

Nuo ko tas krizis pareina?
Francija yra labai turtingas kraštas. Ji dar turi 

daugiau kaip trijų bilioiių dolerių vertes aukso rezer
vą, tai, rodos, jokio pavojaus jai negali būti. O betgi 
yra faktas, kad Franci jos užsienių prekyba smunka, už
darbiai ir pelnai mažėja ir žmonių mases apima vis di
desnis ir didesnis nerimas.

Tas nėrimas ir reiškiasi aštriuose politinių grupių 
susikirtimuose, fašistiškų elementų smarkavimuose ir 
kairiųjų partijų demonstracijose. Kol kas kairiosios 
partijos ima viršų. Susitarusios, jos neseniai laimėjo 
nepaprastai didelę pergalę parlamento rinkimuose.

Bet pamatinė to viso priežastis yra ekonominėse 
krašto sąlygose. Jas tiesioginiai veikia daugiausia fi
nansai. Francijos pramonė, žemės ūkis ir prekyba ken- 

• čia nuo to* kad jos valiuta (pinigai) yra pėrbrangi, pa
lyginus su kitų didžiųjų valstybių valiutomis. Jos fran
kas buvo stabilizuotas dar prieš depresijos laikus ir 
šiandie jisai dar tebėra “paremtas auksu” — kuomet 
Anglijos svaras ir Amerikos doleris yra seniai nupigin
ti api.e 40 nuošimčių.

žodžiu, Francija pergyvena defliaciją, t. y. pinigų 
brangumą ir .prčkiį J>jgumą.> f<; ; ,

Jeigu naujoji Trancijos valdžia ^ę^UmuŠ franko 
vertės ir ta defliacijos politika tęsis toliau, tai padėtis 
Francijoje nepalengvės. Todėl valdžia bus priversta im
tis vis. griežtesnių ir griežtesnių priemonių žmonių bū
viui pagerinti, ir kuo tai, galų gale, pasibaigs, sunku 
numatyti. Vokietijoje defliacija privedė prie hitleriztno.

Bet socialistai, kurie netrukus atsistos valdžios 
priešakyje, neturėtų, rodos, bijoti, paaukoti franko “gar
bę” žmonių gerovei. Jie veikiausia padarys jam tokią 
pat operaciją, kokią Rooseveltas padarė doleriui.

KLAIPĖDOJE IRGI ŠVENTĖ' 
I-JĄ GEGUŽĖS

—■■^■111 -.1, .f ,1

“L. Aidas” rašo, kad Gegu-: 
žės Pirmosios šventė Klaipėdo
je praėjo be ypatingų įvykių. 
Sako:

“Pramonės įmonių darbi
ninkai tą dieną, kaip ir ki
tais metais, nedirbo. Vokie- 
čių profesinių sąjungų pir 
mininkas Seewaldas buvo su
šaukęs tradicinį darbininkų 
susirinkimą -šaulių namų so
de.” \
O lietuvių darbininkų ir 

amatininkų susivienijimas ren
gė gegužinės paminėjimą dar
bininkų kliubo patalpose, čia 
kalbėtojai, “plačiai apibudino 
vietos ir tarptautines darbo są
lygas”. . ’

Bet Kaune tik Universiteto 
studentams buvo leista laikyt 
gegužinį susirinkimą.

RINKIMAI Į KONVENCIJĄ

Rinkimuose į socialistų par
tijos konvenciją, kuri šį mene
sį įyyks Clevelande, Conųecti- 
eut valstija išrinko didelėmis 
balsų daugumomis vadinamus 
“dešiniuosius” sociapstus. “De
šinieji” pravedė ,visus 13 savo 
kandidatų. “Militantai” (kai
rieji) pateko' tik į alternatus.

Washingtono valstijoje iš
rinkta delegatais į partijos kon
venciją irgi “dešiniųjų” socia
listų šalininkai.

New Jersey’s valstijoje kelių 
desėtkų balsų dauguma laimė
jo “kairiojo sparno” kandida 
tai, bet opozicija kaltinį; kad' 
balsų skaitytojai išmetė astuo
nių ar devynių kuopų balsus, 
kurie buvę paduoti už “senąją 
gvardiją”.

Taigi dar nėra visai tikras 
dalykas, kad “kairiasparniai” 
kontroliuos kohvenciją, nežiu- 
rint to. valdomas
nacionalis vyJėdSbiašykomitetas 
sauvališkai ^ suspendavo n New 
Yorko ir Indianos organizaci
jas.

Partijos konvencija bus ge
gužės 23—24 d.

KITUS BEMELAGIUODAMAS, 
APSIMELAVO f

Apžvalga
ANGLIJOS DARBIEčIAI VĖL 

LAIMĖJO

Papildomuosiuose rinkimuose 
į parlamentą, Peckham distrik- 
te, Londono priemiestyje, lai
mėjo Darbo Partijos kandida
tas, Lewis Silkin. To distrikto 
atstovas iki šiol buvo konser
vatorius.

HITLERIS STUMIA VOKIETI
JĄ J PRAŽŪTĮ

Pereitos savaitės “The New 
Leader” laidoje tilpo puikus 
Karolio Kautskio straipsnis 
apie Hitlerio politiką. Garsusis 
socializmo teoretikas parodo, 
kad “nacių” diktatorius savo 
'akyplėšiškaisžygiais Vokieti
joje ir santykiuose sū kitomis 
šalimis traukia tą . nelaimingą 
kraštą į pražūtį.

Kautskis sako, kad Vokieti
ja prieš pasaulio karą buvo su- 
kėlūst prieš save beveik visas 
valstybes. Todėl ji buvo su
mušta ir kuone sunaikinta. Po 
karo Vokietijos respublika sten
gėsi įgyti simpatijų ir pasitikę 
j imą kitose šalyse, idant pasi
baigtų pavojingoji izoliacija, į 
kurią ji buvo patekusi kaize 
tiško militarizmo dėka. Ir Vo
kietija laipsniškai atgavo savo 
teises pasaulio tautu Šeimoje, 
v Bet- Hitleris, atėjęs -valdžion

1933 m., vėl pasuko Vokietijos 
politiką į senąsias militarizmo 
Vėžes. Jisai įsteigė savo dikta
tūrą, padegdamas reichstagą. 
Dabar jisai planuoja “reichsta
go gaisrą” viso pasAulio ma
štabe. Bet jeigu dabar kils ka
ras, ftai Vokietiją ištiks dai 
baisesnė katastrofa, negu 1918 
m., nes dabar Vokietija yisAi 
nebeturi draugų, jos finansai 
yra suirę, jos gyventojai ba
dauja.

“Galutiname analize”, ra
šo socialistų autorius, “ne
žiūrint visa savo militarizmo 
ir kaizerizmo, prieškarinė 
Vokietija buvo kultūringą 
valstybė, kurioje buvo pusė» 
tinai daug laisvės, judrus 
intelektualinis gyvenimas ii 
auganti socialdemokratų opo
zicija. Tuo ji buvo Jgijūsi 
daug draugų kitose tautose 
ir pakėlusi' savo prestyžą pa
saulyje. Bet to jau nebėra 
dabartinėje Vokietijoje, ku» 
rios intelektualinis gyveni
mas tapo visiškai “koordi-j 
nuotas” ir pastatytas po kon
trole ne kokioš nors parink
tos inteligentijos, bet žiau
rių nemokšų, kurie laiko 
žiaurumą aukščiausia valsty
bingumo išraiška ir pavertė 
antisemitizmą tautos politi
kos įrankiu ir dagi vienu 
svarbiausiųjų jos pagrindų.”

SLA. Pildomosios Tarybos 
rinkimų rezultatai rodo, kad 
laimėjo 5 pažangiojo sąrašo 
kandidatai ir 2 “sargybihinkų” 
kandidatai.

Rezultatai liudija, kad skait
linės, gurios buvo skelbiamos 
“Naujienose” balsavimų metu, 
davė gana tikslų vaizdą. Iš jų 
buvo matyt, kad BagdČius, Ma- 
žukna, Gugis, Stanislovaitis ir 
Mikužiutė žymiai pralenkė savo 
oponentus ir dėl jų išrinkimo 
negali būti abejonės. O tuo tar
pu jurgeliutės ir Miliausko bal
sai, nors sriiarkiai augo paly
ginant su nominacijų rezulta
tais, bet pirmas vietas pasiek-; 
davo retai.

Tačiau “Vienybė” nesidrovė
jo dėl tų skaitlinių sušukti sa
vo redakciniame straipsnyje: 
“Melagiai”. Ji pareiškė turinti 
“nevįenpusiškus” rezultatus, 
kurie rodą, kad iš Visų pažan
giųjų kandidatų tik vienas Ra
gučius gaunąs daugumą balsų, 
o kiti šeši kandidatai esą atsi
likę nuo tautininkų.

Dabar aišku, kad kitus irie- 
lagiuodamas, pats ponas Tys- 
liava pasirodė pirmos rųšies 
melagis.

KĄ ŽMONES MANO
..... . H į,lig Į-.......... rtllU.lliilHIII.nl ...........į a
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KATALIKAI IR
KORTOS

Kas šiek tiek seka lietuvių 
katalikų veikimą ir jų spaudą, 
sakysime, dieiiraštį Draugą, tai 
tas , turėjo pastebėti, kad kata 
likų tarpe labai išsiplatino kor
tavimas. Mes senesnieji atsi
mename, kaip kortavifnas bu
vo smerkiamas. Kortos buvo 
tai velnio ■ abroziukai. Dabar ' • 1 , . "r O ...
kortavimas; katalikų i tarpe už
kariavo garbingą Vietą. Teisy
bė, kunigai, savo tarpe ir ponų 
tarpe nuo senų laikų dutodavo 
kortomis garo. Bet visgi to žai
dimo ne tik nepopųlerizuodavo 
žmonėse, bet ir griežtai smerk-; 
davo. Dabar, kas kita. Bažny
tinės salės virib kortavimo lih 
diiięmis.

Mes pittsburghiečiai atsime
name, kaip praėjusią žiemą 
vienuolių Pranciškiečių vienuo 
lyne buvo surengta kortavimo 
pare. Apie tai buvo aprašyta 
Drauge ir paminėta, kurie ku 
nigai klebonai ten dalyvavo.

Draugo kovo 26 d. laidoje, 
Pittsburgho žinių skyriuje, ap
rašoma Apie didžius potvynius 
ir kaip žmonės nukentėjo. Ko
respondencija baigiasi šitaip.

“Kovo 221 d. švento Vincento 
parapijos Federacijos skyrius 
laikė susirinkimą, šiame susi
rinkime svarstoma buvo pra
moga kortavimo lAbui Federa 
ei jos apskričio. Vienbalsiai su 
tiko remti šią rengiamą pramp-

gą. Kortavimo pramoga įvyks 
balandžio 19 d., švento Kazi
miero svetainėje”.

šią korespondenciją perskai 
čius, man prisiminė seniai ma
tyti “muvei”. Vaizdas buvo 
toks : pora vyrų kortoj a valte
lėj, kuri pluduriuoja ęžere. Kor- 
t Arimas eina Vis kai^Štyn. Val
tis ima skęsti. įsikarščiavę vy
tai to nemato. Kottotojai at 
siranda vandenyje. Bet ir to 
nemato — kortoja ant vandens 
paviršio. Gtimsta gilyn, o kor- 
tavimas tęsiasi. Jau panėrė, 
rankos kyšoja ir kortoj a. Ding 
sta ir rankos, bet retkarčiais 
kištelėja ir viena ir kita ran
ka su kortomis.

Ar šis vaizdas nepritaikin- 
tinas Pittsburgho lietuvių ka
talikams? It pittsburghiečiai 
skęsdami nemetė korių iš ran
kų.

Draugo balandžio 16 dieną, 
Pittsburgho žinių skyriuje, bu
vo štai koks pranešimas: “Pitts
burgho Federacijos apskritys, 
kuris taip aktualiai veikė ir 
veikia religiniai tautinį darbą 
ruošiasi kortavimo pramogai”.

Tai va prie ko jau prieina. 
Kortavimas jau tiek išaukšti
namas, kad jis priskiriamas 
prie religiniai tautinio darbo. 
Netrukus, tur būt, susilauksi
me to, kad kortos, tie velnio 
abroziukai, • bus šventinamos ir 
priskaitytos " prie bažnytinių 
daiktų, o kortavimas bus pri 
Skirtas prie liturginių . apeigų...

Pittsburghietis.

siasi begalės plėšriųjų ir kito-, 
kių žvėrių, kaip antai tigrų, 
dramblių, raganosių, įvairiausių 
rūšių nuodingų gyvačių. Kas
met Indijoje nuo grobikų žvė
rių ir nuodingų gyvačių žūva 
apie 30 tukst. žmonių. Nau
dingiausi gyvuliai laikomi 
drambliai, kuriuos indusai mo
ka prijaukinti’ ir padaryti klus
niu gyvuliu. Su drambliais pa
prastai yra medžiojami tigrai 
džuhglėse. Be to, drambliai dir
ba visokiausius namų darbus. 
Jie ypatingai tinka ten, kur 
tenka kilnoti sunkus daiktai. 
Suaugęs dramblys lengvai pa
kelia savo snapu rąstą.

Indija garsi taip pat savo 
deimantais, nes anksčiau ji bu
vo pirmoji šalis pasauly, kur 
daugiausiai buvo randama dei
mantų. Radžų ir maharadžų 
rūmuose per amžius yra surink
ta nehpsakomi turtai brangiųjų 
akmenų ir metalų pavidalu. In
dijos pakraščiuose, o ypatingai 
prie Ceilono salos, yra gaudo
mi juroje žemčiūgai (perlai), 
kurie randami tam tikros rų
šies straigėse.

Bendrai, Indijoje yra randa
ma visų .tušių metalų, akmens 
anglių, čia auga įvairus auga
lai, kurie vartojami kaip prie
skoniai, be to, įvairiausi vaisi
niai medžiai ir riešutai.

Ne be reikalo Indija vadina-* 
ma Anglų imperijos perlu. Ang
lai kasmet iŠ Indijos gauna 
milijonus pelno. Jie visas pa
stangas deda kuo ilgiau išlaiky
ti savo rankose šį turtingiausią 
musų planetos plotą. Be to. 
anglai daug dėmesio kreipia ir

į patogaus susisiekimo su In
dija Saugojimą.

Labai charakteringa tai, kad 
kai italai pradėjo veržtis į Abi
siniją, norėdami įsigalėti Afri
koje, ypatingai įsistiprinti Rau
donosios juros pakraščiuose, 
tuomet anglai, iŠ karto supra
tę, kad įsigalėję italai gali jiems 
nuolatos trukdyti susisiekimą 
su Indija, suorganizavo prieš 
italus visas Europos valstybes 
ekonominių sankcijų formoje.

Šiandien anglų interesas yra, 
kad italai neįsigalėtų Afrikoje, 
ir reikia tikėtis, kad to jie pa
sieks, j nes nieks taip nemoka 
saugoti * savo interesus, kaip 
anglai. Turėdami patogų susi- 
siekimį su Indija, anglai tikisi 
dar daug metų valdyti šį tur
tingiausią pasaulio kraštą.

AMERIKOS 
PILIETIS

Satiną it labai pagel- 
bingą knygele tiems, ko
ne nori tapti iioa išliet 
piliečiais. Pamokinimai 
apie ik» šalies tvarku 
apie jos vidininkų rin
kimas ir viską kas reika
linga prie imimo egia- 
meno rasite šioj knygeli) 
lietuvių Ir anglų kalbo
mis raraiyta.

KAINA TIK .25 CENTAI

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

. CHICAGO. ILL.
Siųskite money orderi arba kratos 

ženklelius.

Slėpininga Indija
Indija yrą-; didžiulis Azijos 

pusiasalis^ iš. rytų, pietų ir va
karų supąmąs, Indi j os vandeny - 
no, o tilj iš žiemių pusės jun
giasi su Kinijos plotais; Indijos 
dydis prilygsta \ Europos didu
mui, 
mais

PIRKIT PAS

Kau iškiš 
džia visai 
kaip daugeliui atrodo. Valdžia, 
kuri remiasi vien smurtu, tai 
— “milžinas molio kojomis”, 
Pirmas stambus jbs pralaimėt

mano, Hitlerio vai- 
nėra tokia galinga,

..    1.................................. ...

Atėjo Kultūra No. 2
Turinys labai įdomus. Štai Jis:

B. Amalvis — Tarptautinis saugu
mas ir Klaipėda.

Prof. P. Leonas/ — Iš Britų Indi- 
z jos gyvenimo.

A. Pavilionis ~ Sieliai.
J. Radžvilas — Apie musu fnoder- 

hiaia tapyba.
Maksim Gorkij — Mergaitė.
J. Radžvilas — Žlugimo kroriika.
S. Eseninas — Eilėraštis.
A. Michailovas -r- Miego fižiologija 

ir miego teorijos.
Kaina 45 centai.

Galima gauti . ; •
• NAUJIENOSE

1739 S. Halsted St.
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Šis kraštas savo įvairu- 
yra įdomiausia pasauly 

vieta. Vi$įų8tpirmą čia yra di
džiausi pasauly Hindukušo kal
nai. Aukščiausia jų viršūnė 
vardu Everestas, turįs arti 9 
kilometrus ^aukščio. Ipdai jį 
laiko šventu. Iki šiol dar nė 
vienam keliautojui nepasisekė 
pasiekti jo ' snieguotą viršūnę. 
Žmonės, kurie bandė įkopti į 
šio milžino viršūnę, pasakoja, 
kad čia siaučia nuolatinės pū
gos, didžiausios vėtros. Klau
sant jų staugimo, atrodo tary
tum de juo j a piktosios dvasios. 
Vietiniai gyventojai^ klausyda
mi šių garsų; sako, kad tai rau
da atgailaujančios sielos miru
sių nusikaltėlių. Jie už jokius 
pinigus nesutinka būti palydo
vais ’ keliautojams j Everesto 
viršūnę.

Iiidija yrą labai tirštai apgy
venta. Joję, gyveną apie 3Š0 
triilijohų žmonių. Indijos gyven
tojai y ta bMįosios, arba kauka
ziečių rasės ir vadinami indais, 
arba indusais. Nors Indijoje 
gyvena toks didelis skaičius 
gyventojų, nepriklausomos val
stybės iki šiol jiems nepasisekė 
sukurti; Vyriausi Indijos šei
mininkai yra anglai, kurieihs, 
jų gudrios politikos dėka, seka
si palyginti su nedideliu skai
čiumi žmonių valdyti šį.milži
nišką kraštą.

, Indijai kovoti už savo pilną 
nepriklausomybę labai apsunki
na jos savotiška vidaus san
tvarka. Mat, visas kraštas yra 
suskirstytas į kelis šimtus ne
didelių valstybėlių, kurias val
do vadinami radžos arba ma
haradžos. šie karaliukai dažnai 
tarp savęs pykstasi. Anglai vie
nus 'karaliukus papirkdami, ki
tus palaikydami sostuose, ra
miausiai valdo kraštą jau nuo

' Keistai gali mums atrodyti 
Indijos gyventojų santykiai vie
nų su skitais.' Dar iki šiol čia 
yrA užsilikęsritgyVentoj ųj •* paši- 
skirstymas į luomus. Garbih* 
giattsias luomas vadinamas bra- 
minais. Jie gali prilygti seniau 
Lietuvoje buvusiems kunigaikš
čiams. Pats žemiausias ir kar
tu pats neturtingiausias luomas 
yra vadinamieji parijai; Jie su
daro didelę daugumą visų gy
ventojų. Parijai yra beteisiai 
žmonės, beveik vergai, panašiai 
kaip kadaise Lietuvoje buvo 
baudžiauninkai. Aukštesnio luo
mo žmonės Skaito didžiausia sa
vo gėda ir net laiko už nuodė
mę kartu būti vienam kambary 
su parijais, kartu valgyti, ar 
net prisiliesti jų drabužių.

Indijos gyventojai išpažįsta 
Budos ir Mahometo mokslą. 
Budistų y0 daugiau, negu ma
hometonų.

Indusai yra labai . religingi 
bet taip pat labai ir tamsus. 
Indijoje iš senovės yra daug 
nepaprastai gražių maldyklų. 
Paprastai prie maldyklų, gyve
na ištisos armijos vienuolių, 
kurie Čia vadinami “dervišais”, 
arba fakirais. Fakiras yra kla
jojantis vienuolis, jie sugeba 
parodyti įvairių šposų, kurie 
atrodo stačiai stebuklais.

Keliautojai po Indiją pasako
ja, kad ten dažnai galima pa
matyti fakirų, kurie kelis me
tus stovi ant vienos kojos kaip 
gandrai. Kiti visą laiką guli 
ant sukaltų į lentą vinių. Dar 
kiti visą savo gyvenimą laiko 
iškėlę viršun rankas, taip kad 
rankos riet nudžiusta. Yra to
kių, kiirie laiko sugniaužę ran
kų pirštus j kumštis taip, kad 
bekerpami nagai praduria del
bus ir Išlenda į 'viršutinę ran
kų pušę.

Fakirai gali išbūti ištisą sa
vaitę Užkasti karstuose žemėje, 
jie per savo kūną perveria me
talinę špilką ir iŠ žaizdos visai 
riebėga kraujas.

TAUPYKIT ANT MAISTO

uMidwest Stores”f
Išpardavimas! Penktadieny ir šeštadieny, Geg. 15 ir 16

SVIESTAS
“CERESOTA” NE BALTINTI

MILTAM

“MIDWEST° 
GEROS RŪŠIES 
Kasdien Šviežias! ., 

Tub ar Rolė Sv!
f 
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XVII šimtmečio. Tačiau pasku
tiniu laiku labai smarkiai ple
čia savo įtaką Indijoje japonai 
ir anglams vis sunkiau ir sun- 
kiau duodasi Valdyti turtingiau- 
sį pašaulid kraštą.

Indijos fakirai padaro į vai 
riausius dalykus, kurie eur'opie 
čiams sunku ir įsivaizduoti.

Be fakirų Indija yra pagar
sėjusi
neįžengiairiuosė miškuose vei-

savo žvėrimis. Indijos

10c
2 UŽ 11c

A rih&G “Elmdale’t. rankom skintos 
1 VIVLAIUjO No. 2^ kenaj-

“Campbell’s’’ 
Reguliariai kenai

“SALADA ARBATA”
“Fould’s” Špagetai-Makaronai-Noodles 3 Pak- 19* 

pak. 25*

PORK and BEANS
Brown Label Juoda ar 1 7 i* 
Japan Green % sv. pk. ■ ■ V

“Swans Down” KEKSŲ MILTAI .
įi'.r ir i.ir r i,-.„ i •.... i ... a/Įni.r,,. ,A. i.................... ... ..................... . ................................................................

‘’Galtlmef” BAKING POWDER ........... sV. kėnas 21<
“Libby’š” PINEAPPLE JUICE ‘ 2 No. 1 ken. 19* 

■ • n . ..... ............  ■..... ..... ........ . ................. . ............ .. ..................... ................................ ' .............'.................. i.... i .... .

0 “Midwest” GeriausiosUKUSlUb Dideli No. 2% Kenai _
. No. 2 ken a i 200
.... sv. džiaras 170
........... džiaras 90

“Midwest” ŽEMUOGES ....
“Midwest” GRAPE JELLY 
VISOKIOS MUSTARDOS
KEPENŲ DEŠRA

' ........ * V- ■ -

“SUNKIST” ORANŽIAI NA VĖL dideli
Q A T OT A T PUIKIAUSIOALViai ARIZONOS .... ............

“Chocolate Longies” COOKIES ....
■ ,irir’.|i|'Į , - ’ 1 ■ > ■ - >........... :................      --

“Paul Schulze” BUTTER POOKIES
Kaempfei^ BIG KERNEL"
BIG SEED
PUIKUS COTTAGĖ CHEESEf (Varškėj

21c

šviežia ar rūkyta sv.
......tuz. 290

... »lniiiiW-lį

Didelės C a
Galvos OC

S y. 17*
pak. 15*

7 unc. pakelis 90
2 sv. 15*

“OLIV-ILO” MUILAS jgg&g”
“P & G” MUILAS ....

......................................... . - - į

“Midwest” BLEACH
“Staley’s” STARCH šmotuose ..........
SPECIALIS PASIŪLYMAS! . .

' Dideli pakeliai 20c
UILirov Reguliariai 10c pakeliai 1c
■ w i ii ................................. ■■■■

4., 19c
j., milžiniški šmotai 7 už 260
- -■■'rrjLr—n-t . ... ■ į - ■ ■ - ...................... - 

..... ■....... kvort. bonkos ,10*
..................................... . .................... , „I... ili.i.h. . ..... ii ii i................ ........ ...... i i...........■ ■■

2 pak. 17^

Abudu 1 
už w

bohkutė 90
3 už I7e

“Black Beauty” Skystas batų Švaksas ..
-—•• ■ ■ ' ------------------------------------- -

“LtFEBUOY” VEIDO MUILAS .. .,.....
A “Midwest” O didelės Plūs dep.OUUA GINGER ALE etc. O bonkos'fcMV už bonkas 

“RINSO” 2 maži 15c 2~did7į^kT39c
■ --------- --------- ---------- ------------------------- •••......... ....................... ................

$100.00 CASH KAS SAVAITE—TAUPYKITE 
PELNO PASIDALINIMO KUPpNUS.

PIRK NUO

MUSU

NES PK5lAu

: TO iii S

rtllU.lliilHIII.nl


■B
atsakiau

Baltieji ir juo
mano butai ir namai

Robert

KOOPERACIJOS SANDĖLIS, 3150 ĮVEST Kl-ST STREET, TEL. PROSPECT 2261

TRINA

Šunshine Clover Leaves

Atlankyki!

ŠAUNIAUSIU IR NAUJAUSIU LAIVU

Dėl informacijų rašykit savo vietiniam lietuviui agentui

Dienos ir metai Kuboje slen 
ka labai lėtais nuobodžiai ir tie

Ateikit į Musų Mėsos 
DEPARTAMENTĄ

europie- 
našesni 
nekaip 

europie-

*=■ tai visi mano drabužiai; Ga< 
makas

Taip rašo D. P. apie Savo gy 
venimą Kuboje.

per mėnesį ir valgį. Palyginti 
tai nebloga..

Tolimas kelias
dieji darbininkai 
zoninis darbas. - 
gusios viltys. — 
žiaurus pasielgimas 
šalinimas iš darbo.
Gamta yra gera motina

tai vy
pramonė Kuboje. J

Cukraus pramonėje darbai 
yra sezoniniai. Sezonas tęsiasi

SUNBRITE CLEANSER
Dvigubai, veikiąs. Q 4 *
Švarina ir valo daiktus w Už ■ *

Musų speciališka. asmeniškai vadovaujama 
ekskursija išplauks iš Nęw Yorko 

dideliu ir greitu laivu ;
S. S. “BERENGARIA”

Važiuokit pagarsėjusiais Cunard White 
Star Laivyno laivais arba

Pirkite savd 80! Slink 
kidutUV^C

Tautiškų Kapinių 25 Metų Jubilejus Kapu 
Puošimo Dienoje

Cukraus pramonė.
— Gyvenimas stovyklose

- Geraširdis amerikonas.
N etikų si s {statymas.

Tarnyba pas farjnerį. — 
Vėl sostinėje ir be darbo.

Neužmirškite mirusius gimines ir draugus, kurie y ta 
palaidoti tautiškose kapinėse. j

GEGUŽĖS 29 D. NAUJIENOS IŠEIS PADIDINTOS
Jus galite įdėti paminklo paveiksią ir. tinkamą aprašy

mą apie mirusį, kuriam tas paminklas pastatytas. Taipgi 
galite įdėti mirusio paveikslą ir kartu paminėti metą sukak
tį, kiek išpuola nuo mirimo dienos. Kurie turite pastatę pa
minklus, taipgi galite įdėti savo paveikslą ,stovint šalia pa
minklo. Del kairios ir kitų informacijų pašaukime V. EC Am
brose, Carial 8500 arba parašykite laišką į Naujienas.

Kellogg’s Utility Bags
2 pakeliui Corri blakes
1 pakelis PEP
1 pakelis Ftice Ktispieš.

Viskas už 33c

Darbo Beieškant 
Kuboje

NEW ORLEANU Louisitma. - 
: Richkrd W. Leche, naujasis

Richdrd Lėthe
SI h ■iti' ............. ...

UNIVERSĄL T0MATĖS 
No. 2 kenai 2 už 150

Universal REh kIDNEY bEANS
No. 2 kebai 2 už 190

Universal Puikus RAUG. KOPŪSTAI 
No. 2^ kenai 2 už 190

UNIVERSAL SRIUBOS:
Toinačių, Daržoi)Uįt Pbrk-tieans, Špągetų 

Milžiniški kenai 3 už 250

OUEEN MARY
(per Angliją arba Franci ją.)

RITE ŠUNŲ MAISTAS ........   4 už 25ė
UNIVERSAL KAVA 

, x ' ^ Vacuum Pakuota

1 svaro blėkinė ...... ..........29c
Augščiausios Rųšies Kava

Kaip matote, cukraus fabri- 
■kuose dąrbininkų būklė yra itin 
[suriki. O vis dėlto darbininkai 
įsu nekantrumu laukia sezoni- 
, hių ddrbų, kad galėtų nors ke
lis (įolerįus užsidirbti.

Šiai metais cukraus fabrikai 
pradėjo veikti sausio 20 d. Ta
čiau darbininkai suvažiavo visa 
mėnesį anksčiau. Suvažiavo ir 
laukė, kada , j uos pasamdys. Aš 
irgi atvykau . anksčiau. Atvy
kau pėsčiomis,, atžingsniavęs 
apie penkis v šimtus kilometrų. 
Pasirinkau Central Vertenėš 
todėl, kad žinojau, jpg čia dau
giausia dirba europiečiai ir dar
bo sezonas tęsiasi ilgiau.. Prie 
fabriko tvoros, po medžiais, bti- 
vo susispietę apie tris .dešim
tis darbininkų. Su savo gama- 
ku prisidėjau ir aš prie jų. Ku 
sipirkęs už du centus bananų 
ir už tris centus sūrio, aš; šiek 
tiek numalšinau savo alkį. Pas
kui atsiguliau į gamaką pailsė
ti. Kitą rytą aš nuvykau pas 
fabriko prievaizdą, kuris buvo 
amerikonas. Laužyta anglų kal
ba aš paaiškinau jam savų at- 

: vykimo tikslą. Jis su atsidėji
mu išklausė, o paskui paklau
sė, ar as turiu svetimšalio re
gistracijos kortelę ir kodėl aš 
į čia atvykau. Rekomendacija 

I čia irgi esanti reikalinga. Visa 
tai aš turėjau. Uodų ęukandžip- 
tas mario veidas ir rankos, iria- 
tyti, suminkštino amerikOho 
širdį: jis nusišypsojo, ištraukė 
iš kišėriės Užrašų kriygelę it, 
parašęs kelis žodžius, išplėšė 
popierio lapą ir padavė man, 
Paaciavęs jam už tai, aš aplei
dau jo raštinę; Jaučiausi links
mas, riės mailiau, kad tikrai 
darbą gausiu. Raštelyje buvo 
pažymėta, kad aš turiu teisę 
trejus pietus valgykloje gauti, 
o trečią dieną turėsiąs į raštinę 
atvykti. v ‘

VISUOMET ŽEMAŠ KAINAS 
K-RAY

Vai.: 8:30 iki 8:30 V. vUk.
TEL. HARRISON 0T51

mokšlius kirsti. Nuo saulės iki 
Saulės aš vienas dirbau laukuo
se. Saulė taip negailestingai ke
pino, kad aš vos penkioliką die
nų tepajėgiau atsilaikyti. Ta
čiau nuo geVefihio maisto Aš fi
ziškai vis dėlto pusėtinai su
stiprėjau. Faktiškai jaučiaus: 
tiek stiprus, kad spriiariiaU 
baigti savo kelionę!

Manri senas1 Šeimininkas buvo 
labai nustebintas, kai riš jam 
pareiškiau, jog ilgiau pas jį ne
benoriu dirbti. Jis sumokėjo 
man lygiai tris dolerius. Pade 
kojęs jam už pinigus, aš išvy
kau ieškoti lengvesnio darbo 
Užsukau pas farmerį, kurife 
vertėsi sūrių gaminimu, šeimi
ninkas ir čia, pasitaikė ispanas. 
Aš> pasakiau jam, kad esu su
sipažinęs su sūrių gaminimu, 
ir jis sutiko mane nusamdyti. 
Tačiau sakoma, jog žmogui bė
dos nereikia ieškoti, — ji pati 
žmogų suranda, šeimi.inkas 
pasiūlė man dvyliką dolerių

- paklausė farinos prižiūrėta 
jas;

—Iš Europos,
■—--Ar tamsta jau esi šios ša* 

ties piliėtiš?
—Aš dar neseniai iš Euro* 

pus ir todėl nespėjau piliečiu 
tapti

Išpatias patraukė pečius. Gir
di, tai pramoriinė farma ir jis 
esąs tik prievaizda. Jis turįs 
Įsakymą samdyti tik piliečius. 
Už įsakymo nepildymą jį galį 
’abai skaudžiai nubausti,

Bet vis dėlto prievaizda pa
rodė savo gerą širdį pavaišin
damas mane kava.

Vėl pėsčiomis pradėjau žing
sniuoti “namųb linkme.

Dabar aš gyvenu sostinėje, 
bot darbo ir išteklių neturiu. Ir 
vėl durnoj u sėną durną: kam 
čia pasiseks įpiršti savo ne
veikiančius raumenis ?

FELS NAPHTHA MUILAS 
5 už 220

FELS NAPHTHA CHIPS 
Maži pakeliai 3 už 250 
FELS NAPHTHA CHIPS 
Didžiausi pakeliai 210

Kai aš atvykau antru kartu, 
tai amerikopas-džentelmenUs 
tik pečiais patraukė. Jis paaiš 
kino matų kad iš valdžios griovęs 
patvarkymą, kuris draudžia 
jam baltaodžius ateivius sam- 
dyti. Na o juodveidžius ateivius 
turįs net iš fabriko žemės pa
šalinti. Tai buvo man tikrai 
nemaloni naujiena. Bet ką da* 
rysi, jei toks įstatymas, — reiš
kia su juo skaitytis. Juo labiaii 
su juo reikia skaitytis ateP 
viamš svetimoje šalyje.

Iki fabriko atidarymo pasilik 
ko tik trys, dienos. .Man buvo 
itin įdomu patirti, kokį įspūdį 
padarys tas naujas įstatymas 
juodveidžiams, kurių čia labai 
daug prisirinko. Mat, jie tikė
josi gauti darbo. Dviem die
nom praslinkus iš darbo minis
terijos atvyko du valdininkai, 
Keliose Vietose jie iškabino hau- 
ją patvarkymą ir išVUžiavo.

nuo šešių savaičių iki dviejų 
mėnesių. Tik nedidelis fabrikų 
skaičius dirba tris ar.keturis 
mėnesius. Sezonas esti tik kar
tą per metus. Kiekvienam cuk
raus fabrikui yra paskirta ati
tinkama kvota; Kada ta kvota 
baigta, vadinasi, kada fabrikas 
pagamina paskirtą cukraus kie
kį, tai jis užsidaro ligi kito se
zono. Kvotą kiekvienam fabri
kui nustato vyriausybė.

Sustoju viename fabrike. 
Darbininko gyvenimas čia sun
kus ir vargingas. Butų nėra, o 
jeigu ir yra, tai darbo žmonėms 
neįkandami. Darbininkai gyve
na stovyklose. Stovyklos pur 
vinos. Labai didelis susikimši
mas. Lovų nėra, tenka miegoti 
gamakuose. Iš fabriko atmatų 
eina nepakenčiama smarvė. Va
karais atsiranda milijonai uodų, 
— nei sėdėti, nei miegoti ne-

Cukraus pramonė 
riausia 
duoda valdžiai pusėtinai paja
mų. Ta pramonė samdo kelis 
dešimtis tūkstančių suvargusių 
darbininkų. Gerais laikais, kol 
prasidėjo visame pasaulyje de
presija, cukraus pramonėje Vy
riausia dirbo ateiviai, juodaod
žiai darbininkai iš kaimyninių 
kraštų. Depresijos pradžioje į 
Kubą suvažiavo daug 
čių, kurie pasirodė esą 
ir geresni darbininkai 
juodaodžiai. Ilgainiui 
čiai pradėjo išstumti juodaod 
žius darbininkus, iš kurių pasi 
liko dirbti tik tie, kurie yr<r 
Kuboje gimę arba įgiję piliety
bę. Dėliai to juodaodžiai pra 
dėjo baisiai nepakęsti europie

voti apie cdtiohą musų visų 
dįęnų”. ‘Gerai, kad Čionykštė 
trupiktj gamta paliuosdvo mane 
ir kitus į mane panašius nup 
rūpesčių atne drabužius^ avaliį

galima. Jie nuolat zizia ir lim
pa prie kūno. Prisieina galvą 
ir rankas apkloti, nors karštis 
nepakenčiamas.

Atliekamu laiku darbininkai 
kalbasi apie paprasčiausius 
menkniekius. Kbdėl? Dėl tos 
paprastos priežasties, kad kal
bėti apie dafbo žmoirių buiįies 
pagerihimą yra pavojinga. Ypač 
pavojinga kalbėti apiė darbinin
kų otganižaviihą. Juo labiau 
ateiviams, kurie, taip sakanti 
naudojasi paukščių iteisėmis. 
Dabartiniu laiku reakcija K ul
boje pusėtinai siaučia. Neapleil- 
kia ji nė cukraus fabrikų.

Už astuonių valandų dienon 
darbą darbininkas gauna vieną 
dolerį ir dvidešimt centų. Val
go darbininkai fabrikų. valgyk
lose, kur maistas yra paskirs-, 
tytas į tris rųšis. Aišku, kad 
darbininkai, turi pasitenkinti 
trečios rųšies maištu, UŽ kurį 
per thėiiešj reikia dvyliką do
lerių mokėti. Taip sakant, už 
antros klasės maistą reikia mo
kėti penkibliką dolerių, o už 
pirmos — aštUoriioliką dolerių 
per mėnesį. Daugeliui darbiniu 
kų ! tai neprieinafna.Kaii kiu 
tiems riet trečios klasės val
gykla atrodo perdaug brangį,— 
jie patys gamina sau maištą. 
Tuo bddU per mėriesį jie sd- 
taupo nuo trijų iki penkių do-

“Kingfish” Long’o įpėdi
niai: Rich&frd W. Leche, naujasis gubernatorius, ir Robett 
Maėštri, busimas New Orleąriš meras;

iigu. .n -a amainri. iii

CUNARD IVRITE STAR LINE
CHIČAGO, ILLINOIS '

zipia apieį^ują patvarkymą 
kaip bematant pasiekė visas 
stovyklas. Atsitiko taip, lyg 
kas butų degantį pagalį į Skruz
dėlyną įmetęs/Visi juodveidžiai 
baisiai sujudėk jie rinkosi bū
riais, garsiai .1^ karštąi kalbė
jo, mosikavo rankomis. Ką! kU* 
rie net gniaužė kumštis ir grū
mojo bąltaodž^ams.

Po valandos i Kriko prie fabri
ko vartų susirinko didelis bt^- 
rys rh(>tėrU.- Jos Visos buvo 
jųodveidės/ Laikydamos ranko
se mažus kiidikiuš, jbš šrriašav 
romis akyse maldavo prievaiz
dos, kad duotų jų vyrams dar
bo. Bet įstatymas su prašy
mais riesiskkilė,—- ašafoš it 
verksmai jo neveikia. Netru
kus pasirodė būrys kareivių it 
be jokių Cėrėmoiiijų išskirstė 
moterų minią." VakatOp prie 
fabriko beliko nė viėrio juofl^ 
veldžio, visi jie bUVri išvyti, jt 
tai nežfUrittt to, kad kai ktirie 
tame fabrike jau pb dvidešimt 
metų btiVo išdirbę. Iš jUridVei* 
džjų paliko fabrike tik tUbs, 
kurie btivb sU kubiėtėmis apsi
vedę atba turėjo įsigiję piliety
bę. Baltaodžius atėiviUs palikd 
fabriko žemėje, tačiau nė vie
nam besutiko darbo duoti. Ga
vo dafbo tik keli, kurie tamė; 
fabrike po kelis hiėtus buvo iš
dirbę.

Grįždamas atgal, aš suma
niau įsikurti fatmbje. NUmat- 
šavęs apie 60 kilometrų, aš už
sukau pas vieną fafmerį it pa
siūliau jam savo raumenis. Iš-, 
pahas farriietys pradėjo sU a t-, 
sidėjimu. kvosti manė: kas aš 
toks, iŠ kUr einu, kodėl eintų 
kur pirma dirbau ir t. t. ir t.t. 
Pasitepkinęs mano aitsakyiridas. 
jis sūfikb man darbo duotis tik 
pareiškė, jbg jokiu budu nega
lėsiąs hibkėti driUgiaU kaip 20 
centų (vieną pesetą) per dieną.; 
Kada riėba žuvies, tai ir. vėžys 
yra žuvis. Juo labiau, kad kiše
nės buvo tarsi iššluotos, — nė 
sudilusio skatiko. Be to, farme- 
rys žadėjo mane gerai maitinti, 
o tai buvo svarbiausia, nes pus- v • k ,« ;
badžiu gyvendamas buvau pu
sėtinai susilpnėjęs. Tuo tarpU 
iki “namų” buvo dar toli, —• 
apie 400 kilometrų. , ;

Darbas mano buvo toks — 
“mečeta” (kardu) reikėjo kru-

NO RUB SHOE WHITE—
DIDELI 

ilAžI

8UNW CANfi CUKRUS
svatų pakėliš 270

Šlitiny C&ftė iWdered Sugar
1 svafb pakelis 2 už 150

Sunny Cane Btown Sugar
1 svaro pakelis 2 už 150

FOULDS
MAKARONAI, ŠPAGETAI arEGG NOODLES

MAMOMS Platus CEVERYKAI
Visoms mamoms patinka 
platus ir patogus čevery- 
kai. Musų krautuvėj rasi- 
te dideli pasirinkimų pla- 

H Č”! V genl čeverykų. Čia
a vjga šeimyna gali gauti ge

riausius čeverykus nebrangiomis kainomis,

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

3337 SO. HALSTED STREET

......... ..... I ' . ................   (i .. ...I.-..

LINCO
Pašalina kvapsni, DisinfeRtuoja, Greičiau 

išbaltina drabužius. Pašalina plėtmes 
PLŪS . Kvortinė f Jh
DEPOSITAS UŽ. BONKAS bonka I

Oualitu Products

UNIVERSAL
AURIMAI

. • 1 • • Į ( i ■ < - • ‘i ■ » . '

Visokiausias rųšies 3 už 250

■■■ii i '

Ša.7aini-"i~7.sir^tiXta..,lft,;'.; iG.-argn.-įim’rii^ii          ■

PUROX
Valo visokius dulktus 

2—10c pakeliai
Derkailt vieną 16? Kitą gausit dykai

Extra Didėli Salotai 
2 galvos 13c'

SUNKIST ORANžIAI ■
150 dydžio Tuz, 35c

PUIKIOS NAUJOS BULVES 
i K .■:dvd'5htii 17p

Nauji Ttxas Cibuliai 3 sv. 10c

Universal Apple Butter I 
' 2 svi,rt} I7r> ■ I 1 džiarai I IG

/■"P I L

Birutė Sako: Pirkite Dabar

Universal Food Krautuvių
MBF PAS MUS RASITE DIDŽIAUSI 

MAISTO PASIRINKIMAI
- ......................

IŠPARDAVIMAS!
Penktadienį ir šeštadienį, Gegužės 15 ir 16

A <



Naujienų Vajaus Kontestas Kontesto Eiga
Norgailiehė.

kad

FHA
Tariu

tada

3847

LIPSNIS PIRMAS, REIKIA 1,100 BALSŲ

NAUJIENŲ
NON-GRADŲS—NEPASIEKĘ PIRMO LAIPSNIO

LINKSMAS PAVASARINIS

PIKNIKASj||i

SEKMADIENY, GEGUŽĖS-MAY 24, 1936J. YOKŲBYNAS

yra BIRUTĖS DARŽE
va

MRS. D. ŽUKAS

remkime savus

Juozas Mačiulis.Turi 307 balsu
Turi

DOVANOS SU KUPONU

RŪKE

SKĮRKO

Turi 160 balsu

212
Turi 160 balsų

12%C 
17%c 
10'c

SKIRMONTAS
15723 Lathrop 
Avė. Harvey. III. 
Turi 1120 balsu

2135 
dinsr

4500 South 
Rockwell St. 

Chicago.

šią savaitę keletas konteš- 
tantų pasivarė labai Smarkiai. 
Ypatingai Senas Petras. Ir at
rodo, kad sekančią savaitę jis 
jau persikels į šeštą laipsnį.

Gerai pasidarbavo waukega-

713 Wisconsin St
Port Washing- 

ton. Wis.

Al.

KUVAlTlENĖ

1519 W. Lom 
bard St..

Baltimore, Mc

1042 N. 7th St.
Clintdn, Ind.

STANLEY 
BARTAšIUS*

131 Adams St.
Westville, III..

Turi 360 balsų

RŪKYTI LAšlNIUKAI
Svaras .........................

SVIESTAS
Svaras ..... ...................

FRANKFURTS
Svaras ........................ .

CORN BEEF
Svaras ..........................

JAMES 
SHOLTEMAN 

6456 South 
Maplewood Avė. 

Prosnect 1695 
Chicago. 

Turi 240 balsu

GEGUŽĖS 16-24 
GOLISEUM

J. MAČIULIS
906 Prėscott St. 

Waukegan< 111.
Turi 3650 balsų

Vadovyste

The Chicago 
Real Estate 

Board

AL. SAVICKAS 
719 Lincoln Avė. 

Rockford, UI.
Turi 2680 balsu

PAMATYKIT!
“TUKSTANTIES ĮKVIEPIMŲ 
NAMUS”

IŠGIRSKIT!
‘KALBANTI BOKŠTĄ”

APLANKYKIT!
‘RAGANIŲ DARŽĄ”

ST. MOCKUS 
Turi 480 balsų 
1224 Herrick Av

Racine, Wis.

Šie žmonės darė biz 
nį per Seną Petrą

Turi 880 balsų

SIUSKIT PEK 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

82 Crawford St. 
Toronto. Canada

Turi 570 balsu

J. MATU 
LIAUSKAS

MRS. F. 
EDKINS

1418 Muskegon 
Grand Rapids, 

Mich.
Turi 205 balsu

4550 South

A. FRENZĖLIS
12 Parkman Av. 
Toronto. Canada

Turi 438 balsų

700 S. 9th str.
Herrin. 111.
170 balsu •

J. SINKUS 
1739 South 

* Halsted St.
Chicago, III.

Turi 1400 balsų

MRS. E. 
NORGAILIENfi 

4454 South 
.Richmond St. 
Tel. Laf. 5647 

Chicago, III. 
Turi 520 balsų

F. VILIS
N. Spaul- 

Avė., Chic 
Alb. 2981 
330 balsų

BRILIANTINĖ 
PARODA!

CHICAGOS 
NACIONALĖ 

NAMŲ 
PARODA

Bartai labai mėgia

K. MATEKONIS 
3437 West 

Jackson Blvd. 
Chicago, III.

Tel. Nevada 8416
Turi 590 balsų

Reikalui prisiėjus 
Seną Petrą telefonu

Juozas Mačiulis pra 
neša iš savo dar

buotės

LAIPSNIS PENKTAS, REIKIA 
8,000 BALSŲ

SUGDINIS
E. Clark St.
Frankfort, 

Illinois
Turi 80 balsų

ŠVIEŽIAS PORK LOIN
Svaras ................ ................

VERŠIENOS KULŠIS
Svaras .............. ..................

RŪKYTAS ŠOLDERIUKAS
Svaras ............ ......... ..........

VERŠIENA KEPIMUI
Svaras ....................... k........

K. G. Urnežio rėmė 
jai atsinaujino pre

numeratą C*

širdingai ačiū sekamiems as
menims :

Mr. Martinaitis, Tru Soil Mi- 
chigan; ačiū jam už prenume
ratą ir prašau • neužmiršti į 
Naujienų pikniką atsilankyti.

F. Carobus, 4212 So. Wash- 
tenaw avenue.

W. Neffas, 2435 S. Leavitt 
st.; jis užlaiko taverną ir nau
jai įrengtą svetainę, kuri yra 
labai paranki įvairiems susirin
kimams ir parengimams.

A. Bartus, 4449 So; Talman 
avė 
Naujienas skaityti

F. KAMINSKAS 
4619 South 

Hermitage Avė. 
Tel. Yards 0093 
Turi 280 balsų

Bitumskis Meac
Grocery, Wau‘ke-

SENAS PETRAS

1739 S. Halsted 
Street, Chicago 
Tel. Canal 8500 
Turi 11468 balsų

DRAMA
NAMŲ STATYMAS 
MODERNIZAVIMAS 
APSTATYMAS

Medžiaga • Įrengimas

PASILINKSMINIMAS 
SPECIALUS ĮVYKIŲ 

DALYKAI
16 prašo Lietuvos žmonės ir 
te® pataria Lietuvos bankai

LABANAUSKAS 
6631—llth St. 
Kenosha, Wis.

Turi 2682 balsų

F. BULAW
1739 S. Halsted 
Street, Chicago. 
Tel. Canal 8500 
Turi 4109 balsų

Mrs. E. Pilitauskis, 4601 
Marshfield avė.; ji užlaiko ta
vernos biznį ir valgyklą; gali
ma pas, p-ią Pilitauskis skaniai 
pietus pavalgyti

Geo. Bielakus 
Marshfield avė.

P. Nainienė, 1248 W. 59 st., 
davė skelbimą vyro mirties su
kaktuvių vienų metų paminėjv 
mui. Mėtai sukako balandžio 25 
dieną.

Visiems, kurie darė kokį nors 
biznį per Seną Petrą, tariu šir
dingą ačiū 
šaukite 
Canal 8500 arba laiškais.

Naujięnų kontestas baigsis 
su gegužės mėnesio paskutine 
diena. Kurie norite gauti Nau
jienas 15-kai mėnesių už vienų 
tik metų kainą, (tai 
te jas dabar, kol 
prenumerata yra 
Kurie esate kitose

K. URNEŽIS 
4607 S. Talman 
Avė., Chicago
Turi 744 balsų

LAIPSNIS ANTRAS, REIKIA 
2,800 BALSŲ

nietis J. Mačiulis, kenoshietis 
H. Labanauskas, rockfordietis 
Al. Savickas, radnietis S. Moc
kus ir dar keletas kitų. O štai 
ponia M. Norgailieriė, iš 15 nu
merio susyk persikėlė į penktą. 
Ir jeigu dar kiek smarkiau pa
sidarbuos, tai galimas daiktas, 
kad visus pralenks.

Smagu pažymėti, kad šios 
dienos kontestantų skyriuje pa
sirodė naujas kontestantas, tai 
Domininkas Rūke, iš Clinton, 
Ind. Šis draugas sako, kad nors 
Clintonas yra nedidelė lietuvių 
kolionija, bet jis nepraleis ma
žiausios progos gauti Naujiem 
nų skaitytojų, ir tikisi, kad tai 
jam pilnai pasiseks.

— T. RYPKEVIČIA.

VINCAS
BUDVIDIS 

4U94—9th St. 
Ecorse, Mich.

Turi 1160 balsu

J. Jocka, 6504 So. Rockweil 
st., atsinaujino Naujienų pre
numeratą 15-kai mėnesių; nors 
dar daug laiko turėjo iki už- 
sibaigimo prenumeratos, tačiau 
p. Jocka nusitarė iš anksto ap
sirūpinti Naujienomis ir toles
niam laikui.

Jos. Geryba, 2355 Lincoln, 
Muskegon, Mich., prisiuntė če-

Baltramiejus Alksnis, rimtas 
ir geras žmogus.

Antanas Saluckas; jis 
visur tinkamas žmogus, 
vauti tai tikras meistras 
saros sulaukęs važiuoja į Wis- 
consin valstiją atostogoms ir 
žuvauti.

Stanislovas Washner; tai se
nas S.L.A. 262 kuopos darbuo
tojas ir rimtas jos narys.

Antanas Bitumskis; nors jis 
nėra senas, bet sulig darbu ir 
bizniu < tai atrodo kaip senas; 
per pastaruosius 15 metų jis 
veda gerai ir tvarkiai biznį, 
taipgi yra geras dainorius; jo 
biznio adresas; 711 — 8th 
Street; tai 
Market and 
gan, III.

Draugai, 
draugus!

Kazimieras Norkus, 1629 S. 
2nd s t., Philadelphia, Pa. Ge
riausias Seno Petro ir Naujie
nų rėmėjas; prisiuntė $50, už
rašydamas Naujienas į Lietuvą 
penkiems asmenims, visiems 
paskirdamas po $10; geras pa
vyzdys ir kitiems musų tautie
čiams. *z'

Big Tr'ee Daržas, kurs tujrės 
Grand Openlh'^ pikniką gegužės 
17 d., sekmadienį; bus gera 
muzika, linksminsis visi; kvie
čia visus savininkai pp. Mik
niai.

Juozapas Bružas, 3517 So. 
Halsted street; gegužės 15 die
ną jis rengia varduvių puotą; 
bus skanių užkandžių, gros ge
ra muzika, linksminsis 'visi; 
kviečia savininkai Jos. Bružas 
ir p-ia Medelinskienė.

P. Green, 82 s t. ir Kean avė. 
Užlaiko gražią rodhauzę, kur 
visuomet galima gauti geros 
rūšies degtinė, alus, cigarai, ci- 
garetai; užkandžiai veltui; 
mandagus patarnavimas.

J. Klovas, 1643 W. 69 street: 
užlaiko tavernos biznį, kur vi
suomet yra geri gėrimai, už
kandžiai ir mandagus patarna
vimas.'"

Wm. Sinkus, 117 — 74 st. 
Jis yra jaunas vaikinas ir dar, 
turi du brolius jaunuolius; nors 
jie yra čia gimę ir augę, ta
čiau neužmiršta tėvų kalbos, ir 
šis jaunuolis , yęa Naujienų 
skaitytojas; jau trečias metas, 
kai užsiprenumeruoja Naujie
nas per Seną Petrą.

• Pp. Sadulai iš Roselando da
vė dviejų jų dukters Aldonos 
mirties sukaktuvių paminėji
mui skelbimą; dveji metai su* 
kako balandžio 25 d. Pp. Sadu- 
lų duktė ilsisi Lietuvių Tauti
nėse kapinėse.

Jau tik 2 savaitės laiko be
liko iki kontesto pabaigos, o 
dar daug kontėstan|ų stovi ant 
vietos. Draugai, jums reikės 
sunkiai padirbėti, jeigu norė
site savo žodį išpildyti. Dauge
lis iš jūsų žadėjome būtinai pa
siekti pirmą laipsnį, bet neat
rodo, kad įstengtumėte tą pa
dalyti, jeigu dar ilgiaus vil
kinsite. Nors jau kartą minė
jau, bet_ vėl atkartoju 
kontesto pratęsimo nebus. Kon 
testas pasibaigs su 31 d. ge

Adolfas Serdinskas, rimtas ii 
apsišvietęs žmogus; turi gražų 
2 pagyvenimų namą.
• Povilas Ėagdonas, senas wau- 
keganietis.

Juozas Alcromas, geras, tai
kus žmogtfs ir pavyzdingas šei
mininkas.

Jonas Wiess, tai jau šioj pu
sėj Waukegano; jo vienatinis 
sūnūs dabar važinėja po Eu
ropą medaus mėnesį praleisda
mas; neužilgo o betgi mano su
grįžti ir užimti ;tėvo vietą, o 
tada Jonas ir-Nastė , važiuos į 
Lietuvą. Jų b^nįO adresas — 
John Wiess Tayern, 219 Green- 
wood avė., Waukegan, III.

Juozas Pocius, geras Nau
jienų patriotas^

Anelė Chuzaufskas, kuri mė- 
gia laikraščius skaityti, o la
biausia Naujienas.

Jonas Jučius, geras tautietis 
turįs gerą darbą.

Ėetras Jurgaitis; tai jaunas 
ir energingas vaikinas; jam 
pritiktų jauna-ir graži panelė; 
jiedu sudarytų tikrai dailią po-

. WAUKEGAN 
ačiū šiems mano rėmėjams, ku
rie- užsirašė Naujienas:

Antanas Gaurenskas, geras 
drato traukėjas.

Antanas Balis, dar jaunikai
tis, gyvenąs pas savo brolį Jo-

A TVFY/'YGI Dėl geroAli U Uo! pirkimo naujų
DODGE arba PLYMOUTH

PASIMATYKIT SU
AL. THOMAS-TAMAŠAUSKAS

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

lengvais išmokėjimais.

CICERO MOTOR SALES
5420 WEST CERMAK R0AD

Cicero 4660 . Rockwell 2020

kį už Naujienas man į namus. 
Ačiū tokiems žmonėms, kaip p. 
Geryba, kurie įvertina musų 
darbuotę. P-nas Geryba sako: 
Aš buvau kartą kontestantas 
ir žinau jo. sunkumą. Be to, p. 
Geryba rašo: girdi, kai važiuo
si per l^uskegon, tai sustok pas 
mane. Ąčių jam už pakvieti
mą. Važiuosiu vasaros metu, 

ir pasimatysime.
— K. G. Urnežis, 

West 66 st., Chicago, III.

užsirašyki- 
dienraščio 
nupiginta 
kolonijose 

nusitarę Seną Petrą paremti., 
tai siųskite savo užsakymus 
tuojau, kontesto laiku.

Senas Petras.

J. SPAITIS EEDERAL MUT MARKETS
. 1949 So. Halsted St. " 3407 So. Halsted St.

3631 So. Halsted St. 2119 W. Cermak Rd.
KUPONAS—kas atsineš šį kuponų, gaus gražių dovanų Dykai!

LAIPSNIS TRECIAS REIKIA 
5,000 BALSŲ

■ . -  ___________________________ ._________________________ _ _      . .C .

1r 2
1

3

/

- -

/ !' ' '/r.-; , * ;• 1 ■ ’C .. ■ ! , ■ ' ■

■; . .

X

i

' . .j ■ * •

LAIPSNIS PIRMAS, REIKIA 
1,100 BALSŲ
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B. VERSECKAS 
377 W. South St. 

Akronl Ohio.
Turi 80 balsų

-*1' •' \ ’ v*:

■1 įjįįĮjĮ^J
f, r a '• *■ ' 

''j'-' : A
? j ' L/. Ii 21

jfaiVfr iin^i ii
įU1 i.

-1 L



Penktadienis, geg. 15, 1936

1 ‘ I11 .
1 91 Al ' ■ tKcnoshos Margiunvnai® ^įr i

Vri. *

Svarbus pranešimas visiems kenpshieciąms. Kenosha 
jnięstas įr Jietųyių kolonija. —- Metuyiaj biznieriai.

— Pabarškų įkurtuvės. — Darbai kiek susilpnę- 
jo. — Daug kalbama apie prezidento rinkimus. 
Pageidaujami lietuviai profesionalai. — Dėkui re-

- Musųmėjams, kurie atsinaujino “Naujienas” 
jaunimas.

Taigi ir musų Kepoąha, Wis. 
ausilauke savo skyriaus. Su 
“Naujienų” dienraščiu man pa 
siseke padaryti sutartį dėj įve
dimo skyriaus. Tas skyrius — ■ 
Kenoshos margumynai — bus 
dedamas penktadieniais.

Tie riiargumynai vaizduos, 
musų kolonijos gyvenimą, — 
ką veikiame, ką nuvaikėme ir 
ką manome verkti. Ęus tai ir 
savotiška visokių įvykių kroni
ka. Vadinasi, čia bus aprašomi 
visokie m.usų kolonijos jyykiai 
ir nuotykiai.

Vienam žmogui viską patirt:’ 
gana sųpku. Todėl aš kviečių 
yisus savo draugus ir pažįsta
mus į talką: padėti m^n žinias 
rinkti. Patyrę apie kokį įdo
mesnį įvykį praneškite man.

Musų kolonija yra gan yeik-

Ii. Tad ir kiti tegul žino, ką ir; 
kąip mes veikiame.

šia proga noriu tarti širdin
gą ačiū visiems biznieriams, 
kurių garsinimai čia yra įdėti. 
įĮsi^ėmykirne jų adresus ir pa-! 
tronizuokimė juos. Vadinasi, 
darykime su jais biznį.

Nėra abejonės, kad Šį skyrių 
rems lietuviai biznieriai. Jukj 
kiekvienam biznieriui svarbu,, 
kad kiek galimą didesnis skai
čius žmonių apie jį žinotų. Tiks
liau tąriąųt, .žinotų apie jo biz-j

skaičius žydų (tautybės žmonių,; 
kurie kilę iš Lietuvos. Vadina? 
si, yra Lietuvoje gimę. t

Lietuviai turi sayo parapiją. 
irA keletą organizacijų.

1-

Politika
John T. Zuris Boosters 

susirinkimas

Charles K. Braze
SHOE MAKER * ’

Perdirbu senus čeverykus; pada- 
7 i;ąu naujus ant užsakymo.

7022 Sheridan Road
KENOSHA. WIS.

Kenosha yra šyąrus ir gražus 
miestas. Stovi prie pat Michi- 
gan ežero. Gyventojų priskaito 
per 5.0,00,0. Tai gana gyvas įr 
industrinis miestas. Manoma, 
kad ilgainiui Šio miesto judėji
mas pasidarys dar didesniu. 
Mat, yra .daromi planai, kad 
pritrauktų visokias pramones, i 
Kitaip sakant, specialus komi
tetas rūpinasi sudarymu palan
kių aplinkybių dirbtuvėms kur j 
tis. O juo daugiau bus dirbtu^1 
yių, juo reikės daugiau darbi
ninkų, juo visas judėjimas pa
sidarys didesnis.

Iš viso lietuvių čia prikaito
ma apie 4,000. Yra nemažas

biznierių, kurių aš nepažįstu., 
O ko aš n^žin^u, apie tai, žim>-: 
ma, ir rąšyti . iiegalėjau. . • ■ >

f-. ■ ....I...Į

Rašydamas šiuos margumy
nus patyriau, kad netrukus tu
rėsime įkurtuves. Mat, ponpi 
Pabarškai,., tarpininkaujant .J. 
Martinui, įsigijo modernišką 
nama-. t

Kadangi- mano smąisumąs 
kaip korespoefento yra
.delis, tai daŽhiau lankysiuoįsi. 
toje apylinkėje, kad galėčiau1 
padėti ponams Pąbarškąms; 
naujoje rezidencijoje įsikurti.j 
Kas be ko/ senovišku papročiu 
reikės ir naują rezidenciją “pa- 
švenjtinti’\ ' 4 į

SA/ Ata, '
M M M

Šiuo tarpu darbai pablogojp., 
Stambiosiose * dirbtuvėse ners • 
pilnas laikąs dirbamas. Vadina
si, darbininkams tenka ir ne
mokamų '“atostogų” gauti.j 
šiaip darbininkai' pradeda su-, 
siprasti. Beveik visose dirbtu-; 
yėse jie yrą,^susiorganizavę į; 
unijas.? -O tai reiškią, kad jįe 
solidariškaį kovos už savo būk
lės pagerinimą. ]

: £ s a - ' .\ i
Kitą rudeni ■' įyyks pręziden-: 

to rinkimai. Tuo pačių pintų 
b,us ręnkami ir kiti stambus 
vaidininkai- Apin rųOnfris! 
dabar žmonės labai daug kai 
ba. Kalba ir visokius pranąša-' 
vim.ųą (

Darbininkų nusistatymas pąs 
mus yra tokis: remti farmerių 
ir darbininkų federaciją, kuriai 
rupi darbo žmonių reikalai.

ATLAS RUEL COMPA.NY
1 J? Stepbnkiis, 'Savį • x ’

Užsakyki t dabar žemiausia kaina augštos rūšies FO.CAHONTAS. 
Užtikriname gerą patamąvimą.

6200 — 26th Avenue Phone 5790
KENOSHA, WIS.

Aišku, kad tokioje gausingo 
je lietuvių kolonijoje yra ne
mažai ir biznierių. Pirmą vietą 
tur būt užima valgomų daiktų 
krautuvių (bučėrnių ir groser-1 
nių) laikytojai. Iš jų labiausia- 
žinomi yra šie: V. Jakutis, F J 
Rasčius, A. papis, šaltmeris, 
Saladžius, Malįųauskas ir duon
kepys A. Mockus. s

Tavmiųs laiko šie lietuviais 
Jocius, Schlager, Vamis, Bič
kus, Sifnaiiauskas, Kulešis, Kan- 
čius, Leškis, Labanauskas, Vįt-. 
kauskas, Mažeiko, Valauskas, 
;Gaigaląs, Milašius ir Baubonįs.

Pagražina mus ir plaukus nu
kerpa Plaushinys ir Verpaus-: 
kas, q musų laikrodžius sutai
so J. žilis ir Neviardovskis. Vi-- 
spkiaįs geležiniais daiktai^ įr’ 
malevoiųis mus aprūpina Rač-r 
kauskas, ,o skąlbiaipomis maši
nomis ir šaldytuvais K. Laba
nauskas.

žmogus juk nėrą paukštis— 
jam reilialinga ir pastogę. Va
dinasi, rejjkajįįigi namai, kaiųej 
jis galėtų gyventi. Kari yra j 
rėjįsąjįngi narnai arba visokiom;
rųšies apdrauda, tie gali kreip-Į Nerą; ^ abejonės, kad
tiį j J- Maptiną ir S. Bacevičių- i

Drabužius išprosija, pataisoj 
ir išvalo siuvėjas po,taupas,’ 
o batus sutaiso C. Braze ir To- 
leisha.

Kenosha apylinkėje yra ir 
keli lietuviai farpieriai, kurio 
visai pavyzdingai gyvena. Iš 
jų paminėsiu čia Gririus» Kan
čių^, Gečus, JurktPPn^» Rožeų- 
skį ir - Nan^eįųną. ‘ ’

Suprantama, kad visus lietų- 
vįųs čia nesuminė
jau. Tai padariau ne kokiais 
nors sumetimais, o tik 
kad kai kurių biznierių, vardų 
ant greitųjų negalėjau atsįmin- 
tį. Be tp, labai galima, pąd yra

John T. Zurįs Boosters susi
rinkimas įvyks šiandie, gegu
žes 15 d.? 7:30 yal. vakaro Juš
kos svetainėje, 2417 W. 43 šit.

Bilietai, dovanos Ir kitos 
reikmenis jau prirengta, kad 
padaryti busimą pikniką rug
pjūčio 30 d. pasekmingą. Pikni
kas įvyks Ryan’s Woods, prįe 
85 gatvės ir Western avė.

Prašome 'visus rėmėjus -į su
sirinkimą atsilaąkyti. Yra $ąųg 
svąrbią reikalų aparti. •

Kelrodis į Wmį 
taupumą!

Perkant maistą kiekvieną 'šelmi-< 
pinke įturėtu vadovautis kai kuriais 
faktais. Kadą .ii yra pilnai suąjpa-i 
ginusi su tais faktais ir kada ji nau
dojasi tomis informacijomis, kokios 
jais jai suteikiama, ji galės gauti! 
geresnes, vertybes už savo pinigus. 
,’ ė ■ ■ '■ ■ ‘ »;' ■ (

Pirmiausiai ji turi pirkti tokioj 
krautuvėj, kuri yra ' vedama patyru-, 
si,o krautvninkd* Tpdėl, kada jį mato; 
kaiminystėje iškabą su užrašu “Mid- 
west Stores” tai yra' jos geriausias 
kelrodis, nes ta krautuvė yya vedą- 
jną pilnai patyrusio šąvininko. Tai 
yra taisyklė' Šios kooperatinės orga
nizacijos kur yisi nariai ituri būti vi
siškai patyru. Daugelis. iŠ jų yra 
bizny išbuvę dešimts, penkiolika ir 
net dvidešimts metu.

Antra, krautuvė kurią jus pasirin
kote. turi būti nariu įdėlios koo
peratinės organizacijos. Dėlto, lan
kydami “Midvvest Stores” savo apie- 
linkėje’ jus turėtumėt žinoti, kad

savininkas yra didžiausios ChicagOj 
kooperatyvinės organizacijos narys, 
Vru trys'" Šimtai ir penkiasdešimts 
krautuvininku.' kurie sudaro šitą or
ganizaciją.

Jus kaipo kostumeris šiuo pelny
site dėlto, kad ten kur yrą tiek 
daug krąu.tuviu, natūraliai ir suvar
totu prekių kiekis yra begalinis. 
Perkant tiek daug prekių suma su-! 
sidaro visame krovinyje, kas ištikro 
reiškiamažesnias išlaidas ir savo, 
keliu žemesnius kainas kostume- 
riams. Toliau, tai užtikrina kiekvie
ną, kad prekės yrą šviežios visuo
met, nes ši organizącija turi savo 
urmo sandėlius, kas pagreitina iš
davimą prekių nuo gamintoju pirkė
jams.

Trečia, krautuvė kurią pasirenki, 
turi būti viena iš tu. kuri skelbia-, 
si, kad jus žinotumėte visuomet, 
kokie yra išpardavimai ir spėčialės 
vertybės, kad galėtumėte pelnyti su 
bile kokiu pirkiniu ir kokios santau
pos yra duodamos. J-

Todėl, jus lengvai suprasite, kadi 
reikia pasirinkti “Midwest Stores”,, 
nes jus rasite jU skelbimą regulia- 
riąi kas savaitė “Naujienose.” Tas 

4 skelbimas yra visuomet geriausiu 
kelrodžiu, vedančiu i specialias san
taupas, kokiaš jus galite padaryti. 
Kainos ir -prekių išlaidos keičias 
nuolątos, be,t kainos, kurias jus ran-

Lietuvių Draugijų ir 
Oubiį dėmesiui

»

Susirinkimai ir prąmęgu pranešimai 
DYKAI bus talpinami Naujienose, 
tiktai per DVI DIENAS. .Už dau
giau pakartojimu reikės mokėti.

y(, “NAUJIENA ĄDM.

begalinis

J. MIKSIS
f RAMOVA AUTO SHOP 
Taiso visokius automobilius 

geriausiai ir pigiausiai 
834 W. 35th St.

Tel. Yards 6547

TeL Republic 8402
Crane Loalta,

T. w

date šitame skelbime yra tai pas
kiausios ir jos duoda jums vėliau
sias santaupas.

" . (Ąpskelb.)

CONRAD 
PROTO STUDIO 

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

žina atmintis.

Mes Padarom Gera
DARBĄ PIGIAI!
Galite ateiti visados
Permanents muši

SpMaįybil

Ideal Beauty
Charles Stones, Vedėjasso — ~

Shop,
EEI

Tavernos
Vinęivpęd Beer Garden 

Musu užeigoje visados randasi ge
ros rūšies degtinė, vynas, alus, ci
garai, pigaretai. vištienos pietus ir 
mandagus patamaviniaS Atyda drau
gijoms! veltui daržas dėl visokiu 
dhrengimu! Savininkai

WM. DAMBRAUSKAS IR 
BERTHA KINDER

6 blocks . West of Kean Avė. oh Ar
cher/ Tel. Willow Springs 43.

SPRING INN
Musu užeigoje visados geros rūšies 
degtinė, alus, cigarai, cūrarątąi ir 
skanus užkandžiai Platforma dėl 
Šokiu vėltui. draugijpms. jšvaŽiavi-

82th and Kean Avė. Willow Springs

1<>'«     .t i,,     j11.1. ■ ■„»'f ...

DĖL TJ6KV BARGENU ATEIKITE I

• . ' • t

Maleva, Aliejus, Sienoms Popiera
<

No. 1 (Čysta Namų Maleva :............ .. GąĮ,
Dėl vidaus Doaleya............ ............ ., Gal. $1.59
Grindims ir Trim Vąrnish . Gal. $1.70

5707 — 7th Avenue i
Kenosha, Wis.

3488

Or. Bąvid Rw
CHJROPJtĄCTOR 
PHISIOTHERAPY

Speęįalizaci.ia kaulų ir sąnarių 
' ' ligose.

Vai. 10—12, 2—4, 7—8 '

5527 — 6th
KENOSHA, WIS.

Northern Motor 
Pari$ Copipany
USĘD AUTOMOBILES 

ĄUTO PARTS 
Tires and Accesories

5793

bW furnitbe £0.
> *

Agentai Speed Queen Skalbyklų

STEWART WARNER KEI’’KLGERATORIAI

6th Ąve.
Kenosha, Wis.

4507 — 7th Avė
Phone 4833

KENOSHA, WIS.

Netrukus5 pasibaigs mokslo 
r .i

baigs universitetus ir nemažas' 
lietuvių skaičius- Tokiu bųdu 
susilauksime naujų profesiona
lų: naujų daktarų, naujų den- 
tistų, naujų advokatų ir t. it., 
Tie nauji ^lietuviai profesiona
lai turės, taip sakant, ieškoti' 
vietos, i kur • Mu tūpti. Ieškodami 
tokios vietos, tegul jie nepa- 
piiršjtą, kadbKenoshoje galėtų 
neblogaiM 'Verstis 'lietuvis " advo
katas, lietums dėntistaį ir lie- 
tuvis gydytojas. Turiu pasaky
ti, jog musį" kolonijos lietuviai 
laikosi . Pas «avo”..

Baigdaųiaš tarti ačiū 
visiems kurie pereitos
savaitės įbųyyĮe užsirašė arba i 
atsinauj^ię f^^ųjienaš^. Ė,u-"; 
ten t, p. į,. Bočiui* Martinui, 
musų ‘ViįeĮuŠiui” ,(kon-‘
silmanųi), ir Mitkaj.

Kai pas Mitkus atsi
lankiau p^kųųjerrios reikalu, 
tai jie bų-^o užimti rezi-,
dencijoą y^ypųj. Tad nors jie 
ir labai sy^tijaįgi yp žmonės, 
bet svečįųetią ps juos nebuvo 
kada., ;

Ačiū J. yitk^ųskiri’ kuris Yra 
senas biznie^ų?, e be to, ir 
mano pąrąpįįpųas. Ąpie jo ge
ras sa’yybeą/^ri©^W dau^ 
syti, bęt pakW^ pasakyti tiek, 
kad jis yp ^emąl^S; Na, p že
maičiai iri /pąi yra geri žmo
nės. v y. m ..,

šiuo turimų priimrib jog šis! 
skyrius paąi&įdys ir kitą peųk-- 
tądien j. įątko^ pus paduo-i
ta nemažai jįinių apie musų ko-j 
lonijos japoną, fąip pąi ir ki-į 
ti musų miestų margumynai '

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

Siunčiam Gėles Telegrama i Visas
Pasaulio Dalis

LOVEIKIS
Kvietkininkas

Gėles Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted St.
Tel. BOUlevard 7314

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

Smulkesni $7.05 tonąa

*F *7

5717

Phone. 8947 Kenosha No. Chięago
Phoųe 4873 Pbpjpe 908

C. & M. Piasecki
Graborius

—1

CHinotmoY
TREATMEHTS

>*

MALEVA
Metinis Išpardąvimas 4»J?ąr eįiia
Šimtai dalykų nupiginta kaina

RAMUm RAINT STORE
> > r* , (

— 6th Avenpe ,.
Kenogfi

Phope 2-1413 
, Wis.

4124 :— 7th Avenue 
KENOSHA, WIS.

1321 Juckąon Strėet 
Njorth chlcago. ill.

L____ _____ /
• X -r ’ Į.

.' >. . * 1 ■’ ■ . Įr •

RUBY TAVERN
MILLER HIGH LIFE ALUS 

DEGTINĖ IR VYNAS
Pabandykite tnųsu pagamintus 

vištienos pietus tiktai 25c

5535 — 6th Avenue
v OXOŠ#A,

t,

Northwstęrn 
Ėoot Ginte

M SO. WĄBASH AVE.
9^08 J>uibO8 Jfrai^klip

Veikla su N<»rthwestern in- -H; 
ątitute ot Ėoot Surgery and 
Čhiropody, Ine. pagal ' Uli- 
nois įstatymus. Rauku Ir 
kojų gydymas ne pelno 
•few-

PETE’S INN
Mano užeigąje visados randasi ge
ros rūšies degtinė. Garden City plūs 
cigarai, cigaretąi, Saldainiu, šąlta- 
košės, užkandžiai ir mandagus pa
tarnavimas. Užeiga prieš lietuviu 
tautišku kapiniu vartus. Kviečia 
visus savininkas.

PETE YOUNG
82-nd and Kean Avė. ,

*,, 11

SUSIRINKIMAI
...-'j -r—

. ĄDOLFAS SMILGIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

geg. 13 diena, 6:40 vai. ryto, 
1936 m., sulaukės pusės am

žiaus, gimęs Telšių apskrity j.
Amerikoj išgyveno 40 metu.
Paliko dideliame nuliudime 

mylima moterį Rozalija PO tė
vais Grikšaite ir 3 dukteris: 
■Oria, Marijona ir Pranciška; 
pusbroli Joną Norkų ir jo šei
myna ir švogeri Juozapa Grik- 
šu ir, 3 anukus, Raymond, 
Willie ir John ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
4432 So. Honore St. Laidotu
vės iyyks Pirmadieny, geg, 1,8 
d,, 8:00 vai. ryto iš namu i 
šv. Kryžiaus parapijos bažny

čia, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už vėlionio siela, o iš 
ten bus nulydėtas i Sv. Kazi
miero kapinešj

Vigi A. A. Adolfo Smįlgio 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimu "ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, dukterys, pusbrolis, 

švogeris ir giminės.
Laidotuvėse patarnauja Lai

dotuvių Direktorius J. F. Eu- 
,, .d^ikis,( Tpl. XsrdO7&- 
įp

šu ir.- 3

SS

‘H’ v r

PADEKAVONfi
A Ą. ANTANAS KALUNAS 
kuris mirė 9 diena gegužės ir 
palaidotas tapo geg. 12 d., o 
dąbar ilsis Tautiškose kapinė
se, amžinai nutilęs ir negalė
damas atsideJkavot tiems, kurie 
suteikė jam Paskutini patarna
vimą ir palydėjo ji i ta neiš
vengiama amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jo prasišalinima iš musu 
tarpo, reiškiame giliausią pa
dėką < dalyvavusiems lai'dotuvė-, 
se- žmonėms ir suteikusiems 
vainikus* draugams; dėkąyoja- 
me graboriui S. P. Mažeikai, 
kuris savu geru ir mandagiu 
patarnavimu garbingai nulydė
jo ii i amžinąsti, o mums pa- 
lengvino perkesti nuliūdima ir 
rūpesčius, dėkavojame gėlių 
aukautojams, grabnešiams ir 
pagalios dėkavojame visiems 
dalyvavusiems jo laidotuyėse 
žmonėms; o tau musu mylimais 
broli sakome: ilsėkis šaltoj že- 
,piė,Įe. -<■' ‘

Nuliude

emokaugų ų 
šį vakarą šaul 3133 ai Hrist< 
Šimus padarys

iefųv0s?į
masiny .. .

strėet. Trėdžia^įSO vai. vakaro. Praųe- 
ir darbuotės užduotį nušvies geriausi 

įvairių srovių kalbėtojai. Trys chorai dainuos progra-
' miii paįvail’iųti.

-Lietuva, atrodo, šfpvi išvakarėse rimtų pakeitimų- Momentas 
nepaprastai opus ir mums Amerikoj gyvenantiems lietu
viams. Taigi bukime visi šį vakąrą Lietuvių Auditorijoj, 
kad išgirsti vėliausias žinias ir komentarus apie tai, kas 
darosi Lietuvoj ir kokios užduotys Lietuvos demokrati
jos gynimo ręikriaįs stovi prieš Amerikos lietuvius.

ROSELAND. šį penktadienį, gegužės 15 d-, 7;30 vai. vąkaro 
Darbininkų •svętąįnėjie, Į04Į3 Miclųgan avemie įvyks 
Kliubų ir Draugijų Susivienijimo paprastas susirinkimas. 
Bus svarbus pranešimas apie Antano Juciams pomirtinę. 
Visi nariai atsilankykite paskirtu laiku.

į’-. —J, Tamasauskas, raštininkas.
SLA. 6-to Apskrįčio kuopų atstovams: SLA. 6-to apskričio 

konferencija įvyks nedėlioj, geg. 17 d, 1 vai. po piet. 
šv. Kazimiero lietuvių parapijos svet„ 1200 W- 15th Avė., 
Gary, Indiana. Kviečiame kųopų atstovus suvažiuoti 
skirtu laiku.

A. J. Zalatoris, pirm, Justas Čiiiauskas, sekretorius. 
AMERIKOS Lietuvių Piliečių Pašaipiais ir Politiškas Kliubas 

laikys mėnesinį susirinkimą gegužės 17, sekmadienį, 1 v. 
po piet. Holiywood svetainėje, 2417 W. 43rd St. . Narių 
pareiga skaitlingąi susirinkti, nes yrą daug svarbių rei- 

r kaly aPtarti. —Paul J. Petraitis, raštininkas.
NEDĖLIOJ, gegužės 17 d., West Sidės svetainėje, 2244 “West 

23rd Place, 1 vai. po pietų įvyksta Dr-jos “Lietuvos Ūki
ninko” susirinkimas. Bus svarbus draugijos reikalai 
svarstomi. Išgirsime raportą iš pikniko rengimo komisi
jos. Visi nariai ir nar§s būtinai atsilankyki t į šį svarbų su-

• • ■ V* • \ W .▼ • • . ta ' K,ta"* > .

siiųokėti —J. Žukauskas, pirm., leua Lukošiūtė, f. rašt.

• jos. Visi nariai ir 
sirinkimą. Nariai atsilikę su mokesčiais malonėkite už
simokėti —J. Žukauskas, pirm., Ieva Lukošiūte, f. rašt.

CHIČApOS Lietuviu Vyrų Choro dainų/pamokos atsibus sek
madienį, gegužės 1 dieną, 10 v^L ryto Ncffo svetainėje, 

■ 2435 So. Leavitt St. Visi choro nariai malonėkite susirin- 
kti ląiku, nes turime daug darbo atlikti. Taipgi kurie 
mėgiąte dainas esate kviečiami įstoti į chorą. —Valdyba.

P AREN G I M A I
BUNCO IR ŠOKIUS rengia Kęstučio Kliubas sekmadienį, ge

gužes 17 dieną, Hollywood svetainėje, /2417 W. 43rd St., 
Pradžia 4 valandą po pietų. Pelnas skiriamas siuntimo 
delegato'į Clevelandą. 1 ■

MOCKAUS sušelpimo vakaras įvyks gegužės 16 d. Vilnies sve- 
3116 So. Halsted St. Pradžia 7 vai. vakaro. Įžan- 

gos nebus,
šeštadienio vakarą, gegužės 16 d., / įvyksta Motinoms Pa

gerbti Vakarėlis, kurį rengia IŠietuvių Moterų Piliečių 
Lygaf parengmas Sandaros kliiibe, 814 W. 33rd St., 2-ros 

lubos; pradžia 8 vai. vak. Jius išpildytas programas ir 
bus užkandžių. Komisiją stengias visus maloniai priimti.

z —Af. Zolpt pirminį^kė.
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S| Vakarą Visi Bukime 
Lietuvių Auditorijoj!

Įvyks Chicagos Draugijų Komiteto Lietu
vos Demokratijai Ginti

Šaukiamas Masinis Mitingas

Mitingas prasidės 7:30 valandą

Yra . rusų posakis: Viešpa
tie Jėzau Kristau, Tu išganiai 
vagį ant kryžiaus, o dabar ki
ta nelaimė užpuolė—gariyk 
jau kryžių nuo vagies!

Kiek čia seniai mes patys 
šaukėme mitingus, rinkome 
aukas, teikėme moralę ir ma- 
terialę paramą Lietuvos gy
ventojams Vilniui vaduoti, 
šiandien gi reikia vaduoti pa
čią Lietuvą, patekusią nelais-. 
vėli, kurią priruošė jai jos pa
čios vaikai. į

Keistas, ironiškas ir apgai
lėtinas įpusų tėvynės likimas. 
Sunkiu darbu, prakaijuodami 
Lietuvos ūkininkai išleido 
vaikus į mokslus, o šie, para
gavę poniško gyvenimo, už
nėrė jungą savo tėvams, bro
liams ir seserims — už tai, 
kad jiems užvilko švarkus, o

patys pasiliko sermėgose, pa
siliko ūkininkai, kumiečiai ir 
darbininkai.

Ne visi nęšioją švarkus Lie
tuvoj kalti šia nuodėmė. Daug 
yra Liętuvoj žmonių, kurie ir 
nešiodami švarkus pasilieka 
ištikimiausi vargdienio drau
gai, tyriausios sielos darbuo
tojai, kilniausių siekių žmo
nės. Bet ir jie suvaržyti, su
pančioti, nutildyti.

Kaltininkai — tai, palygin
ti, nedidelis būrys karjeristų, 
pelnagaudų ir jų pakalikų. 
Bet kadangi jų nedaug, ka
dangi jie engia visą'šalį, tai ir 
tenka su jais kovoti, peikia 
kovoti, pareiga yra kovoti!

Ilgoką laiką Amerikos lie
tuviai buvo lyg sustingę, lyg 
pavargę. Pergyvenę daugybę 
audringų kovų, ginčų, vajų,

nusivylę įvykiais kitose šaly
se, .'užgauti depresijos pačio; 
Amerikoj, jie buvo reikalingi 
pasilsio, kaip atletų jauktas 
po sunkaus kontesto;

Dabar tačiau jie ima atsi
griebti, jau stoja naujam dar
bui, naujai kovai, gal būt rim
čiausiai ir kilniausiai iš visų, 
jokias yra tekę vesti iki šiol 
Tai gelbėti Lietuvai nusikra
tyti smurtininkų jungą.

Ir šiai Chicagoj šiuo tikslu 
yra šaukiamas šiandie masi
nis visų srovių, visų lietuvių 
vyrų ir moterų, susirinkimas. 
Jis įvyks Lietuvių Auditorijoj 
7:30 vai. Vakaro.- - *

Įvairių musų srovių geriausi 
kalbėtojai nušvies dalykų pa
dėtį Lietuvoj gyvenamuoju 
nonientu.eJie gal būt duos su
manymų, kaip mes, pavieniai 
Amerikos lietuviai, galime 

‘prisidėti grąžinimui demo
kratinės tvarkos Lietuvai; 
kaip galime pasidarbuoti bū
dami draugijų ar kliubų na
riai ir ką galime tikėtis atsiek
ti, kaip bendra Amerikos 
tuvių visuomenė.

Bet svarbiausia yra juo 
dėsniu skaičium pareikšti
vo balsą, savo nusistatymą. 
Prezidentai klausosi žmonių 
balso, kongresmanai pildo jų 
valią, neatsilaiko prieš masių 
spaudimą nė carai, nė dikta
toriai, kai tik tas spaudimas 
ima reikštis energingai ir pla
čiu mąstu.

Tad visi ir visos šiandien 
susitikime Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje, 7:30 vai. vakaro!

lie

di-
sa-

bai daug įvairių iškilmiųl ren-I.Dreges už 10c Chica
giama, tai nutarta šios Lygos 
parengimą. turėti gegužės 16 d. 
Šapdaros kliube, 814 W. 33 st. 
Pradžia 8 v. v. i

Lyga nutarė sutaisyti ranki-

go Mail Order 
Krautuvėje

Kitas sensacinis 10 centų
nę dežūtę (suit ęase) su rei- J dresių išpardavimas įvyksta
kiamais drabužiais ir įteikti Chicago Mail Order Bargenų 
ją Nepilnamečiams Globoti' krautuvėj šiandie. Ta didžiulė 
Įstaigai (Juvenile Home), iš krautuvė randasi prie 511 So. 
kurios dažnai mergaitės ' yra Paulina ir Harrison gatvės 
siunčiamos namų ruošos dar- kampų. 
bui; joms ir reikia drabužių.

Nutarta pasiųsti rezoliuciją 
merui Eduardui J. Kelly ir 
latvių bei Alėjų Komisijai, kad 
įvariau , užlaikytų alėjas ir kad 
būtų išmatos surinktos.

Taipjau v nutarta dalyvauti 
llinois Moterų Kliubų Federa
cijos konvencijoj ir prirengti 
<eletą stalelių ^ietuviškų dirbi
nių parodai. , ^iup reikalu ru 
nnasi R. Ma^elįąuskienė, E. 
Nesteckienė, r'Jįliščikaitienė 
ir M. Zolpienė. IPąįpda ir kon
vencija įvyks geg&s 9, 20,21 
dd. Sherman. viešbuty.

Lyga, išreikšdama- skirlptoriui 
Petrui Rimšai pagarbą, pasiun
tė jo parodos atidarymo dieną 
gražių gėlių.

Suvirinkime įstojo Į organiza
ciją keletas naujų tiįirių. Ir 
kitoę lietuvaitėsį ypatingai jau
nimas, prašoma įsirašyti. Visi 
prašomi dalyvauti Motinų Pa
gerbimo vakarėly gęgužės 16 d.

—M. Zolp, pirm.

Šį sykį yra tiktai 1000 dre
sių išpardavimo krūvoj, ku
rion įeina raybns, acetates, 
novelties, puikios kokybės bo- 
velna, eyelets, prints ir tt., 
kurių vertė ištikrųjų siekė 
$2.98, šitos dresės yrą katalo
go kostumerių sugrąžintos ir 
todėl parsiduos už $49c, 99c 
ir $1.49.

Kas pirks vieną dresę iš čia 
suminėtų, jis kartu turės teisę 
pasirinkti ir kitą už 10 centų, 
nežiūrint kokios mieros. Ki
tas sensacinis bargenas yra 
duodamus ( batelių vertybėse, 
kurie būdami vertės ‘ iki $1.95 
parsiduos pora už $1. ir kita 
pora tik už 25 centus. Yra 
likę tik 500 porų visų mierų.

Gudruoliai ištikro lankysis 
9 vai. rytą, kai tik atsidarys 
durys. (Apskelb.)

Visų kojų ligų klini 
kas darosi pri- 
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Business Service
Biznio Patarnavimas

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
8216 So. Halsted. St. 

Victory 4965

BARGENAS
PARDAVIMUI namas, su Storu 

ar be Storo—tinkamas bile kokiam 
bizniui. 4 kambariai ir 2 karu ga- 
ražius. 4412 So. Califomia Avė.

NAMU JJA v ĮNINKU ATYDAI 
Musu biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Mcža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
1U

STORAS rendon yra kendžiu fik- 
čeriai ant vietos, arba parduosiu 
narna. Galima matyti kasdien po 3 
vai. po piet. Subatoj, nedėlioj visa 
diena. 552 W 18th St.

ryto iki piet.
LANDLORDS BUREAU np 

CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951 
Mes ęsame jau Šiuo adresu virš 

50

IŠSIRENDUOJA furnišiuota kriau- 
čiaus Šapą. Biznis išdirbtas per daug 
metu. Kambariai pragyvenimui ant 
vietos. 4457 So. Talman Avė.

, I. II .11 ■■ ■ll.l.—Ii Įih.iiM.ii|Į, ri. ■ ....................   ■—■..II. . ............................... ........

tavern, gražioj 
places" už pirma

PATAISYK STOGĄ IR 
. RYNAS DABAR .
Pašauk mus dėl dykai apskait- 
liavimų. 25 metai patyrimo— 
Blekorius ir Stogius.

Leonas Roofing Co. 
8750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

PARSIDUODA 
vietoj ir puikus “l 
teisingą pasiūlymą. Priežastis turiu 
du bizniu ir būtinai turiu vieną ap
leisti. 6227 So. Ashland Avenue

.......hi»>«»i. i. I ....................

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

MAX KOHN. Turim Rusiška ir Tur
kiška tabaka. 1728 S. Halsted St. 
Canal 9345.

Farms for Sale
. Uk|ai Pardavimui

STOGAI IR SAIDINGAI
Dengiame stogus, statome garad
žius, ir porčius, taisome kaminus, 
'pakeliame narna ir padedame ce
mentinį fundamentą, patyrė per 
dvidešimts metu. Darau darbu ant 
lengvo išmokėjimo ir kožna darbą 
garantuoju.

JOE LELEIKA
4135 So. Campbell Avė.

Tel. Prospect 3140.

MALEVOTOJAMS IR 
/TkiyClOSlNAMV SAVININKAMS 

Didžiausias 18 Metų Sukaktuvių 
IŠPARDAVIMAS

1 galionas malevos Q7f*
visokiu spalvų ..7..............v ■ W special
Speciali maleva medžio 
darbui, ...................  gal. w ■ v
1 gal. grindims ir trim vamish, 

išdžiūsta i 4 valandas'

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

PIRKDAMI ČIONAI SUTAUPYSIT 25% 
HELMAN PAINT STORE 

1411 So. Halsted 'St. i TeL Canal 5063
• ( • r . U /

galionas enamel $<f
i .............  I -vv

ir daugiau 
1 galionas flat balta $4 
maleva . .................... ■ "VV

• v ir daugiau
1 galionas pirmos kl. 
removal ....... .....................

Iš Moterų Piliečiu
Lygos veikimo *

Moterų Piliečių Lygos susi
rinkimas įvyko , gegužės 6 d. 
Fellowship House patalpose. Da
lyvavo gražus narių skait
lius. \

Pirmiausia nutarta surengti 
Motinų Pagerbimą'r" Kadangi 
Motinų Dienoj buvo la-

BAKING

Šame

25 ounęęs^

'ctlon.

SPECIAL BARGENAI
4% akrų įtaisytos; Lincoln High- 

way, arti Joliet .....................  $3,200
12^ akrų Harvard, geri namai, 
tvartas .................................... 5,500
25 akrų Morengo, gera paso
dinta, Įtaisyta ......................... 5,500
79 akrų arti Aurora, gera.
įtaisyta ...................................  6,500

Daug kitu, geros sąlygos, Swigart, 
32 North State. Chicago.

ileai kstate For Sale
Nainai-žemė Pardavimui

PIRKIT NAMUS DABAR! 
Pakol namu kainos pakils. Dabar 
yra llaikas pirkti namus paimtus už 
morgičius. Kainos pradeda kilti, 
todėl, dabar yra laikas pasinaudoti 
žemomis kainomis nejudinamo turto.

Sekanti namai yra siūlomi 
pardavimui: 

BRIDGEPORTE:
3232

*

‘ Miscellaneous
. {vairus

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

Northwestem Institute, of Foot 
Surgery and Chiropody, kurios skel
bimas šiandien telpa “Naujienose” 
skelbia savo dabartinio kliniko len
gvatų padidinimą.

Turint per daugel metu tamprius 
ryšius su mokyklomis ir vedant kli
nika žemu kainu pamatais, reikia 
manyti, šis lengvatų padidinimas 
bus kaip senu taip ir nauju pacien
tų nuoširdžiai sutiktas.

Šio kliniko nusistatymas yra duo
ti ligoniam^ paskiausio medicinos 
mokslo išradimo gydymo budus ir 
jį taikyti visiems dc«partamentamš 
be išimties. Kadangi šio kliniko tik
slas yra gydyti tik kojų ligas, ,už 
tai šiam tikslui ir yra tiek daug 
pašvenčiama pastangų įvairiu kojų 
ligų departamentams išvystyti prisi
taikant moderninio žmogaus gyve
nimo reikalavimams ir sąlygoms.

čia ligonis, atsilankęs kojų ligų 
reikalais, užsiregistruoja ir sumoka 
tik 50c. registPaČljdlš mokesčiu. 
Nuostabu, kad už šita menka mo
kesni ligoniui, suteikiama pilna ek- 
zaminacija, jei jis to reikalauja, ir 
už tai nereikalaujama jokio papildo
mojo mokesnio. O paskui, kada jau 
nustatyta diagnozas ir paskiriama 
specialus departamentas, tuomet ir 
pridedamasai mokesnis paskiria
mas. Jog tai tikras bargenas.

Svarbu, taip gi pastebėti, kad 
šiame klinike yra vienas iš įdomiau
siu departamentu būtent batu de
partamentas, kur yra specialus gy
dytojas batams priskirti, nelyginant 
taip, kaip tai daroma pas akiu gy
dytojus akinius priskiriant. Visa 
tatai yra ilgo ir mokslu paremta 
tyrimo išdava. Tad, kam reikalinga 
specialisto gydytojo kojų ligose prie
žiūra te nepamiršta šio kliniko, 
kurio antrašas sekantis: 19 S. Wa- 
bash Avenue. Rep. X-y.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES 

1900 S. State St. CALumet 5269

FJ

CLASSIFIED ADS
Automobiles

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Financial
Finansai-Paskolos

Business Chances
Pardavimui Bizniai

REIKALINGAS jaunas patyręs 
bučerys. 2543 W. 69th St.

fu\<<
MlLLIONS OF POUNDS HAVE BEEN';

US E D B Y OU R GpV E R N M E NTįr

Help Wanted—Male-Female
P^^MoibkU-J^yjbia _

PORA namu darbams: šoferis ir 
virėja—referencas. Forest 2525.

For Rent

Furnished Rooms

ANT RENDOS Tavernas, labai pi
giai, su visais įtaisymais Joes Ta- 
vern, Willow Springs 82nd ir Kean 
Avenue.

Pagyros farmos darbininkas — 
nevedes—nuolatinis darbas. Romeo, 
III. Pašaukit Victory 6375.

labai prieinamai. 
Cicero*

RENDON kambarys dėl vaikino 
arba vedusios poros,-2433 W. Marqu- 
ette Rd. Antros lubos iš priekio.

REIKALINGAS pirmos klasės 
barberis, 6604 South Western. ■ \

• PARSIDUOJ1A' mokyklos reikme
nų, kendžiu ir pieno krautuve, val
gomas kambarys* 
1446 So. 50 Ave.»

ŠVIEŽI
KAI TIK KĄ UPELY
PAGAUTAS MAR
GASIS V ASILAS!

DODGE 1936 Demonstrator — 4 
duru Sedan su tronku—mažai var
totas. Bargenas. Priimsiu seną ka
rą į mainus. (Dodge Dealeris).

. CENTRAL AUTO SALES & 
SERVICE

3453 So. Morgan St. 
Tel Boulevard 2510 

Matykit Paul Bruchas

2 Eilės, Dvigubas Cellophane, 
užpečėtija Rinktinio Derliaus 

Tabako ŠVIEŽUMĄ

“Labiau-Sušvelninti!” Old Golds
AR JUS kada nors ragavote 

tik ką upelyj pagautą ir čia 
ant vietos išvirtą margą vašilą? 
Jis bus TIKRAI šviežias!

Ar jus kada nors mėginote 
užsirūkyti tik ką dirbtuvėje pa
darytą cigaretą? Jis taipgi bus 
TIKRAI šviežias!

Kiekvienas cigaretų pardavė
jas Amerikoje dabar jums par
duos tikrai šviežius Labiau-Su- 

■ švelnintus Old Golds. Kiekvie
nas pakelis dengtas 2 eilėmis 
Cellophane; ne viena eilė, bet

DVI! Šis puikus Cellophane už
laiko reikalingą cigaretams 
drėgnumą. Dvigubas Celįopha- 
ne apsaugoja juos nuo išdžiūvi
mo, šlapumo, dulkių ir užlaiko 
juos geriausiam stovyje. ■

Kai sykį pabandysite Dirbtu
vės Šviežumo Old Golds, švieži 
ir geriausio skonio, jus nenorė
site daugiau išdžiuvusių arba 
šlapių cigaretų.

ĮSTEIGTA 1760

P. S. Taip, be abejo, Pinigus-Grąžinam- 
Dvigubai pasiulijimas dar atdaras. Bus 
galėj dar 30 dienų, nuo šios dienos.

© P. Lorillard Čo., Ino.

IŠLAUKINĖ CELLOPHA
NE EILE ATSIDARO IŠ 

APAČIOS

VIDUJINĖ CELLOPHANE 
EILĖ ATSIDARO IŠ 

VIRŠAUS

GERBIAMIEJI! Jei kas jums yra 
skalnas ir negalite iškolektuoti pini
gu, duokit mums iškolektuoti. Ko- 
lektuojame notas, morgičius ir įvai
rias sąskaitas. 1608 Mihvaukee Avė. 
302 kambarys.

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

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

Hemlock 0800

UNIVER^AL STORAGE 
v. Bagdonas. Sav, 

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street 
Phone Yards 3408

CARR BROS. VVRECK1NG CO. 
(Ine.) 

Parduodame Visokios Rūšies 
ANTROS RANKOS BUDAVOJIMU1 

MEDŽIAGĄ:
Nauja Statybai Medžiaga ir Malkos 

Lietuvi pardavėja rasite musu 
varde.

8008-3039 S. Halsted SL
VICtory 1272-1273 i

$25,000 . Nauju Rakandu 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 ................................ $176
Atdara vak. iki 9—Nedėlioj iki 5 v.ą 

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

Dviejų aukštų medinis na
mas ant cementinio parąa- 
to. Pirmas augštas—Storas 
ir keturių kambariu flatas. 
ANTRAS AUGŠTAS—pen
kių kambariu flatas. Pe
čiais šildomi. Lotas 25x125.

3629 Dvieju augštu mūrinis na
mas su skiepu. Keturi ke
turių kambariu flatai pe
čiais šildomi. Lotas 25x125. 
Dvieju augštu mūrinis biz
niavęs namas. Pečium šildo
mas. Lotas 25x125. 
Dviejų augštu medinis 
nia^aš namas. Pečiais 
domas. Lotas 25x125. 
Dvieju augštu mūrinis 
niavas namas. _
domas. Lotas 25x125.

yra gerame štovvje ir taksai 
yra apmokėti.

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

Chicago, Illinois 
—O—

3407

3416-L
f'

3500

Namai

Pečiais

biz- 
šil-

biz- 
šil-

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.

, PARSIDUODA dar naujas va- 
cuum klyneris, kombinacija didelio 
ir mažo rankinio klynerio, origina
le kaina $76 parduosiu už $35. 
2637 W. 71 gatvės. Tel. Republic 
6051. -

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

PARDAVIMUI TAVERNAS arba 
priimsiu i pusihinkus Esu našlė. 
Vienai per sunku. Taipgi turiu par
davimui valgyklos fikčferiu— kaip 
tai: restauranto kuknini pečiu, 
steam table, ventilation fana. Par
duosiu kiekviena daikta atskirai.

Atsišaukite 4180 Archer Avė.

PIRKIT NAMUS DABAR! , 
Pakol namu kainos pakils. Dabar 
yra laikas pirkti namus paimtus už 
morgičius. Kainos pradeda kilti, 
todėl, dabar yra laikas pasinaudoti 
žemomis kainomis nejudinamo turto.

Sekanti namai yra siūlomi 
pardavimui: 

BRIDGEPORTE:
3752 medinis 

šildomas.
medinis 

šildomas.

Penkių kambarių 
namukas. Pečium 
Lotas 25x125. 
Penkių kambariu 
namukas. Furnace 
Lotas 25x125. 

MARQUETTE PARKE: 
Modemiškas dvieju augštu 
mūrinis namas su English 
skiepu. Dvieju karų mūrinis 
garažas. Garu šildomi fla
tai. Lotas 30x125. 
Dvieju augštu bizniavas na 
mas su priedu. Karštu van
deniu ir pečiais Šildomas. 
Lotas 45x125.

Viršminėti namai yra gerame sto
vyje ir taksai apmokėti.

Atsišaukite: 
LITHUANIAjN BUILDING LOAN 

AND' HOMESTEAD ASSOCIATION 
713 West 18th Street 
Antradienio Vakarais arba 
JOHN P. EWALD, 

840 West 83rd Street 
Chicago. Illinois

—G

3626

1638

8900

7:30

NEPAPRASTAS BARGENAS
Namas gražioj vieto’’, prie ežero 

kranto, vertas $22,000, už tiktai 
$9,000. Reikia $8,000 cash, likusius 
$6,000 duosiu morgičiu ant 10 metų 
už 8%. Justui Genis, Richmond. III.

BARGENAS 2 flatu frame namo 
Union avė. arti 46th gatvės. Kaina 
$3000. Mažas {mokėjimas —likusi 
kaip renda. H. Miller, savininkas, 
5107 S. Halsted St. Tel. Yards 0547.

PARSIDUODA 4 apartamdntu ir 
biznio vieta—puikios sąlygos. Geros 
pajamos—nuosavybė randasi 18th ir 
Halsted, uždarymui nuosavybės. La
bai prieinamai. Tel. Berwyn 4978 J.

PARSIDUODA 4 kambariu plytų 
namas, atikas ir beismantas, dvieju 
karu garadžius. 4834 W. 24 PI., Ci
cero. Kreiptis 1638 So. Karlov Avė. 
Kaina 4400. Ne agentams.

PARSIDUODA 5 kambariu plytų 
namai su 3 kambariu anglišku beis- 
mentu. Fumace apšildymas’, maudy
nė. 80 pėdu frontage ilgis — 178. 
Lengvus išmokėjimai. 14856 
Hamlin Avė. Midlothian. III,

South

.-.a




